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đér .1 đürügnÜ ihiraT

nálanjah rok jú ¤e zehtezmen ődekleme za etenezü kégi đürügnÜ

 lőrűm A
 đürügnÜ i-hiráT

 KESÉLÉäEBLE ÓLÓä LŐRÉTENÉTRÖT KIDENEV
 /AKINÓRK A/ LÓä LÓRłÁRIK KIDOSÁM A

 LŐRÉTENÉTRÖT Ő ZA SÉ łÁRIK A TTEL ABA ßOH ,LÓä LÓRRA
 LÓä LŐRÉTENÉTRÖT łÁRIK KIDAMRAH A

 łÁRIK A TTEL AZJEG NÁJNÓRT äÜRÜGNÜ ßOH ,LÓä LÓRRA
Ő ZA SÉ TTEL łÁRIK äUALäIDAL ßOH ,LÓä LÓRRA SÉLÉäEBLE zA zE

 .LŐRÉTENÉTRÖT
 LÓä LÓRłÁRIK äUNAMOLOK

 łÁRIK A TTEL NÁFETäI
łÁRIK A TTEL SUALäIDAL

lőrűm A

ősleb sé nabásádut kőlé nabrok a nabba za e€ése kanásálukalaik rok jú nedniM
.kiljer nebégésőtehel asázotlávgem igésőnim ,ótaher€ém kugástlárútluk iklel

moladasrát ttoda ¤e €ema ,láglođ ga}ateremsi za za lüévökpala rok jú ne€i nedniM
sepék névér iegéstehet ővélnelej roknednim kanna ,avzopala eré}égitelé sönötđö

keniekétré űteđémret iga}a sé iklel ,imelleđ korok bbajú za inzohertél
,nebteđétípé ,nabmoladori za :tiámrof isénelejgem őzöbnölük nebkeigésőnim

.bes ,nabsátatláglođgászagi ,nebsézevređmallá ,nebtelé igásadzag ,nebketeđévűm
.neődődzek lavásátoklagem kopala za táhet tzedniM

,lőrlüleb a kasamlakla kamladasrát noza sika$ ¤oh ,ótahdnomle evév nabálatlá¤E
,kódnaljah ke€em ,arsálukalatá őtehzemellej geligésőnim ,óludniik lóbkugamnö

kesepék tzednim nebétremsi segés€ém kügéskörö iklel sé imelleđ ¤oh ,arra ketteré
seléđ moladasrát a ¤oh ,nabkámrof isénelejgem ,isézejefik na€O .inetmeretájjú kene¤el
ótísotzib táinómrah ,neőtehtrézök ,nózléc tásátíkalatá igésőnim kanna ,arámáđ iegetér
abkugam sé késtítevzök lattú¤E .kanajláglođ tnékgés¤ekétrém i$lökre sé tnékgezök

za ke€em ,tekekétré bbese$ebgel sé bbisőgel ,bbe€émgel a takoza kájlalgof
.kizmellej tjaf/tátjaf ,tetezmen ,tepén ,teteze}rök ttoda

em ,}évön ¤e-tnim ,neppékólnosaH .gem tahlujú tá nierekö¤ tájas sika$ moladasrát ¤E
avzotálrok lótko€áđiv ősleb €ema ,moladasrát a zA .arahiv kenéjedi tloratel te€
kégi simah sé sá€ofeb negedi ,naótahtí}ozib sé tniređdner ,tláv énneletpéksédökűm

ővettomáđ getér ttozáloksi za ed ,pén a agam ¤ohmeN .lutđup nebétzektevök eteletđit
káigóloedi negedi ,neletkétré ődőrűđeb ebređdneraloksi za gidepgém ,si ada}áh

névlle¤éđ rođkos ,(kanra¤am) daram nebévle} ka$ tniređdner né¤e ne€i zA .ttaim eletévtá
,ték ken€em ,"sunábru" .nú za .lp taz}ári negedi ne€I ."tűdnerósla" tnim ,si tza
sé nebnelej neltevzök €em s ,nav eređdner iaigóloedi sóiznemid moráh geltese

za gésőnim a neb€em ,nápu$ gemöt pén a arámáä .kidoklodnog nabkáirógetak igési}}em
,kitagávle rékö¤ ólú} abtlúm nednim loha s ,le ótahtítđup névér crah€átđo

évézökđe iakinhcet űređgésküđ "sézektniré neltevzök" a vle} a ,nelte¤e zA .kitatriik
"kődi-cnabal" a attotriik crah€átđo za ze nabtal}ođiv ra¤am ,zagI .kido}o$ala
itezmen tdaramgem gém a attotriik tnođiV .atzú} tepén iső za €em ,tá€átđo negedi

ajtri taknáicárkotđira imelleđ tsom S .lettezmen a tlah-tlé ttü¤e €em ,táicárkotđira
,ajótatuklef knu}ámo¤ah iső €ema ,tegetér ózodroharútluk a tzA .sumzilanoicar a ze
,atadalef a za kantropo$ ,kentile imelleđ ólukalaik a kennE .ajózoher€eh sé ajórátlef

,teknügésimelleđ izörküt €em ,ik nozzoglod totaduttezmen sóiznemidkos na€o ¤e ¤oh
a teknüsétedlük nájpala knieteremsi imlenétröt estré ,ejremsileF .teknügésiklel

.ttözök ővöj sé tlúm

kniekétré imlenétröt djam ,naóludniik lőbknüteremsipén nabrosősle ,tludnigem zedniM
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sotadut men sé sönötđö gelőf zednim ¤oh ,za jab A .nabá}ári asátatuklef
,évőtehel iđet tásázamlakla sé tésétré tama€of neze gássotadut a neđih ,gés}ekévet
pén a avtísotzib tásátíkalaik kenégésőtehel sédőljef igésőnim a gelűjedi¤e lezze
.őtehet évőtehréle sé évőtehtré zednim neb€em ,gésküđ nav erterek ¤e táheT .arámáđ
,äÜRÜGNÜ I-HIRÁT a tnim ,asánakkublef űm na€o ¤e }émese ,gésnelej sotnof trézE

enneb nav" ¤oh ,kiremsile si iőznelle (atsilanoicar) bbo¤angel gem lőr€em
."ređdner

men teknügésimelleđ ed ,saifazah ¤oh ,ótahtatumik rođkos ,teknümlenétröt avzo}ámlunaT
ús ,kaózamráđ lőbpénzök ¤av ,atarkotđira ráb kene¤el ,kniőtezev őremsi neőtígéleik

,nabgásnaltadut a tnim ,bbesemledeđev $nin }oziB .le kettevök takábih so€
ttozmagof nabsumzitilopomzok ,nebgésttedenegedile ,nebgésneltelevűm

.géssepékővkele$

,"knu¤av kiK" .knünneb lef lürem sédrék i}}a ¤oh ,neltelév men evremsilef tzE
,emletré (atjaf) jaf ,azahső ,azah ,tezmen ,pén a iM ?""knutrat errem" ,"knüttöj ténnoh"

a pén a neđiH .neőtehtré ,őle lürek néjtniđ pén a sédrék A ?amlagof ,esétnelej
a egésőzöbnölük tropo$ ¤e rám nabágamnö pén A .egezök sálukalatá igésőnim

a kenne €em ,egetér iklel , imelleđ ,ózodroh talodnog ¤e naV .nebteze}rök
émle ,esétđeljefik iőzmellej igésőnim kanna kizoglod nésétí€émle za kengésőzöbnölük

,totropo$ a ajtatzotláv éttezmen talodnog a zE .nebékedré asátísonálatlá ,esétí€
za esédesejletik kenémelleđrútluK .tehdőljef abárútluksagam €em ,tikala tárútluk
A .lukala nebéhém arútluk neze tezmen a táheT .lef kizgáriv nabáđđoh tama€oftelé

sé eređdner isádoklodnog ken€em ,kitelüđ lóbákitđim sé lőbtih tnođiv arútluk
aitđanid a neđih ,nebséggüfeđđö laváitđanid €emalav tniređdner zedniM .nav aragusótah

U .kótahladihtá kokédakađ ilebődi itzök ketenétrötđér őzepék tređdner a latlá
tekesézré ,tegésiklel őzmellej tzednim a ¤oh ,lórra kidoksodnog aitđanid a rokkana¤

€em ,epéklej gássonot€of a lattú¤e aitđanid A .eđđeljef érređdnerpéklej se€édevneđ
er€ema ,tásátíkalaik ređdnernötđö úgássotnoftelé arámáđ moladasrát a itígesőle
,iakitilop ólukalaik lavásálahik aitđanid a rokima ,gésküđ nav rokka nesönölük
si¤aV .inladih llek tá nebékedré asádaramnnef moladasrát a tokédakađ iaigóloedi
nebkétrém¤an eséremsigem sé -lef ređdner}ámo¤ah se€eh a tásádlogem kniámélborp

nebmeletré iakitilopoeg tzednim esélétígem se€eh sédrék ijaf a rokkana¤U .itígesőle
,egezök ,egésseđđö kaniatalmará kepén ,kotropo$pén noza sina¤u (atjaf) jaf A .lef ajrát

kora¤am iM .nav egéskörö iakitilop ,imlenétröt ,imelleđ ,nokor ¤av ,sonoza kenke€em
knui}}adnim €em ,arútluk a trem ,nabáiĐáruE etređ tekepén nokor knulálat tréza

I-HIRÁT a zednim S .izrő tégéskörö talodnog őtezev sonoza ,ttozrágusik abá}ári
.őtehtevök nomo} (ÜT) NEBäÜRÜGNÜ

¤e ttotuj arásámodut ¤oh ,melev etlözök nasamlazib sárdnA rakaZ .rd nára} 1971
evtelli ,lánáimédakA za ¤oh ,atdut men tza kaŁ .etélloh tari iső ,naltazoglodlef
a ¤oh ,knüttet tetelrésík nalatmáđ trézE .e-sonoza tarizék ttözrő nablubmatđI za
.tlu}ozib kantadalef zéhen nabnoza zE .küzzeređeb lóblubmatđI tátalosám tarizék

kájloráz kiatárab inatto ¤oh ,kétzétnile nablubmatđI sina¤u iesetnefnneb aimédakA zA
tto nabbárok) tikalav metremsi nabnoza nabrátv}öK imete¤E i}oĐoP A .toga}a za
kétdegne mes ¤í tekemlif a ed ,lóbgáđroköröT toga}a za kétrékgem kŐ .(matzoglod
,nabájádori iamór OCSENU za ajtárab ¤e tlov kanrakaZ .rd nabnozA .inatíbbávot

abrátlével a nablubmatđI ttepéleb rú iailgna za ze rokima sé ,tlü erőlüper ika
za ,(iralkarpay 101-63 ,3386 oN i$nahpütüK eyinamsO i-ruN ,sürügnÜ i-hiráT)
a reveh tti" ¤oh ,atdnomle kenéjőlesivpék OCSENU za sorátlével tdepékle

!kutdut im gezzeB "!sáludroflef a ze im ,kitré men sé ,atógér rám talosámmlif

sé tarizék itsep a ¤oh ,inetnödle atdut men sina¤u etezekelü¤ aruf eme aimédakA zA
za men ¤oh ,si evzén arra kétí}ozib bbojgel a ze sÉ .e-kize¤e ilubmatđi za

kátdut mes kő eđrep insavlole - kujtídrofel totarizék itsep a ¤oh ,tekő atravaz
tari iső ne€i ¤e ¤oh ,si lótátalodnog atđup kanna evlümér katlov gem ¤oh ,za menah

,kiláv ávájáilbiB so}ámsavlo ipannednim kanna ,lürek ebézek pén ra¤am a amlatrat
¤aN ő za ,feĐóJ zneduB lusádaáR .bts ,kássatuk ,enneb kenejdökrö}ö¤ keđévűm ,kórí

.toga}a za atloráz gelitedere küjtneä atsiuanyaH

a ,tájtárab ,náimédakA za nojludrofőle even ¤oh ,atraka men sárdnA rakaZ .rd leviM
¤oh ,(neőzőlegem tzednim) gem etrék tnámláK }ákráS .rd őlé natlunovađđiv

.lórátarizék ÜT ővél nebé}émetjűß iteleK aimédakA za ik nejrék totalosámmlif
irátv}ök sedner kattozamlakla mödőrötmen a ,zohga}a za ttetré mes iknes leviM

kutdut mes im nabnozA .lórtarizék a temlif a kátdaik nebéterek séznö$lök
ika ,tsugólokrut na€o e-keremsi nojav ,etzedrékgem takaL .rd rokke sé >inatídrofel
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iagárp a levim ,lađđaláv a matlov neđék ,soN .si lüköröt sé lura¤am léđeb neőnűtik
áp sekétré ika ,lőrfeĐóJ $ivoksalB .rd mosámodut tlov névér rökkáiD erdnE ydA
.ttednevrö kenteletđit ¤an ttözök kora¤am a sé nemete¤E €oráK a névér asátufa€

ilüklén gév a etdegne men egés}éređ trem ,káttotílóđ kani$áb iĐóJ ka$ kokáid A
,téven ke}émzétni ,kemete¤e za inloroslef ,si atsil a gém ennel úđđoH) .tséltémsimíc
tlürek ebézek ra¤am ikédivlef sedner táheT (.káttotđaláv árrotkodđíd ,ággat ke€ema
zéhen lüvíkdner a tze ¤oh ,anlov atlalláv ahgila sáM .e$neređ ¤an ima ,e¤ü ÜT a

köröt nokor a avlusoráp €em ,eđđelli ebtezevle} ra¤am űrö}ö¤ ,astídrofel tegevöđ
ÜT a gem ajtatlalóđ nebteze}rök itedere ,lavágáliv őzejefik seitelek >seníđ pén

arútluk ,vle} ra¤am a tekniekemre¤ kustínat lőbbE .tétenétröt >tiégi iső
!eréteteređ

áb iĐóJ) ,námo} ekkic tezmeN ra¤aM a ,gevöđ a nebknüzek ¤oh ,tlüredik netseP rokimA
a tnikne¤e tá kutdroh nanno ,zoházáh mielüđ tekeđér ttotídrof a etdlük arávéL i$
knéllem aluß sé€€I nabnozA .náimédakA za géssegedi za trötik ,(ertseP tekeđér

ettege}ef abáiH .si eđéravaj kórí za sé ,e€étniket géstevöđórÍ za elev s ,ttollá
,ađđiv kutda men temlif a ,t}ákráS .rd ,to$ivoksalB .rd neblével aimédakA za

monda ttellek ađđiv kan}ákráS .rd rokima sé ,alór knüttetíđék takotalosám nebnelle
,lőtkerep }ákráS .rD .evze€eh tlov abgásnotzib nednim rám ,temlif a

.tléf lótkosátatzótratel

aimédakA za kuttagotál gem levérdnE erreipdnarG irávĐoloK ¤oh ,tnétröt rokkE
nebécnip sá&áM a ređ¤e i$áb iĐóJ ¤oh ,atloságofik ika ,tsojalA itegiL ,tékönlela
¤oh ,mettetnelejik erénelle kenne rokiM ."se€eh men" ze sé ,totnirof 100 ttotalumle

a nebbe indaik atdut men tátarizék 34 gidde i$áb iĐóJ ¤oh ,se€eh mes za
a ah ,attolnájalef djaM ."jab za táh" :atdnom tza sé ,ttozoklodnogle ,nebteze}rök

köröt ózoktanov erkédivleF a ¤oh ,irégígem ő ,knullále lótásádaik ÜT
ü ÜT a ¤oh ,metlözök errE .indaik tíges ,táknum samlatah ¤e ,tága}a kosáríeđđöóda
serév rokkA" :ttedzek inlábaik nesöhüd errE .innelej gof gem za ,ukla $nin nebé¤

.élef ótja za knutlártáhik nebzöK "!inlunovađđiv kangof lejjef

návli{ .eb mettetnelej men gelitedere tő neđih ,tétélnelej erdnE atloságofik itegiL
.G .K ,}ámlunat ¤an ősle za névér asátagomát sé€€I tnođiV .únat nav ¤oh ,atravaz
rám đér kidosám a nabnozA .nabsrátroK a ,nabájpal géstevöđórí za tnelejgem éérdnE

rát nebrök bbeseléđ er¤e tnođiV .attotlitgem ¤röß lézcA trem ,gem ttetehnelej men
.tíges gássonávli} a s ,te¤ü za kátla¤

.lassádaik a inzoklalgof ttedzek €oráK yalaä lőréđér őtevgaM a tját ődi zE
hcádaM i}oĐop a tős ,totalodnoG ,tnokileH A .kattotlitel tódaik somáđ nabbároK

.tlov gésneletmeđ nölük ima ,si tódaik

eré$neređ ed ,evderesek tlov le tnéknődi nebétzektevök kosádamát a i$áb iĐóJ
iken nátu ődi ¤e sé ,nav eđđem agárP .i.U .asátídrof ra¤am sejlet tarizék a tlüđékle

a sé ,abdnalevelC metzekréik nebzöK .inadnomle metdegne tekeríh ój a ka$
zE .nav malán tarizék sejlet a ¤oh ,erzök matda t}émelzök divör ¤e nebtrüka&&iä

za ettetnelejgem ed ,nabmáđ}ádlép ttozotálrok no¤an őtevgaM a trem ,ttetíges takos
za erkezE .le tlek ttala aságrofel káró si za nopanv}ök a ,náđavat 1982 .toga}a

sotnirof 35 gelitedere za levétletle vé léf gila ¤oh ,őzmellej arkotopallá
amlatrat ,ekétré ÜT a ¤oh ,si za tnűtik lezzE .kátlurá trétnirof 800 tev}ök

sotnof lüvíkdner notagu{ .nebémeđ tezmen ődekleme ,őzré ,őtré za ilüvíkdner nabólav
rokka s ,kájdaik nödlöflük djam ¤oh ,kilémer tza si nohtto neđih ,esétetnelejgem a
gásra¤am őlé nabkotapa$ etređgáliv a ¤oh ,si za sotnof negI .ingoráviđ gof azah

.innet ávótahpak nó$lo knüđke¤i iM .tev}ök a eđđejretle sé ejremsigem

itnári ÜT a attotrat nerbé neđih ,si asádaik mzerohC iső zA tlov }émese sotnoF
.tlov esézedner ¤ü tlátobađle naólnosah ¤e lusádaáR .tsédeseklel

,atdut trem ,lavámlakla asádaik v}ök a tlov naltatahríel esédeseklel i$áb iĐóJ
,ttetđev táta$ bbajú nebzökődi ,tehellóJ .esétíđékőle kanásádaik ÜT a ze ¤oh
roznec őf sé sugólokrut ódagnah nebzökődi ika ,nebmeđ le¤¤röß iazaH lattúze

,ertseP etnezü tza gém rokka sé ,ránatgédnev tlov nebnilreB nabbárok iazaH .ttel
,"tséremsile bbo¤angel" a ettehré si le lezzE ."in€of gof rév" ,nöjazah ah ¤oh
.rd ¤oh ,tlov za ettet őslE .gem kéttet ávájótagzagi ódaiK iaimédakA za trem

tásádaik kanátarizék sáríeđđöóda köröt ttetílme za ,kenéjretfeD ¤aN feĐóJ $ivoksalB
a erélevel ótísatule ódaiK iaimédakA za táđaláv $ivoksalB .rD .atzo€ádakagem
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,si télevel avÉ ropA névenlá iórí ,avÉ ztivodieä ttü¤e elev ,mölzök nebkéleggüF
somáđ lével ibbótu ze ¤oh ,menze¤ej llek geM .trí nebéven aimédakA za te€em
lavátalánđah sé lavásátíkala karátv}ök a itréS .zamlatrat tegésnelet}évröt

kenkémret iótokla óllánö sátídrof nednim ¤oh ,itjeleflE .tekesézekledner sotalo$pak
lőrrE .ótahloságofik egésőnim sátídrof a ah ,ótahdamát rokka galórázik s ,tímáđ

A .nödlöflük inzamlagrof tnéktarizék semedré men totalosámmlif ¤E .$nis óđ nabnoza
.nav agoj iőzređ erégevöđ sátídrof a táhet kanótídrof

.knudut mes lóriadótU .nátu alálah levvé 50 trájel si agoj iőzređ $ámlot dumhaM
si totalosám ,tős ,tniređ }évröt a inzönö$lök dabađ si arámáđ sám nabrátv}öK

lével A .ettezifik gidep tiegéstlök (semetet) sálosám a }ákráS .rD .inetíđék dabađ
tezevređrődner izöktezmen ¤e koza ahtnim ,táimédaka ttezeven ték a lef itetnüt ¤ú

.kenénnel tazóláh ¤av ,ieđér

matnakkub nátu sélégserek koS .tlov AäIKNA aj}asedé ráprévtset a tniređ rattaK
kaniatada bbasiláineĐgel ÜT a ttetezevle ergév €ema ,erév}ök uadaR oguH

t}ámo¤ah dórmiN a élef €em ,tnopóludniik a za sina¤u Aä-IK-NA zA .zehésétrégem
netsI-NA .nebétenétröt gésirebme za 'etedzek tedzek" a ima sé ,knutahtujle evtevök

ika ,temen ték a ajlalgof nabágam ika ,enetsi bbigérgel sé ősle korémus a
si¤av ,táif ,tépék agamnö inlüđ sé inezmen lóbágamnö sepék sé ettetmeret tágamnö

.tágamnönnö

za ,talodnog a sé ódoklodnog a ajótá$obik karaguspan a ,asárrof }éf a ika ,za Ő
,asárrof telé za ,asám kanna sé iső za ,ttetmeret a sé őtmeret a ,¤rát a sé }ala
-NA tas -siK as - kennednim) kenőttekdnim ajótokla za NA si¤aV .agam telé za sé

¤e nebkődi ittőle melenétröt korémus A .(emas - nA) nednim a agam ő sé (IK
¤av ,}ođđalataif ,a}a za sé LILNE úiF a ,NA - a&A za :kettih nabgássamráh

NA za evévtá ,tépeređ aj&a inlokotrib etdzek lilnE bbőséK .IK ¤av ,NA - }ođđa}em
nedniM .tláv ággásmoráhtneđ göđmoráh ,gássamráh a nabnoza latlázE .teven

lilnE >}}em a ¤av ,gé ,a&A - NA ¤í ,kizamráđ lőbhkerE gásmoráhtneđ sé gássamráh
dótu za táheT .dlöF a sé a}A - IK /NA sé >iőre  teđémret a sé úiF -

netsi téH .ttotál negé za tima ,tza inzamlakla etdzek nödlöf a nasotazokof
gidepgém ,rátsI sé nammaR ,samaS ,niS ,aE ,leB ,unA .takiagásnodjalut etlökörö

¤í te€ema ,an-nA-É si¤av ,ttel hcerE molpmet sé soráv ősle zA .lütđerek nelilnE
tépén sé papőf rattaK ,ra¤aM sé ronuH táhet kizamráđ nennI .z-rp-iG ketzeven si

.ráj knüpén errema ,teknünneb kentevök gidep ieven kenetsi zA .tniređ $löb őtezev
bbo¤angel ki¤e ika ,nebéven labeceD ótahlálatgem even laB ,even anuD a retsI .IP
tóđ NA zA .latu ersélemretré}ek a even iamór ainónnaP ¤oh ,međih meN .bts ,knüsőh
gásnodjú kankaiamór A .ténetsi unA sibbálagel si¤av ,inremsilef nabóđ a tehel

za ¤oh ,kujduT .kusázoklálat ólav laggásadzagőzem tteljef a sé ré}ek a ttetehel
iső aníK ¤Í .káttotídni kádioremuđ a támladarrof igásadzagőzem ősle gésirebme
leggé za ,IK a sé ,tokísnnef -NA za ótahlálatgem lohnednim nebieven izjardlöf

.gatóđ őlölej tedlöf óllánebmeđ

ronuH evtelli ,vénpén raĐdaM a đet tegésbnölük $ámlot dumhaM ¤oh ,si za sekedrÉ
lassám¤e zA .ilölej tódámi topan a déM ,adaM ,agaM a ,soN .ttözök even rogaM sé

erésőh idlöf djam ,űtedere igé ték rökadnom semagliG a ráprévtset óđádav
si ajráprévtset ÜT A .bts ,típé tomolpmet ,kizektípé si semagliG .tetzekélme

.inlunat lunov abrotsonom

$ámlot dumhaM neđih ,gem lelef kannátđiruL ze sé ,kitípé nárátah meĐdA trotsonom A
.erkeven izjardlöf a atzamlakla tiesézevenle arok erkné$neređ

dav ttezmellej tnék-"ttozápmop nebkeníđ sotaládo$" a nabnoza tésétípé rotsonom A
a táhet ,ráprévtset a "atđálgađ "nebéteze}rök dórmiN tadav A .etzönötđö esénűtlef

le te€em ,}ámodut a sé ,kizmellej topaN a keníđ sotaládo$ A .evtevök t}ámo¤ah
igáliv" a gém "őtehlese€eh" mes rokkA .eb}égi ttev tevé tö ,koinatítájas ttellek

."¤áv itnári telé

tatum élefik }ámo¤ah iső zA .kidődzek sálunov ólav élef aitíkä a nabnoza nátuzE
kosám nebétzektevök sázotláv imlaru sina¤U .aimátopozeM €ema ,lóbájáiĐreP dumhaM

sagam a agáliv séppe&đ ,sevüf aiĐáruE gelűníđólaV .arnórt a tto kenlürek
sétđé}ettallá bbatlulo}ob a gím ,tlüpé arárútluk igásadzagőzem űgéstteljef
.}ámo¤ah iső za őtehev abmáđ tnéklej igé rokne€i sÉ .őre őtetđék si asátídóhrét
iső ótatum élef ajjinonnaP a €em ,a}ámlunat ttetílme erdnE erreipdnarG irávĐoloK

sé ittőle nözözív a neđih ,telrésík ótlém ermele¤if tréze ,izmele tekelej
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neze ÜT a lef iremsi tága}a ótatumlút nomuirétđim }ámo¤ah ttezmellej lessemagliG
neđih ,kétré kosádamát dav sé ődöklölű¤ ¤oh ,knuzzokládo$ en nozA .nebégetér iső
am A .tésézekélme iső pén ra¤am a sé ÜT a inatítđup kájraka le kika ,kájdamát koza
.kórí ra¤am men ¤aV .sétnem ,sátratnomáđ a egésseletök kórí za ,getér imelleđ ra¤

-tápráK a ttőleze levvé reze 8 -12 neőtelli tépén ronuH atalsavaj erdnE
,inlátad ebődiső naltazorátahgem a tepén đürügnÜ zA .ttozlút men táhet nebécnedem

if a lef atvíh laggoj sugóloremuđ volreP điroB .sogoj ka$na¤u ,tegezök iső tnim
a erétélnelej ittőleze levvé reze 7 kádioremuđ a nabtalo$pak lavákalrátaT temle¤
A .éékédiv ó€of ték a tnim ,leggésilebsárí bbetteljef gidepgém ,nebécnedem -tápráK

kosálalgofađđivnoh a táhet ÜT A .lánna ibbárok levvé reze sina¤u ikalrátat
.110) rokesénelejgem alittA tnima >sekedré sé ,lemmele¤if irésík tietese őzöbnölük

đürügnÜ nekekéđsorak léca sé tsüze ,}ara náladlo lab sé bboJ" :ajrí tze (ailóf
nesék arátaláglođ lezzék ttet abrak küki€emén s ,ketlü iaruőf sé iesőh ,iemledejef

".tllá

am zE .iaru đürügnÜ kátráv ¤í si tronuH rám sé tálittA ed ,tekédáprÁ ¤ohmen si¤aV
.crđürügnüH even ronuH sé koruh a gem kizotláv tréim ,si evzén arra tazára¤

.kétletđit ,ttezekrégem rokim sé ,kátráv ah ,ado$ meN .tlov aif ső sözök a alittA
a even rogaM ,kétzemellej tepén a levvén đürügnÜ za evtelli ,levvén ronuH a táheT

ótah nesegelőggüf a kennE .ettehtnelej tsállav ra¤am ,keteremsi ,sállav
mete¤E ignikeP a ,}ođđa mueG nooM nehC te€ema ,si a}ári setniđzív ¤e nav kanárútluk
aitíkä ¤av ,ajiddiĐD zE .levésédejret arútluk znorb irepe}d a ttezmellej arođđeforp

(.mölzök nebkéleggüF a téleveL) .abáníK neđége lotaheb €em ,ajárútluk

rodnáS ¤aN ,abga}a za tlürek tréim etenétröt ajórT nojav ¤oh ,lórra ativ a koS
a kenkeze le ajdnom tréza rattaK ,soN .evléđeb si men lőrétenétröt semledejret

trem ,tétenétröt a kenkepénnokor ólmaráik lóbáimátopózeM-kađé gelőf ,nabrok atitteh
a" lóbájjinonaP epén ronuH ővél nabákotrib mzerohC a ¤oh ,togoj a azzopala erre
rám támélborp atitteh A .ajlalgofle "takogáđro ővkef artagu} sé ertelek előt
-n&lA za lüvíknoza ,rođđeforp ffonokaiD .M .I nabkniajpan ed ,itetremsi si votđloT
nesönölüK .nesetelđér ajla¤rát nosraM .M .V tláv ésseríh névér asárátlef eped

e imladorib irruh-atittih a takaiajórt a nebbe sé ,táknum sopala ttezgév ffonokaiD
A .ketlükenem élef đürügnÜ kaiajórt a ¤oh ,neltelév meN .itetremsi tnékeđér settü¤
tős ,tégés}ekévet pap iaidém sé sugám nilreM kitetremsi tnođiv kotari tirb igér

iajórt nei}}emalav si koza ¤oh evtniket ,levépén ĐiráP teküsétmerettalo$pak
:tekőzektevök a ajrí rodnáS anroŁ isöröK tnođiv lórrodnáS ¤aN .katlov keűtedere

kosuhtrap a ...katlov iasrát€étev kanámlatah amóR tá nodazáđvé ¤én kosuhtráp A"
ttala vén "ATÉG" a €ema ,pén seríh nozana¤u kő ...kenkögörög a katlov iatárab

latlá amóR kanáinodecaM .ttozamráđ lóbáitđanid suhtráP a .lp sedairhtiM .tlepeređ
ađđiv katlunov élef anuD a kerézev suhtrap a ¤oh ,űníđólav nátu asátídóhgem őnétröt

ózá&rop tamladorib iamór a ketnűđ men gem nát€of kütelölű¤ igér sé >zohkianokor
ne}}ök ,ttozamráđ lőbtezmen suhtráp a agam rodnáS ¤aN ...intalkaz lakkiadah

€o moladorib görög a ¤oh ,si tza sé ,nabáiĐÁ tiatarájdah serekis küjtehtrégem
(.o .373 .I ) "!!!nabáirtcaB tágam attotratnnef ákos

a sé tsátínat €em ,erétedere atíkđ aduB ,(aykahS) tetzemle¤if ika ,za anroŁ
anroŁ sé }ámo¤ah dioremuđ atđit zE .gem kétzirő keitebit a trökadnom alahbmahS

sé esétemet alittA .lP) .nebégetér iső tirkđnađ a névér vle} ra¤am a etremsilef tze
sé ój no¤an táhet rézev rattaK (.kize¤e nesejlet éáhdduB tríel latlá anroŁ a
iakigol siláineĐ ne€i tzednim ¤oh ,ttetehel pap sugám zaza ,đénétröt seletih

.le atdnom sé attotrat nebdnerros

¤av ,ahaD a tnim ,¤úna¤U .kizoktanov erpén đürügnÜ za táhet vénpén ateG ttetílme zA
"sul "a lüvíknezE .kitje ken -$ t-"c" A .vén ttotísaiamór ,sulabeceD .kád

idlöf nebmeletré itedere ika ,knuglod nav lal-labakeD si¤av ,nital sédőzgév
.(atíkđ -akas -acaD) tlocrah nelle kaiamór a ika ,tlov sőh lataif ,"}ávláb"

a ka$ névér iacrah serév vé 400 kaiamór a neđih ,le kátlalgof mesahos tágáđrO
zehsemagliG tnim "kanlabahaD" trézE .gem káttotídóh tieđér se¤e €édrE sé tlútnánuD

!!! knunatíllá llek tekélme kensőh ólnosah

za ,katlov notgu} kő rokimA .totarájdah kaiamór a kattotídni tnéknevéték etniä
angel rokke le etré tréza amóR .tillá tekélme si kenne ÜT A .katdamát köđürügnÜ
attotí}ozibeB .ablaf atíkđ-nuh-suhtráp a ttözöktüeleb trem ,tésédejretik bbo¤

amóR alittA .űdnerbba}o$ala nesege}él ¤oh ,arútluk iamór a ze si tza
gem ettetnüđ téređdner (máđređ őléđeb a) ređdner ótrataglođbar a levésérötgem
ah pén i}}a tálittA kizeven trézE .tatu avti} kankađrok jú lezze ,nabápóruE
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tréze lattú¤e eD .inzokládo$ tim $nin nima ,kázzoktá kaiamór a gím ,kensőh nabá}ámo¤
semagliG rímus a te€ema ,tetih a tza knüken kázzoh lóbámóR ¤oh ,ótnađđob si

¤oh ,kájrígem kórí bba€omoK .abámóR nanno sé gimotpi¤E le kettetđejret iajpap sugám
ttezmellej laddlohléf }ekémret a nabárok rézev rémus márbÁ dner ipap kedezikleM a

isállav tláv neőtevök tásákub rémuS ,nabájtnopzök kanágá itagu} telüret
.tlov pap itniređ dner -kedezikleM sina¤u suzéJ ,attatuk rakaZ .rd tzE .áttnopzök

.pap sugám dioremuä

zA .ajlozagi tekefeĐóJ $ivoksalB a esédesejletik talvát itezmen a sé telé zA
za ajtísólavgem €em ,abámrof jú itnö }ámo¤ah a tegéstehet ővélnelej nesökörö

,setelkörö €em ,đuinég sé }ámo¤ah A .ttözök ke}émlürök jú za totalodnog itedere
za ajtísotzib sé ,ténötđötelé teze}rök sevređ ¤e gem itmeret >őzmellej igésőnim
€em ,tama€oftelé sevređ a ze gidnim emelleđ arútluk A .tágásatđit körö tama€oftelé
of melenétröt A .}émenüt ide¤e iasotájas evtniket tégellej imlenétröt sé ajárútluk

e za kiláv ¤í .tmeret t}ámo¤ah őtehzemellej geligésőnim ,jú sé ,gem llá men atama€
zoh men melenétröt A .ávájózodroh talodnog a sé ,évéđér melenétröt a lüneletvén né¤
sé tésétísejlet sétedlük imlenétröt a iđet évőtehel ed ,tekeređdner seteléköt ertél
tá kájladih kené¤e űređ¤an a kezE .tiatadalef kegésiné¤e ólsagamik a azzorátahgem ze

sé lavásázopalagem }ámo¤ah a ,nebételé tezmen ¤e takokédakađ imlenétröt a
llek ákknunodjalut tájas melenétröt a si¤aV .arámáđ iekédezmen ővöj a levésétnemtá

:lórgásra¤am a ainda llek tepék sogali¤rát kentelé imelleđ ra¤am a sé ,nojláv
,nájaB ,alittA ,labeceD ,nut-oaM ,ronuH ,dórmiN .kéttetrégem tze kniasáirómelleä

,aluß sé€€I ,ólđáL hteméN ,i}ehcéä ,kei}írZ a ,€árik sá&áM ,€oráK trebóR ,dáprÁ
imelleđ tdaramgem A .ajtatuk tiegésőtehel sétípénö za luádlép návtsI akruŁ .bts
imelleđ bbessirfgel eleV .tégésse€eh ko€ábađ itnef a avlozagi ,tájáigétarts gam

lótákitilop a tnim ,nebékedré asázorátahgem kesédrék na€o kenzekelü¤ knierebme
ra¤am sétípénö űgellej itezmen ,ől}égi trekis a ,ajáigétartstelé rebme nelteggüf

melleđ igéssözök a ,asátísólavgem sözök kennednim djam ,iajtnopmeđ kanájmargorp
.latlá asálukalaik

ajlotág teknügéssepékőlétí imlenétröt ¤oh ,ajábih so€ús ki¤e knütelé imelleä
ttotavih erbböt ¤e nabásátag}ozib ken€em ,esétegletémsi serü "knugásiapórue"

a nebieterém "asáráz erdivör knugamnö" imelleđ a zE .gem lunéb gésimelleđ
nab}ára sene¤e levésédejretle kotaz}ári atsilanoicar a neőtehle¤ifgem lótrokpézök

sé ,intev llek tegév naúrogiđ kennE .kankniatopallá nelej ako őf sé ,ttödösőre
takomrofeR .lőbtelé iklel ,imelleđ ra¤am a inlálmo¤ llek ik tekemele za tekeze

iakitilop ,nabmoladori ,nebteđévűm ,nabsállav :nerét nednim intezeveb llek
molatah atsilanoicarléf ¤av ,atsilanoicar ték si nebnölük apóruE .nabsádoklodnog
,knülé tekődi jÚ .intah tnűđgem tréze neppé ,arútluk tnim sé ,avtđogem nav ttözök
sóicázilivic seđđö đérdlöf ttolah ¤e ¤oh ,neltetehdegnegeM .inzókráz llek lef

.naózorotsonö tzednim ,küjdevneđgigév tégésgeteb

¤í náilóf .II A .neb¤e si etenétröt kenémledzük gam imelleđ a gigévdnim sina¤u ÜT A
men a sé ,eđđö tlű¤ rebme rezezít lőbépén ronuH" :kujtahsavlo tze lőrre

neze si¤aV "...eđđö ttezekelü¤ ifréf rezenavclo}záđték si lőbke}émtmeret ilüvíkdner
ózodroharútluk ,őtezev A .gam dioremuđ ¤e tlov lüleb "negeresdah sotaládo$" a

.ajmargorp ,emelleđ ,ajáigóloedi ózorátahgem ¤e tlov ken€em ,getér

ed ,naltamlakla si ersétezev a agam za ¤oh ,tlov őre na€o etélnelej }ámo¤ah A
teze}rök a levim ,atzánorok lerrekis si tie}émtísejlet né¤e őlürek ebpeređ őtezev

A .anlov ttotnorle gésűređneltelév a tima ,attotízagier€eh névér esétré }ámo¤ah
,jú ¤e levégéstíges esélevűm}ámo¤ah gam itnopzök ¤e kiadótu sé kádioremuđ

irokpézök A .inzohertél kesepék katlov tetniđ igéstteljef őzektnelej nebkeigésőnim
nabákotrib eteremsi géskörö neze aitđanid ótoklatezmen a nesönölük gás€árik ra¤am
sé aitđanid nezE .inetđeljef tza evtelli ,inedévgem tiekedré moladasrát a sepék tlov
sé ,zohkutopallá ttolmor iam ttetezev asáravazeđđö űmelleđ atsilanoicar }ámo¤ah a
imelleđ tnimalav ,nebrök seléđ - eséremsilef kennednim lóbáctukáĐ a lőbbe túik a
nájpala }ámo¤ah €ém ¤e nebésétđeljefik kőzmellej igésőnim a sé esézevređtá knütelé

.nebmeletré iakitilopoeg tős ,galiakitilop ,nasilárútluk

za lezze S .inetđeljef giádi té¤ü äÜRÜGNÜ I-HIRÁT a tlov aknum zéhen sé ,¤aN
meN .ráv arknui}}adnim ima ,tocrah a tza intezeveb matnávík lattalzáv űređóđőle

sé ,kannav kóiznemid ttetíkűđ kaŁ .kóicáreneg epröt sé kődi epröt kannav ¤oh ,međih
za sé ,rogaM ,ronuH .dnim anátU .inrötik röđőle llek kenierebme melleđ a lóbkoza

.epén sotaládo$" köđürügnÜ
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aluß löezcnöeG

đürügnÜ i-hiráT

1!kanhasidaP őzetél lüneltétlef a géső$id naltatahlálmáđgem sé tenöđök nalatrátaH
ki¤ednim s ,gem ettötlöt lakkosoráv sé lekkekédiv '"tágáliv kemele" za ika ,kannA

naltatahlálmáđgeM ."nabgáliv a $nin ólnosah zeh€em" ,ttotíllá t}émtmeret na€o erélé
s ,iledner ála a$narap hasidap ¤e tsoráv ¤an nednim ,ika ,"kanódoklarU" za kanna ami

knüki¤ednim sé ,rotđáp knüki¤ednim" :atlalgof :ebémletré se¤ek "sádnom tneđ" neze
".tréájá} a sőlelef

:sreV

 ,őtmereT ¤an a (te€em] ,togáliv a dzéN
 géspéä sé gás¤aN a
 ,[knüken] ttozokédnája

 ,netsI za ttet ékkővihzagi tekese¤e
.ttetetnüb leggésneltetih takosám

-nimzáj őlleđ a eréteré$id kenégéső$id (ke}él] ttetmeret a sé a-[gáliv] ttetmeret A
asázotalli kenéjmüfrap kogásdámi útalliaĐór a sé neletnémöt etelzövdü óróđ
ne¤el kenéjtreksogáriv ógo¤ar atéfórp hallA ,kenéjté$ep kátéfórp A .neletnémöt

a levéletevöjle kanágásatéfórp ika ,[aláh sé ami za] avzokédnája sé avzo}ámoda
:ábbávoT .attotílovátle névzűle togás}ágop a sé tievűm gésneltetih ődnetevgem

a tsállav málđi za tréima ,[géső$id a avzo}ámoda] ne¤el arámáđ iasrát sé iaif ,epén
sé ,hallA kujár tásádlá ajdA" .lappan a tnim ,ássogáliv [na€o] kéttet (11) her-cres

(12) !ariasrát őtíges seđđö ő za

a neke€eh őrétle lótága}a ódaiK őtevgaM a nabsádaik ttotívaj ,ősle nezE ***
.kütlözök tegevöđ ttetíbse€eh a nebtez¤ejbál sé kütlölejgem ,kutzúhtá tegevöđ

.intevök nájpala kenne tegevöđ a küjréK

sutáfilak a sé (13) semledejef kanájnórt ólnosah zohpan gásgodlob a :kussat€of eD
.aru gáliv a nabknurok (14) ajnátluđ námjelüä knukađrok ,ejőlesiv anorok kanájnórt

:sreV

 ,ajgavol ketelüret ővel néníđlef dlöf A
 ,ajhasidap kansállav [zagi) sé kangáđro-gáliv a

 ,togáliv a ajgo¤areb levé}éf agászagi ika
 ,togásdaráf a ilémík men [nabcrah) inelle ejtétös gésneltetih a ika

 ,togáliv a iđet ékkűđ kenkeneltetih a ika
 ,ileĐreplef téjdlöf gésnelle za ika

 ,negésnelle za kideksemledező¤ lappan-lejjé ika
.bađ tsétetnüb eléfnölük erküjef s

 ,mázzoh jludrof ,dezedrék ah ,has a ze iK
 [ósavlo] ótlémerteletđit ,ó ,tamavađ gem dsagllah

 ,ajáicnellecxeő ,ajódoklaru (15) kanájvás téh gáliv a
 .ajnátluđ námjelüä knukađrok

 ,kanknuhas im a tetelé úđđoh jda ,menetsI ,Ó
!tájpan nednim gem dstípéđ sé

đürügnÜ atlalgofle lavásápa$ kanájdrak (16) Ő rokima ,nebődi za nabbA :azórP
[karáv a] keze leviM .tlodóh kaná€árik $íP [gém] epén ráv }áhén ,tiaráv kaná}ámotrat
tadah i}regnet ,kaná$narap hasidap a takugam ála kéttetev men sé ,gem katlodóh men

el nebé¤ej a (17) kenétezejef cnimrah (nároK] a sé ,tekő atdamátgem ,künelle eđđö tnov
.etző¤

nődiM .ebmezek a tlürek v}ök űvle} nital ¤e nabráv űven dárigleB inlotđU
ólav avgof lőtkődi igér a kaná}ámotrat đürügnÜ (¤ah ,mattál] ,mettetniketgem
even a ttel nodóm im sé tréim ,lef ttozgáriv na¤oH .azzamlatrat témlenétröt

im kankusorávőf igér s ,kanniduB kétzeven tréim tásorávőf űven niduB ,đürügnÜ
sé katlocrah nelle kik sé rokim ,nátu sám¤e kia€árik a katlov kik ,even a tlov

.tekütelé kéttötlöt na¤oh sé ,katdoklaru giedi i}}em ,katdoksúrobáh



2013.03.01. Tarihi Üngürüsz 1. rész

www.angelfire.com/realm3/hmult1/konyv2/tungur1.htm 8/62

(18) ,aglođ tluromo} sé }égeđ a [né] ,inzoh névzeke¤i argássonávli} tzedniM
za ennöjle ka$ráB .motídrofel tev}ök a [tze] ¤oh ,matzorátahle neseklel namüĐdreT
a kenne ,[meken) aru gáliv a nabknukađrok nelej sé ajhasidap knurok ¤oh ,kanna ejedi
ek tájáglođ ,(megne] sé ,ántatlém erétetniket semen tákédnája za kan}ávtih sé ken}égeđ

.inetíseđér antatzótlém nebie¤

e nebkődi igér A .őle kátda neppékne€i iódnomle keríh a sé iekönríh kodazáđvé zA
űven ađiknA ¤e tlov kandórmeN .ttozamráđ lőtiekemre¤ dórmeN egéstezmen Đröt raĐdaM
takisám a ,kanrogaM teki¤e zA .ttetelüđ aif ték lőtégéselef a lőtte s ,egéselef

nabájátolap kuj&a naódnallá sé ,iaif ősle dórmeN katlov kŐ .kátvíh kanronuH
tađádaV .si tiaif a ettiv lavágam sé ,tnem artađádav dórmeN pan ¤E .katdokzótrat

.etdzek inzödlü sé ,tdere abámo} lannozA .tnakkub ardav ődnetjele ¤e dórmeN nebzök
,küttőle lef tnűt dav sotaládo$ ¤e ka$ ređ¤e s ,ketlelmék tadav élefnednim si iaiF
lakkiavol katludrof nátu dav a si lüneletnéknÖ .ttozápmop nebkeníđ sotaládo$ €ema
ézök ke¤eh a nárátah (21) [}ámotrat] meĐdA sé ,tlükenemle nabnoza dav A .nabátgáv

.tnűtle evré

a mes ,téven a meS .gem atlálat men ,tadav a etserek ákos €imráb ,if€árik ték A
tanáb a sé gásúromođ a ,tdaráfle nasro¤ if€árik ték A .kétremsi men tájátjaf

ketrétađđiv djaM .kene¤el kővetim ¤oh ,katzok$ánat noza nátuzA .tlürem ebéregnet
trotsonom ¤e nekédiv se¤eh a noza ,nárátah meĐdA ¤oh ,kétrék arra sé ,zohkuj&a
lőtépén gáliv a sé ,kantahkal lórgáliv a avdnomel neb€ema ,arkumáđ nessettípé

sé ,attagllahgem teküsérék dórmeN .kantahzoklalgof lakkujdnog tájas avlunovađđiv
tlüpélef rotsonom a nátuiM .kenestípé trotsonom ¤e ne€eh a noza ¤oh ,ttoda to$narap

itniređ kusállavtih tájas ¤oh ,ttözötlökeleb if€árik ték a ,tlüđékle sé
ne€eh a noza nátuza kŐ .tekütelé késtlöt tto giedi ój avzoklalgof lakkogásdámi

sé laggásdámi ,ketzektniré men leppén igáliv A .katkal lütđerek nevé sé nopanóh kos
,katdnomel lőriemörö gáliv a s ,katzoklalgof [lessédeklémle] ,laggássotazála

vé kidotah A .ketlé natdogu} tto sé ,nabrotsonom a katkal givé tö nodóm €I
küvíä .ezí [za keniemörö] gáliv a atdagargem téjémle }égel ték a nabnoza nétedzek

.¤áv inátu molatah a tderbélef nebéketjer

ttezekré €émeđ sotazkotit ¤e pan ¤e ,katlov nabtopallá[iklel] ne€i keze rokiM
áv inátu sádoklaru za sé [tége}él] molatah igáliv a kiken atzára¤amlE .kujázzoh

őtđevétgem ken€émeđ a kenne }égel ték A .ettetídnergem tekő [lezze] s ,ta¤
a [küjémle] trem ,aj¤ahle trotsonom a ¤oh ,atzorátahle [nebétzektevök eséléđeble]

.avlalgofle tlov la¤¤áv inátu molatah

rogaM .tlov a}ál péđado$ ték kengéb ¤e nebélezök kanágáđro meĐdA nebődi za nabbA
.ettev lügéselef t}ál ték e tze ronuH sé

ronuH epén đürügnÜ ¤oh ,kájtí}ozib tza iavađ ódnomríh a ,tnétröt ¤í ze nátuiM
dórmeN .ttozotláv erđürügnüH bbősék even ronuH leviM .ttozamráđ lőbégéstezmen
alánő sé ,ttodoma€of (22)zohnák rátat a ,zohásópa levépén đége ronuH nátu alálah

gáđro đége ¤e nabágásdéđmođ meĐdA sé ,tő etletđitgem si nák A .el ttedepelet
.iken atzo}ámoda tégésmeledejef

,gidep tekédiv a tzA .tlürek meledejef kisám ¤e arájnórt meĐdA ,tlahgem dórmeN nődiM
,tlov }ámotrat rátaT .kétzeven kan}ámotrat ajiddiĐD ,[emledejef a tlov ronuH ken€em]

.dejret giregnet-etekeF a lótdnakramaä €em

sé ,ttotídni totarájdah nelle emledejef ejinitnatđnoK ajhasidap kanágáđro meĐdA pan ¤E
emledejef ajiddiĐD .trék tegéstíges lótájódoklaru kanágáđro ajiddiĐD ttaime

sé ,eđđö ttötjű¤ tánotak rezeđúh ,katlov korátat kika ,lőbépén ronuH lügéstíges
ejinitnatđoK si ajhasidap meĐdA rokimA .[tegeres a tze] etdlük zohájhasidap meĐdA
meĐdA tlávle nodóm €i nátza €em ,etré sádamát tépén ronuH ttetílme za ,tnem nelle

.ttözötlök abá}ámotrat ajinonnaP sé ,lótájhasidap

kannav iama€of segésőb nasotaládo$ ¤oh ,káttál ,ketzekré ab}ámotrat e abba rokimA
nöküvle} ő za sé ,kangáđro za kanna nav esémret őb sé e$lömü¤ kos ,nabmáđ ¤an
ebknüzek a lürek rokiM" .[kepén inatto za] kenléđeb (névle} a kenépén ronuH zaza]
[sékéb] epén ronuH avgof lánko za lénnE .[kéronuH] kátdnom - "?gáđro bboj lénne

gáđro za sé >tláv ávájólavttala ,tnem zohá€árik a kangáđro za kanna lesséze¤egem
ttala ezek ő za ¤oh ,tlürö gidep a€árik ajinonnaP .ttedepeletel nie€eh eléfnölük
t€ehim eD .katláv áviólavttala ő za ¤oh ,ettetrégem (lőbbe] s ,el ketdepelet
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sé zehépén ronuH [tdaram tto za] abá}ámotrat ajiddiĐD ,ttedepeletel tti epén ronuH
kegéb-ronuH inatto za ¤oh ,(lassázíbgem a] lazza ,ketdlük tekemék se¤ü zehiejgéb

nák a nebzökE .abgáđro gadzag a ebbe ,(edi] eb kenejjöj sé ,takánotak kenestjű¤
.ttel ajólavttala kanáif dórmeN ,kanronuH gáđro đége zA .tlahgem

tekegésgéb [nelteggüf) sám ,innel ajólavttala (ronuH] traka men (nabnoza] géb }áhéN
za zehiejgéb kenépén ronuH ,abájjidiĐD ttezekrégem nebődi za nabba eD .kattotíkala

gidep kozA .tiagásnodjalut kaná}ámotrat ajinonnaP atzoh lüríh sé ,mék ttetílme
avgof lánko zE .ajinonnaP tnim ,}ámotrat ődeklevőb na€o bböt $nin ¤oh ,kéttetrégem
kanna ako za tlov ze sé ,kettötjű¤ tegeresdah ¤an iejgéb kenépén ronuH sé ajjidiĐD

.ttöj nelle ajjinonaP epén ronuH ¤oh ,si

kenéĐröt ettötjű¤eđđö ronuH nopan ¤E :tenétröt a lóđ ¤í tniređ séléđeble kisám ¤E
lügöm táh¤eh ¤e nebzök tađádaV .tludni artađádav sé ,tiőlekőle se€étniket

kisám ¤e ed ,ttozápmop nebkeníđ sotaládo$ €em ,küttőle lef tnűt dav ¤e lunaltaráv
lannoza ,attotnallipgem [tadav a ronuH] rokiM .tlükenemle élef [a}ámotrat] Đröt

za nebbe ,metjele tadav a tze aH" :tlóđ ¤Í .lej sé$neređ a ze tévíđ a atdagargem
le neűređsros ,menetjele lürekis men ah ed ,tamlagu} a knünréle lürekis nabgáđro

¤í "!knutpak tekeríh [őzevdek] lőr€em ,tá}ámotrat ajinonnaP knunlalgof llek
.ttotatgáv nátu dav a lannoza lattalodnog a lezze s ,ttozorátah

ronuH ,ketré zohárátah (kaná}ámotrat] Đröt kisám ¤e tnima s ,tlükenem gidep dav A
dav a ,einse anlov ttellek lu}ámkáĐ loha ,ne€eh a noza ed ,ettetílezökgem rám-rám

.atdut men ,atjaf im sé kájvíh ¤oH .lőle emeđ a tnűtle

zE" :zehkegésőlekőle ővel ettellem a tlóđ ¤í ,attál tetez€eh a tze ronuH rokiM
za nebbe si lügév ¤oh ,kenmepén sé meken sálatu sé lej zE .aglod neltelév a men
llek nabgáđro sám ¤oh ,eređ¤ó¤ sé agássovro za za kennE .knütehlé men nabgáđro

.le tlet ődi kos gém nátuza eD .atdnom - "knündepeletel

ronuH ¤oh ,tlov za [indepeletel traka nabgáđro sám ronuH tréima] ,ko kisám A
A .nabgástárab külev tlé men ,nabtalo$pak [sékéb] izagi tlov men levépén ajiddiĐD
ke€em ,ttozágiel lakkađőre sé laccrah togáđro kos ,atdamátgem si takogáđro sodéđmođ

noza gidep [kéronuH] kŐ .kesepék men inllánelle [kanronuH] ¤oh ,kéttetrégem
itagu} a sé tá}ámotrat ajinonnaP kájtjah ála kumlatah tájas ¤oh ,katzoklodnog

.takogáđro

rokiM .inetjű¤ ttedzek togásanotak ronuH ,aif dórmeN avgof lánkoko ttetjefik tti zA
rezezít lőbépén ronuH ¤oh ,káttáL .kátríeđđö sé kátlálmáđgem ,tlű¤eđđö epén ronuH

ifréf rezenavclo}záđték si (23) lőbke}émtmeret ilüvíkdner men a sé ,eđđö tlű¤ rebme
etelé ,ettötjű¤eđđö tegeresdah isáiró sotaládo$ a tze ronuH rokiM .eđđö ttezekelü¤

.lóbgáliv a lőbbe ttozovátle nebzök sé ,űh ázzoh ttel men

ronuH .kátdnom kanrattaK téven ,ifgéb samlatah ¤e tlov ttözök ianokor ronuH eD
erésélü$ánat rézevőf rattaK .évérézevőf geresdah a gem káttotđaláv tő luádótu

.inlunov kangof erkédiv ki€em ,kattotrat to$ánat sé ,kegéb seđđö za kettöjeđđö

nabnoza nák rattaK .ttodnom tedéđeb sé tleme tóđ ki¤ednim lüzök iejgéb geresdah A
ttodut ne€ém ika ,gési€émeđ tlatđapat takos ,tlov rebme soko sé semletré no¤an

sik ¤e ,kankótahdagofle atlálat men nabálatlá¤e tiatalsavaj kegéb A .inzoklodnog
,ettetev erpénanotak a sé erkegéb a tétetniket ,téjef a etlemelef nabnoza avlúm ődi

ódnalalgofle za kü¤et ékknü€ehkéđ sé knüjnem ¤oh ,kotájraka aH" :tlóđ ¤Í sé
si takogáđro ővkef artagu} sé ertelek előt a rokka ,togáđro (tlosavaj kotalatlá]

sé knünző¤el llek t}ámotrat kos sé ,knunatídóhgem ,knunlalgof llek le
nelle a}ámotrat ajinonnaP ¤oh ,segésküđ a za nabnoza tsoM .knünnet ákknólavttala

"!knüjnem

.[iken] ttödükselef sé ,tiavađ rattaK etlese€eh géb i}}emalaV

ajinonnaP atdnomle lassálóđseké ¤an keniejgéb epén ronuH rézevőf rattaK nátuzA
ako za kanknusázorátahle inelle }ámotrat ttetílme zA" .tiagásnodjalut kaná}ámotrat
semledező¤ ékkörö kődi (nednim] sé vásgáliv téh a rokimA - .atdnom - őzektevök a
asázágiel sopala ko}ámotrat itelek a röđőle ¤oh ,atzorátahle [rednekđI] ajhasidap

kaná}ámotrat ajjinonaP röđőlegel ,lunov nelle ko}ámotrat itagu} a nátu
tásálalgofle kenkekédiv a kankoza sé kanniduB .nebévíđ gem atlozjar tásálalgofle

atlalgofle ,tludnile rednekđI trézE .kensé$neređ attotrat tésévet évé€ehkéđ sé



2013.03.01. Tarihi Üngürüsz 1. rész

www.angelfire.com/realm3/hmult1/konyv2/tungur1.htm 10/62

,tludni nelle e€ehkéđ $éP nátuzA .attotrat kensé$neređ te€ehkéđ a tze sé ,[tájinonnaP]
a nebétzektevök asálalgofle za ken€ehkéđ ték a kennE .atlalgofle [si tza sé]

sé laccrah ,gem ettetísebes tiejgéb }ámotrat sám kos sé kneriF ,heŁ ,heL ,e$miN
".ettetíređ}ék arsálodóhgem sé erégéssemledegne kaná$narap levőre

najá}dnim ,káttollah téséléđeble za tze kenrézevőf rattaK iejgéb ronuH rokimA
¤oh ,- kátdnom - sotaládo$ ne€iM" .tévret kétlese€eh sé ,tiavađ rattaK kátládo$gem
ik ,ttozamráđ lőtik ,ttetelüđ loh rednekđI nojaV .detléđeble tetenétröt a tze knüken
etző¤ tohasidap ki€em ,röđőle tludni nelle ko}ámotrat €eM ?aj}a sé ajpa za tlov
¤oh ,kanna ako za tlov im ,inadnomle knüken léjdekse¤eK ?lórájnórt el ettet sé el

nasopala knüken le dzára¤am táktit a kennE ?tludni nelle ajinonnaP

ttedzekeleb ,ttotál tsálođnu ne€i lőtiejgéb kenépén ronuH rézevőf rattaK leviM
:atdnom [tekőzektevök] a sé ,ebéséléđeble kenétenétröt rednekđI

igér a e€ehkéđ múR .ttozamráđ lótáj&a [-ső] kide¤enezit kaniajhasidap múR rednekđI
t}ámotrat őlüretle giálavaK lőtébiliF A .tlov nabá}ámotrat ajnoD-ej$aM nebkődi
ettőle kanna ¤ohleviM .iajhasidap múR katzamráđ ténni nebtedzeK .kájvíh kanájnode$aM

za sé kineleä sé anitA .katlov kegésgéb óllánölük dnim iaráv kaná}ámotrat múR
barad ¤e-¤e ,zehiejgéb kideneV naólnosah ,iejgéb kosoráv ¤an ővel nekédiv a noza
kan}ámotrat aroM sé duvanrA đége za eD .katlov men kia€áriK .katdoklaru nekédiv

.kia€árik katlov

kujánotak koS .katlov kogadzag no¤an iejgéb kinaleä sé anitA nebkődi za nabkozA
múR iajhasidap meĐdA nebzí ték rokima ¤oh¤Ú .tlov kudahójah néníđ regnet a sé
lavánotak kos iejgéb anitA ,kattotídni totarájdah arásálalgofle kaná}ámotrat

.kétrevel tájánotak kos kaniajhasidap meĐdA nabcrah a sé ,külev katludrofebmeđ
témsi lóbko}ámotrat múR a sé ,ttollav tocraduk gásanotak meĐda za si lügéV

.ttotuf abkugáđro

eD .tlov si gás€árik ¤én -moráh ttözök alavaK sé ebiliF nebődi za nabbA
kanularaK ,ifgéb ólávik no¤an ¤e tlov nabá}ámotrat aroM nebkődi za nabkoza

attavíheđđÖ .ettetje abtalumá sé absázokládo$ €em ,ttotál tomlá pan ¤E .kátvíh
ahon ,gidep kozA .külőt etzedrék témletré kanámlá sé ,tiasójgalli$ soráv a táhet

si lügéV .ketlürem ebéregnet sázoklodnog a ,tlov úifréf $löb sé soko küki¤ednim
:kátdnom tze sé ,kattotuj er}émelév sözök

ađđidA ¤oh ,kanna ajózoko za nÖ :őzektevök a esétnelej a kanámlá ,if€árik samlataH"
ővkef nab}ámotrat aroM a sé ,kanvíh (24) kan-[--] nabgáđroköröT te€em ,}ámotrat
seđđö za si keze ,kanvíh kan-( ---) nabgáđroköröT te€em ,sorávsekéđ űven tniroK

agáshasidap ko}ámotrat múR a ¤oh eD .kettel áviaráv sekéđ kanko}ámotrat múR
lőtébiliF agáshasidap múR ¤oh ,enellek za röđőle (zohha] ,ertél nöjjöj lőtnÖ
kidezit a neđége [nojllánnef sé] ,nejdejret gi}ámotrat duvanrA sé giálavaK neđége

a tekeze le ajlalgof ika ,hasidap ¤e nozzamráđ előt s ,[gittozamráđel] (25) giá&a
ađđidA iajrís kohasidap ővöj nátu nÖ za ¤oh ,segésküđ si za sé ,tako}ámotrat ibböt

,ánatnobgem tsézednerle za tze hasidap ¤e ah treM .[evze€ehle] kene¤el nabáráv
játgáliv sám ¤e analláđtá lóthasidap a lótta ajnórt a kanko}ámotrat a kankoza

nopan sőse ,e¤ev ála mortso tza ¤oh ,ludni nelle ráv ki€emráka eD .arájódoklaru
nátza s >katdnom ti}}E ".ne¤el énÖ za molakla za ze ¤oh¤ú ,le nojludni

.kattagllahle

.tlürögem no¤an ,attollah totalsój a tze lótkosójgalli$ a if€árik a rokimA
( --) ,togásanotak sé tifgéb űh ázzoh ómo$ ¤e ttötjű¤eđđö nabéroM nátuzA

a kenkekédiv a kankozA .támariD sé tzereä atlalgofle laccrah sé ,tnem abá}ámotrat
.etző¤el si tia€árik

tludni nopan sőse leviM .ettev ála mortso sé ,tludni nelle aráv [----] nátzA
(26) atéfórp mádÁ .le atlalgof tniĐdlimöG sé tébiliF nátzA .ttöző¤ >abdah

¤an nabsoráv a nabba (27) nebvé kide¤enevcnelikzáđmoráh- reze¤én itniređ asátímáđődi
.ttepél arnórt sé ,ttotrat tletevöjeđđö ipennü

.lób}ara te¤e sé lóbámlađazúb te¤e ,lóbsav te¤e :ttotatláni$ tánorok eléfmoráH

sé ,arájnórt tniroK ,abá}ámotrat aroM tnemađđiv nátza ,nabráv a ttöződi topan bböT
.ttötjű¤ togásanotak

takia}ámotrat sé ,lórkujnórt el ettet tako€árik iké}rök anulvA za nátuzA
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soráv ¤an }áhén ővel nekédiv a noza za sé kinaleä sé anitA eD .atlalgofle
galianotak nebődi za nabba koza trem ,nnef ttotrat togástárab leviejgéb

ój sé togástárab si leviejgéb enerdE sé lubmatđI .alán katlov kebbesőre
tezgév a pan ¤e nátuza ,ttodoklaru givé téhnođuh nodóm ne€I .nnef ttotrat togásdéđmođ
őzektevök anátu za ¤oh ,at¤ah tetelednergév a tza sé ,téjef a el ettet arásoknáv

őlüperik lőbékđéf kenétset a nátuzA .le késsemet nabráv a nabba [si] takohasidap
tá kéttemetle sé kátlođá¤¤em iólavttalA .ernedA faK a tlüperle (28) rádam-keléL

.ebdlöfa}a za

 nogáliv a neze innel ttokođ ¤Í
 ,kidőzgév lađđá¤ sélpennü zA

 ,erégéső$id gáliv a ekđüb ¤él en [trézE]
 đgof indóla$ ,keniemörö gáliv a jlodóh eN

 ,(keđéf] rádam ¤e €ehókal -gáliv a ze ,rebme hO
.lőbkeđéf nodó za lőbbe (rám] ik tlüper rádam koS

atrázel lőle agásódnalum gáliv a hasidap a za ¤ohlevim ,avađ sákinórk a lóđ ¤Í
.témeđ

akitreP ,aif ,tlahgem hasidap a t€ehiM .kátvíh kanákitreP ,aif ¤e nabnoza tloV
lügéV (29).nabtahnezitzáđ¤én-reze¤én tniređ asátímáđődi atéfórp mádÁ arnórt a tlürek

¤e tlov si ikeN (30).lőréziv telé za ttodnomel sé ,abájtúk tezgév a tteseeleb si
nabba kéttemetle tniređ ke}évröt a sé ,tlahgem ajpa t€ehiM .katvíh kan-[ ] tika ,aif

a tlürek ő nabmoráhnevtözáđ¤énreze¤én tniređ asátímáđődi atéfórp mádÁ ,nabráv a
¤e ka$ ,tlahgem i}}emalav eD .tlov aif kos sé ,ttodoklaru givé tönevtÖ .arnórt

a tze nabnoza ajpA .tlov lót}ođđa kisám ¤e ze eD .katvíh kanđopiliF tika ,tdaram aif
a tlálat men eD .itelögem ¤oh ,atzorátahle si nebzí bböT .etteređ men táif

.toko immes erésételögem

a témeđ őzebes etzegeđár si aródoklaru za erre lügév ,nebzök le tlet ődi koS
témeđ ,kanlálah a atdatá ,tájójah kenétset névtđe€€üsle arahiv tezgév a s ,lálah

.. .lőle gáliv a atrázel gidep

 :tez€eh igáliv a ne€im ,gem dsagllah ,keléf ,hO
 ,eleđ tezgéV a júf naódnallÁ

 ,nogáliv a eleđ tezgéV a júf lüneletnüä
.tételé za ajgávle kanhas kos-koS

 ,knüđkele$ si ¤ohráb lassázoka¤áv eleT
 ,ajánotak tezgéV a tza ajtagrofleF

 ,lórkujnórt el tíđat takohaS
.iđet évűníđnápilut tedlöf a levie}}öK

 >ólnosah zohsav sezüt agássogászagi (kenika] ,has a za zE
 (űgésse}éf] ie}}em ,dloH a ő nége reS A

 ,tsádnomnelle rűt men (€em) ,ze géspéđ űtset tsüzE
.kö¤nö¤ iakja ,rokuc avađ A

 !nélö gáliv a nejlé ddaH :ajdnom meN
 nejlet ddah ,nejnem ddah asá€of detelÉ :ajdnom meN

 lé ika ,iknednim ,sivred sé sudlok ,haS
.dlöf a ze le}le tiknednim négév A

 .lálah samladaid ,lálah sevresek ,lálah ,hO
 ,matu ré ajázzoh ređ¤e ,kotuf avohrákA

 ,[tedetelé) tadorok ajlálatle evök sros a si lügéV
!givé reze ráka jlé ,ajda té¤ek ah eD

.tlahgem hasidap a si lügéV .iavađ őléđeble za kanlóđ ¤Í

ttel nebvé kidaclo}záđtö-reze¤én itniređ asátímáđődi atéfórp mádÁ za đopiliF ,aiF
sádoklaru ivé téknev¤en ,has tlov giedi úđđoh si Ő .arájnórt ajpa ttepél sé ,hasidap

.katvíh kan-[ ] tika ,ttetelüđ aif ¤e nátu

asátímáđődi atéfórp mádÁ anátU .tlahgem sé ,ttedegetebgem si đopiliF nabnoza pan ¤E
.ttel hasidap sé ,arnórt a tlürek aif a nebvé kidenevtözáđtö-reze¤én a tniređ

a témeđ at}uhel sé ,tárob lálah a attiik nátuza ,ttodoksohasidap givé moráhneziT
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.lőle gáliv

[đatnimA] aif ,tlahgem ajpa za rokiM .katvíh kan-[đatnimA] tika ,aif ¤e tlov si ikeN
-reze¤én tniređ asátímáđődi atéfórp mádÁ ttel hasidap sé ,arnórt a ttepél

sé lótiajkó$ ,lótásávi-séve gáliv a gidep đatnimA za zE .nabmoráhnavtahzáđtö
za si lügéV .ttodoksohasidap neűmle}}ök givé cneliknezit avtíbá$le 1őtésélelö

.ettet évimmes tétset sé ,tárahop tezgév a iken attotjú}tá akonráhop ődi

a ttözötlökle ajpa t€ehim ,rednekđI .katvíh kenrednekđI tika ,tdaram aif ttőnlef ¤E
-reze¤én a tniređ asátímáđődi atéfórp mádA ,ttel hasidap ette€eh ,lóbgáliv

.nebvé kidetteknevtehzáđtö

,ttözötlök argálivlút a si ő lügév ,ttodoklaru nasogászagi givé clo}cnimraH
lóbájáitđanid hasidap oboriK ika ,gecreh iarom ¤e ,aif ludótu tdaram men leviM

én a tniređ asátímáđődi atéfórp mádA sé ,hasidap a ttel ,kátvíh kan[ ] sé ttozamráđ
tlov ed ,aif tlov men kanhasidap a kennE .arnórt a ttepél nebvé kidezitzáđtah-reze¤

.arnórt inátluđ a ttepél ze s ,aif ¤e tlov kan}ál i€árik a kennE .a}ál ¤e
ettev tá}ál a kaná€árik }ámotrat duvanrA sé ,ttodoksohasidap givé clo}cnimraH

a ,kanđakitreP takisám a ,kenrednekđI teki¤e zA .ttetelüđ aif moráh lőtika ,lügéselef
.ajpa za tlov (32) kanimúR i-rednekđI ika ,kátvíh kanđopiliF gidep tebbesikgel

kődI za ettetíretel si tő pan ¤e ed ,nájnórt gáđro za ttöződi giedi ¤e si Ő
.lüé€ehókal [iken] ik etlölej té€ém dlöf a sé ,levésévöl€otđip sros a ajná&saggA
atéfórp mádÁ sé ,hasidap a ttel rednekđI ,aif kibbo¤angel ,tlahgem matnimA rokimA
,tő nebételé gém ajpA .ttepél arnórt a nabclo}nođuhzáđtahreze¤én tniređ asátímáđődi
gidep tđopiliF ,táif kibbesik ,kanájdótu ik etlölej táif kibbo¤angel a ,trednekđI

[táhet] nátu alálah kujpA .ik etzeven ávákon$narap sé ávásotzib soráv ebeT
nabágásótrat€eh soráv ebeT térévtset nátza ika ,hasidap a ttel rednekđI

.ettetísőregem

togásanotak úmáđ¤an sé ,ttotrat tsélü$ánat tto ,tnem abásoráv tniroK agam Ő
a kan}ámotrat a kannA .ttotídni totarájdah nelle iejgéb nátuzA .eđđö tröt ttötjű¤

nebtélneđék sé kettötjű¤ tegeresdah si kő ,lőréletevöj ketlüsetré nabnoza iejgéb
.kátráv

iatapa$őle léf ték a ,abkia}ámotrat tlotaheb levégeres rednekđI rokima ,pan ¤E
erlejjÉ .katlávtéđ kegeres a nátuza ,le ttese rebme kos noladlo tékdniM .katpa$eđđö

tegésrő sőre noladlo tékdniM .trobát ttötü nebmeđ lassám¤e geres ték a
.đel pansám crah inátluđ a ¤oh ,kéttedrihik iótláikik geres tékdniM .lef kattotíllá

.t€of gilegger sátláikik A

a sé ,arkiavol katlárgulef ,kobod ¤an sé sik a ketlüdrepgem ,ttel legger rokiM
tegeres tékdnim rop ólláđlef lóla abál kavol a ¤oh¤ú ,kattatgáv errétata$

tavol réhef a intetzöbnölükgem ttetehel men lóbrop ¤an A .atlokrub ebőhlefrop
.lőtétekef a

.trop a atjúfle lőrgeres tékdnim s ttedekerek léđ seveh neletrih avlúm ődi ¤E
.katdamát arsám¤e lannoza ,intetzöbnölük tsám¤e kátdut gem iánotak léf ték a t€ehiM
A .erléfnelle za kattotnorár sé ,ebzék atpak táĐjap a ik őle attotnár tájdrak a iK

¤Í .tlov epék ipantelétí kenrétata$ a lótásátídro kólkodlah a ,lótságobodól
tamlakla netsI za si lügéV .tehel mes inríel tza ¤oh ,ata$ a t€of (nasamlazrob]

nakos ,erlédrak ttota}áh géb koS .ejrötel tegésnelle za ¤oh ,kenrednekđI ttoda
.ketlükenemle gidep

togáđro za ,ettetje lu}ámkáĐ táno¤av kenkügeresdah sé kenkegéb ttöző¤el a rednekđI
.arájnórt trétađđiv nátuza s ,etzeletök ersétezifóda

.ttozamráđ lóbájdála$ géb ianita ¤e ika erízev sevdek ¤e tlov kanhasidap a nebzöK
nebsétréte¤e lerrízev a }ođđa zA .ttezekteređ laváj}a hasidap a rízev a zE

gem iđet ,erízev kanhasidap a tsom ika ,tifgéb a tze ,ilögem táif ¤oh ,atzorátahle
[táif] ¤oh ,atzorátahle röđbböt ráM .itetlü arnórt a sé ,áhhasidap ette€eh

.tlov sotavó no¤an hasidap a trem ,inatjahergév atdut mesahos tze ,izegrémgem

a eD .togásólavála za tze etzeletét mes iknes nabnoza lőrrízev a lőrrE
za lőtte ¤oh ,tohasidap a kéttetzemle¤if röđbböt na}áhén lüzök kosójgalli$

rokiM .even a tlov đetđejA kenrízev a kanna ¤oh ,levim ,nojdokavó lőtné¤e űven đetđejA
zohhasidap a ,kanhasidap a katdnom tim kosój a ¤oh ,attollahgem [đetđejA] nabnoza
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av nebdie¤ek ¤oh ,kil¤írI - .iken atdnom - hasidap samlataH" .tdakaf avrís sé ttöj
,tlatđapat togásólavála imalav melőt ah ,mohasidap samlataH ¤í kenléđeb tréza ,ko¤

kulatlá za ,[kanadnom tima] ,zagi za ah eD !ajdrak a tti ,emí ,maka} a tti ,emí
mohasidap samlatah te€em ,nab}ámotrat (] menah ,ko¤av né men đetđejA ttetílme

ttezekré si ríh na€O .ótrat€eh űven đetđejA ttezevenik ebé€eh tájas a ,tlalgofle
lef mettetđejret men gidde tze ¤oh ,ako za kannA .nav akédnáđ isálurá ¤oh ,nanno

tekerebme eréséđékrüfik a [kangolod a] kenne ¤oh ,za gidep ,kanmohasidap samlatah
".tez€eh a llá ¤oh ,kujgof indut lannoza ,kenzekrégem t€ehim kika ,metdlük

sé ejrevek eb€éđev trebmelataif a tza ¤oh ,akédnáđ a tlov za gidep nebévíä
hasidap a témsi rízev a ,pan }áhén tletle nebzöK .előt tléf no¤an trem ,estjeđevle

.ttel ódazál [gel}ét] géb [űven] () za ¤oh ,ettetnelej sé ,tluráj éle

"!méle ketéssezev lannozA" :ttoda to$narap nötgör hasidap A

naltatrá za zA .tetez€eh a kátda arátdut sé ,zehrebmelataif a ketnem kettödlüK
a leviM .nöjjöj zehéböđük (hasidap a] ¤oh ,tludnile tniređ a$narap hasidap a gidep
géb a t€ehim ,gászagi za lüredik ¤oh ,tléf ,imráj gof le géb a ¤oh ,atdut rízev

:tlóđ ¤í .luráj éle hasidap a ¤oh ,atzorátahle trézE .lahhasidap a kizoklálat
ehiM .ajdagof ttőle eníđ a tólurá ne€i za ¤oh ,knázzoh ótlém men ,hasidap samlatah"

".inzejefeb segésküđ te¤ü za ,lahhasidap a anzoklálat ¤oh lükléna ,nöjgem t€

agam ,ttezekrégem nelté$neređ a za t€ehim s ,ttoda tletih kanávađ rízev a hasidap A
.ettetzegévik menah ,tnaltatrá za tza attotá$ob mes éle

hasidap a ik ttezeven takokon$naraprő lüzök iasólta$ tájas rízev a nátuzA
.kene¤el iótagomát nétese gésküđ ¤oh ,( lügésrőtset] zohájupak

a nabba rođ}áhén tlov si hasidap A .ejtrek péđ no¤an ¤e tlov kenrízev a kannA
a ¤oh ,kátzorátahle [sé ,ketléđebeđđö) témsi aj}a hasidap a sé rízev A .nebtrek

gem a] kanlálat tamlakla djam tto sé ,ebtrek a abba kájvíhgem tohasidap
a pan ¤E .ttepél arnórt a hasidap a ¤oh ,kanna tlov evé téh rokkE .[arásálokli¤

a ttezedner tegésgédnev ¤an nebéjtrek levégéstíges a kanáj}a hasidap a rízev
aj}a hasidap a tđérsáM .etlögem tohasidap a sé ,tlálat tamlakla tto ,arámáđ hasidap

a ze nátuiM .ettelögem táif űven akitreP sé ,nelejjé za noza tlálat tamlakla si
tájas a tréémleređ ejőteređ ,ajbar a ttel kené€édevneđ tájas a a}ákrođob gáliv

a ttel ő sé ,arnórt a tlürek rízev a nátuzA .attotítđuple [tietteređ] tie}éfemeđ
.iken kettetíges géb bböt sé iakon$narap sóltaŁ .hasidap

tđopiliF eD .ttel egéselef rízev s sé ,ttezedner tamladokal }ákrođob a ze nátuzA
men ,tlov asotzib soráv ebeT ¤oh ,ako za tlov za kennE .inre}gem kátdut men

tlürek rízev a ¤ohlevim ,arásátagomát gáshasidap a togásódnaljah (€omok] ttotatum
togásnátluđ igáliv a ¤oh ,téjővetój tájas atlurále naólavála ika >arnórt a

.essehre}le

a sé togáđro za tza ¤oh ,atzorátahle nebsétréte¤e leviejgéb anitA JđopiliF]
sé iejgéb gáđro za tévret a tze rokiM .keniejgéb anitA igeđgem tegéskörönórt
ne€eh soktit ¤E .katláv éviegésnelle keniejgéb anitA >káttollahgem iőlekőle

arra] sé ,takosójgalli$ a sé tekegésőlekőle irokka za kátvíhgem avoha ,kettöjeđđö
ne€im kandnalak a kenne sé ,ik kássatuk tégév a kangolod a kenne ¤oh ,(tekő kétrék

sé ,evlürem katlov le ebéregnet sédeklémle za levim ,gidep kozA .kenessev tegév
:kátdnom tze ,katlov nabákotrib a kenie¤nö¤ }ámodut kos

.ajtahtísotzib egéstezmen hasidap matnimA tágoj isédőlkörönórt a kangáđro za kennE"
sé molakla za ¤oh ,arnórt a pél aif tájas a kanhasidap matnimA ¤oh ,itnelej tza imA

a rokka ,[nabákotrib a] kenđel men keze ah trem ,ne¤el nebézek ő za egéstíges netsI
".lőbknüzek a kiđú$ik nasotzib géskörönórt

sám $nin ¤oh ,kátdut ,káttollah tríh a tze lótkosójgalli$ a iejgéb gáđro za rokiM
ebeT tsom ika ,if€árik [idólav] ika ,[intattuj arnórt llek] tđopiliF ,sádlogem

.etré$id tégésseisőh sé tágássoko đopiliF gidep géb koS .asotzib a kanásoráv
sé ,kilögem tifgéb tlürek arnórt a ¤oh ,najá}dnim kegéb a ketdükse si gem lannozA

a sé ,katlálat tamlakla lüleb nopan }áhéN .abátolap i€árik a ketrétađđiv nátuza
.kétlögem tohasidap ódoklaru ató vé moráh

 ,ajlálatgem tza ,rebme za ttet tađđor-tój imA
 ,(ósavlo) ótlémerteletđit ,ho ,dázzoh mavađ né za zE
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 >daram dettellem avlota$ zohdagam ,léttet timA
,tedeklel iréle témsi ,kinétröt imrákA

 ,llek inle¤if tégév a ,leđet tađđor aH
 ,lürek abdatu za pan ¤e ,ké}rá za tniM

 ,rebme ,ho ,innet látraka tađđor aH
.innet tój zzeke¤i ,toglod a abba d¤aH

:azórP

arnórt nebnev¤enzáđtah-reze¤én tniređ asátímáđődi atéfórp mádÁ tđopiliF nátuzA
gáđro za trem ,hasidap ttel tréza đopiliF .káttotđaláv áhhasidap sé kéttetpél

lakkujá}dnim sé ,tlelníđ togástárab nebmeđ lekkegésnelle sodéđmođ A .tő etteređ
.tlükébik

lüríh koza eD .künelle ttotídni totarájdah ,niejgéb anitA nojllá túđđob ¤oh ,.nátuzA
sé ,tekügeresdah kétze€eh ebtélneđék ,nöj künelle hasidap đopiliF ¤oh ,kéttev

a nebbe s ,tlov rebme đék erttet sé soko no¤an hasidap a eD .elev katlláđebmeđ
tlüsebes kos náma€of crah A .tiejgéb anitA ettetísebesgem sé etrevgem nabáta$

.tekő attotá$ob nodabađ négév a ed ,abgásgof ttetje tegéb

sé ,kettötjű¤ tegeresdah si iejgéb a kannA .ludni nelle a}ámotrat [] nátuzA
sé ,etző¤el si takoza négév a ed ,ttezektelek -ata$ samlataH .elev katlláđebmeđ

.erlédrak ttota}áh tánotak ólávik reze kos

sé ,kanvíh kanáđđiraL te€em ,tludni nelle asorávőf a kan}ámotrat a kanna nátuzA
nelle aráv (] nátuzA .atlalgofle si tza lüleb nopan }áhéN .atgof ála mortso

tako}ámotrat sé takaráv ővkef neké}rök a noza za nátuzA .etteveb si tza ,tludni
,anitA .ttötjű¤ tegeresdah ¤an lőbépén ko}ámotrat inatto za nátuzA .le atlalgof
.arájnórt tnoroK trétađđiv evtje lu}ámkáĐ táno¤av kegéb ttöző¤el sám sé kinaleä

,iken ttoda tamlakla sé tegéstíges i}}e netsI bbasotđagamgel a leviM
atvíheđđö lattalodnog a lezzE ,inatípala gof tsoráv samlatah ¤e ¤oh ,atzorátahle

a] za tsom ed ,intettípé koraka taráv ¤E" :kujázzoh tlóđ ¤Í sé ,tiasójgalli$ kanárok
.külőt etzedrék - "?tsézektípé za le küjdzek rokim sé küstípé loh ,[sédrék

eh a noza [¤oh ,kátdnom tza sé] ,ketlürem ebéregnet }ámodut a gidep kosójgalli$ A
kátlálat ne€eh a nozA .le lüret asoráv ebiliF am loha ,eréjetet ¤eh ¤e ne€

A .kanhasidap a káttolnája tzE .đel €ehkéđ djam €ema ,tésétípé ráv a kansamlakla
nednim nanno trem ,te€eh a tza atlálat kenőlelefgem sé kansamlakla si hasidap
¤oh ,takosójgalli$ a [témsi] atvíheđđÖ .inatídni totarájdah đel ű}}ök nab}ári

.totnopődi samlakla erésédzekgem sézektípé za gem kástípallá

kidamrahnevtözáđtah-reze¤én itniređ asátímáđődi atéfórp mádÁ za gidep kosójgalli$ A
a nozA .erésédzekgem a kenésétípé ráv a katlálat kantnopődi sé$neređ topan ¤e nebvé
a] katlálat tejefól ¤e ,kátsá takopala za rokimA .takopala za insá kétdzekle nopan

¤e kenestípé arámáđ ő za ne€eh a noza ¤oh ,atlo$narapgem lannoza hasidap A .[nebdlöf
¤í sé ,katzokládo$ no¤an névret hasidap a iejgéb gáđro za sé kerézev A .tátolap

"?jefól a ze nestnelej tim ,hasidap samlataH" zohhasidap a katlóđ

ttaim ráv [ődnetípé tti] za ¤oh ,itnelej tza jefól a zE" kiken tlođaláv ¤í hasidap A
a soráv a ze sé ,integelme kájgof gem giájpan telétí za [megne :zaza] trebme za

,kilmoel ráv ődnetípé za ah ,si rokka gém đel nebézek a kaniajhasidap vögáliv téh
".inlüpé gof soráv ózgáriv né€eh trem

te€em ,[lef tlüpé] soráv ¤e ne€eh a noza ,lüleb nődi divör ,nátu atalsóJ
¤ohlevim ,káttatzotláv erpiliF ,ettevlürök €em ,taráv a sé ,ketzeven kanrábuĐdruB

.even a ebiliF nabgáđroköröT kenne aM .tlov đopiliF even ő za

etrék lügéselef sé ,ttödlük takokédnája gadzag lettevök ¤e kanájhasidap [] nátuzA
e zA .tlov a}ál péđado$ ték nabnoza kanhasidap a kannA .tá}ál a kanhasidap a kanna

rám tá}ál űven đedaürüT leviM .even a tlov aipmilO kankisám a ,đedaürüT kenki¤
lótájhasidap [] hasidap đopiliF tréze ,lügéselef kátda kanájhasidap a}ámotrat oripE

,té€étniket sé támlatah hasidap đopiliF návtál ,gidep zA .etrék tá}ál [kisám] a
imúR i-rednekđI .ázzoh atda lügéselef tá}ál [űven] aipmilO sé ,ettetísejlet tésérék

.ttetelüđ [lót}ođđa za] lőtte
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ika ,lavájhasidap ajirE tlürek ab}ođiv segésnelle avgof lánko imalav nátuzA
đopiliF gidep zA .enelle tludni leggeres sé ,ejréf a tlov kenérévtset egéselef

.tlükenemle lőle hasidap

.atgof ála mortso sé ,tludni nelle e€ehkéđ kaná}ámotrat oripE đopiliF nátuzA
lóbráv a lí} ttőlik ¤e lunaltaráv pan ¤e ,mortso za t€of ató pan }áhén nebzökiM

a nabnoza lüleb nopan }áhéN .atjávik sé ,ttodórúf ebémeđ bboj hasidap đopiliF
bboj túđđob tllá men nabnoza hasidap opiliF .trék temle¤ek sé ,tlüremik gésrőráv

.ttoda temle¤ek kenküi}}emalav dnim sé ,tréásátíkavgem kenémeđ

[] nátuzA .atzágiel si tekegéb ővel nekédiv noza za ,tnem abá}ámotrat [] nátuzA
táráv€ehkéđ a kenkédiv a kanna sÉ .etző¤el si tekegéb inatto za ,tnem erékédiv

nátuzA lobmorel gidlöf

.ttetje t}ámkáĐ gadzag no¤an ,ettevle [] lőbézek kegéb []

of takosázoráta$ ¤an si leviejgéb }ámotrat inatto za ,tnem erékédiv [] nátuzA
.atlalgofle takia}ámotrat av}áh erlédrak takujá}dnim si lügév ,ttotat€

nekédiv a noza za sÉ .attotídóhgem si tza ,tludni nelle }ámotrat rátat a nátuzA
.ettetíređ}ék arsálodóhgem levéjere kenéđe sé lavájdrak si togáđro ibböt ővel

.tlov ajhasidap [ -] .kenzeven kanlubmatđI am te€em ,tludni nelle asoráv [] nátuzA
.káttotípala nebődnetđe kidetteknev¤enzáđtö-reze¤én a tniređ asátímáđődi atéfórp mádÁ

(35) ózamlatlogáliv a ,kenégésse}éfŐ .tsom tnim ,tlov na€o men nebődi za nabba eD
ie}émtídőre sé ia}rotráV .tlov e€ehkéđ a kanájátolap has námjelüä nátluđ ,kanhasidap
.nelle ajhasidap [tájas] tdazállef epén ráv a ttaim imalaV .katlov kesőre tnappor

,anlov etteveb ¤oh lükléna ,nebzökődI .taráv a atlomortso givé téh gidep Ő
bbősék laddazáđvé kos tie}émtídőre inatsom kanráv A ,lóbgáliv a ttozovátle

.ettettípé hasidap űven nitnatđnoK

ráv a lóbúđđob tréze ,ttozamráđ lőbégévtezmen a kanhasidap a kenne đopiliF leviM
(tnékrázmortso) nátu sálmortso ipan }áhéN .atgof ála mortso sé ,tludni nelle

abá}ámotrat [ ]reK gidep agam gím ,tto tto¤ah tánotak ólávik ómo$ ¤e lügésrő
.tlalgofle taráv kos sé ,tnem

,kanhasidap đopiliF tlodóhgem ,abmortso za tdaráfeleb asoráv ejinitnatđoK nebzöK
asátímáđődi atéfórp mádÁ lóbcrasidah a lőbbE .ttetezif tocrasidah sagam no¤an sé
ittellem alavaK a lef ettetípé đopiliF (36) nebvé kidötönevtözáđtah-reze¤én itniređ

e lezze asálalgofle kanásoráv ejinitnatđoK ¤oh¤ú ,tébiliF ővkef nebtelürek amariD
.evtílmegem nav gelűjedi¤

lób}ámotrat raĐdaM a €em ,nó€of retđE za tlektá sé ,ttedekereklef nesé$neređ nennI
a kangáđro za kannA .ttezekré abá}ámotrat ajjidiä sé ,ki€of abánuT a nárátah ledrE

ata$ samlataH .lahhasdap đopiliF katlláđebmeđ sé ,takiánotak kátnoveđđö iejgéb
lóbgáđro za lóbbA .tekő etző¤el hasidap đopiliF nabnoza lügév ,ttödődzek

.ttezređ t}ámkáĐ samlatah si lóbkotallá sé ,ttetje to€gofúif sé -}ođđa rezeđúh
.erézek a tlürek mes immes nabnoza }ara sé tsüzE

ađđiv tludni avzoka¤áv ,atlobmorel :é etleĐreplef togáđro za tza đopiliF nátuiM
đopiliF iejgéb a kan}ámotrat a kanna []a tza in¤ah atraka le nabnoza rokimA .arájnórt

¤í - tsédeseđér knüken látda men not€of gém leviM" .ketrék tsédeseđér lóbá}ámkáĐ
"!artú knütđere men ¤av ,[lób}ámkáĐ a] tđér knüken đda ¤av ,- katlóđ

kannA .tágam le atzorátah arcrah sé ,tnabbol argarah hasidap a ,kátdnom tze rokiM
tnappoR .lahhasidap a tlláđebmeđ sé ,ttötjű¤ tegeres nabnoza epén a kan}ámotrat a

avdokazible nabágam tájas hasidap đopiliF leviM .ttödődzek meledzük seveh
attala za ,atlobađakel gésnelle za téđér ¤an kaniánotak ,tielefnelle etlü$ebel

nabá}ámotrat ajjidiä sé ,ettetísebesgem gidep tágam tő ,etlögem si tavol ővel
.ettevle si téđér ¤an kaná}ámkáĐ ttezređ

ađđiv trét nessirf sé namádiv ,atloktitle tésélüsebes tájas nabnoza hasidap đopiliF
nabá}ámotrat ajjidiä hasidap a ¤oh ,ríh đđor a za [tdejretle] eD .eré€ehkéđ

.tlahgem nabá}ámotrat múR sé ,tlüsebesgem

e leviejgéb kinaleä iejgéb anitA avzíb nabásátagomát kanájhasidap meĐdA nebzökE
lannoza ,tekeríh a tekeze attagllah evlü nájnórt a hasidap A .katdazállef ttü¤
hasidap a ¤oh ,kéttev lüríh koza t€ehiM .tludni künelle sé ,tiegeres atnoveđđö
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a nebbE .elev katlláđebmeđ sé ,tekiegeres kéttötjű¤eđđö lannoza ,nöj künelle
iejgéb anitA .inlükébik külev tlov nelet}ék sé ,tlüremik no¤an đopiliF nabáta$

kiken tsom hasidap đopiliF ¤oh ,kanna ketlürö ttölöfreä .ketlürögem tnappor kenne
trézE .künelle djam nöj leggeresdah témsi ¤oh ,ketléf lótta trem ,ttel kujtárab

sé ,kétdlük zohđopiliF lekketevök ólávik ,őle kettetíđék takokédnája sápmop
.kéttetísőregem takiatalo$pak

,ttödlük tekelevel keniejgéb múR nannO .tnem abárávkéđ űven tnoroK đopiliF nátuzA
ázzoh kenejdlük teketevök iejgéb komallá sé karáv a [¤oh ,tekő attotílóđlef sé]

nátza ¤oh ,[si] tánotak úmáđ so}ozib kanhasidap a kenejdlük najá}dnim sé ,[abtnoroK]
.kanassahludni artarájdah nelle báráD ,ajhasidap meĐdA

¤oh ,ttöj eríh ,ttezesélü $ánat őslefgel a rokima ,pan ¤e ,ketdekzétni ¤í nebzökiM
nátza ,etletđitgem nodóm őlli teküki¤ednim đopiliF .kettöjeđđö dnim rám ketevök a

.togásanotak kenestjű¤ ¤oh ,la$$narap a lazza abkugáđro tájas a etdlükađsiv

.tá$narap hasidap a kéttetđejretőle kenkiejgéb sé ,abkugáđro ketrétađđiv ketevök A
[abmoroK) sé kátríeđđö ,takiánotak kéttötjű¤eđđö tniređ a$narap hasidap a gidep kozA
A .eđđö tlű¤ savol rezetönezit sé sogola¤ rezezáđték ¤oh ,káttál rokkE .kétdlük
¤oh ,atzorátahle rám đopiliF nebzökődi trem ,kátráv tá$narap [ibbávot] hasidap

.ludni artarájdah nelle ajhasidap meĐdA

le ettev tá}ál a kanhasidap kisám ¤e sé ,tlov notađádav [đopiliF] nebzöK
ajhasidap meĐdA inludnile ttozokédnáđ [nátu moladokal a] nátuza ka$ sé ,lügéselef

za men [rednekđI] ¤oh ,ettih tza trem ,at¤ahle táj}a rednekđI [đopiliF] sina¤U .nelle
e nabnoza đopiliF .argáliv a ttöj nebődi za nabba gidep rednekisI .aif ő

¤ohen ,kotazzá¤iV" :¤oh ,tiejgéb ettetni gidnim sé ,trednekisI etteređ men nabálatlá¤
rokka ,đel men maif kisám ah treM !kolahgem ah ,arnórt a keté¤et tő ebme€eh né za
rednekisI ¤ohen ,argásnátluđ a tifgéb samlakla ¤e kotađđaláv lüzök kotagam tájas
,[ósavlo sevdek) dsál sé ere¤ eD" "!ne¤el hasidap neme€eh sé ,armonórt né za nejpél

".ajtatzotlávgem eséledner sros a tevret a trem ,esézgév hallA ttel im ¤oh

 ,téséledner netsI táhet et dsáL
 .attatzotlávgem tévret a kenrebme }áH

 ,zevret ika ,rebme za za si ikrákA
.ajtísúihgem tévret a séledner [inetsi] zA

 .nűb ¤an inőđ tevret nelle za ,tlednerle hallA timA
 ,đopiliF kenéséledner netsI gem tlojah meN

 !egésseđđö metezmen ,jE" :zehiejgéb tlóđ ¤Í [trem]
 ,innet áhhas [dabađ men] trednekđI manátU

,előt [llek] inetléf tsutánatluđ a

 "!ketejdekele$ tniređe s ,gem kotájdut ,maif né za men ő (trem)
 :téséledner netsI dsál >kelél ,ho ,si lügéV

 :kanhas arnórt a tlürek rednekđI ¤oh ,neletgéstéK
 aj}a rednekđI [tzE) :bbávot knüre¤ iM []

a men ,rednekđI ,maif A" :atdnom tze ttőle kegéb seđđö za trem ,[etremsile si)
rokiM .már ttedezehen imalav so€ús ¤e ,matdula rokima ,lejjé ¤e trem ,nav lóthasidap
sejleT .evdőröt matlov eđđö nesejlet sé ,avdazzi matlov no¤a ,matdairlef lóbmomlá

rokka rednekđI ,maif sé ,nebrehet matlov evdzek lótta ¤oh ,modut nasogáliv
,katdamát iatalodnog eléfnednim ,tlov rebme sotaludni no¤an ajpa leviM .ttotatnagof

ánatle lőtte kerízev a eD .ilögem trednekđI ¤oh ,atzorátahle nabátaludni si lügév
"!ődi za djam zoh tim ,gem kussáL :kátlo$

.t}ođđa aipmilO at¤ahle đopiliF ¤oh ,kanna ako za tlov zE

eh a im lavájpa ¤oh ,attál rokiM .ttepél ebévételé kidetehnezit a rednekđI nebzökődI
aj}a pan ¤E .ttelef asros [kütelé -) küjef ttotrat to$ánat laváj}a ,tez€

em abá}ámotrat rijaK-ipE ettiv lavágam si trednekđI ,táif ,ttedekereklef lunaltaráv
iam a nabá}ámotrat duvanrA .[kenzeven] kaná}ámotrat duvanrA nevle} köröt te€

.attotípala rednekđI za ze [tásoráv] ejjirednekđI

kenkédiv đége za kanna tlov Ő) .kátvíh kenrednekđI si tza ,erévtset ¤e tlov kanáj}A
levégeresdah ará$narap rednekđI bbősék [ika ,za tlov Ő] .ketnem zehhE .ajhasidap a

sé ,-heŁ ,-heL đége attotídóhgeM .totarájdah tlesiv nelle kogáđro itagu} a
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esétevle$ €árik i$neriF a nabá}ámotrat kneriF lügév s ,togáđronamalA
.tlutđuple lütsegeres nebétzektevök

arra naódnallá aj}a za ,zehérévtset [}ođđa za] ketzekrégem aj}a sé rednekđI rokiM
keze nebzökiM .nelle đopiliF ,ejréf totarájdah nostídni ¤oh ,térévtset attagotjub
sé ,[lügéselef] le ettev tá}ál hasidap kisám ¤e hasidap đopiliF ,kétzevret tze

sé ,lejjéđ ttödlük teke€éfőv sé tekelevel đopiliF .armoladokal a ketdőlüđék neppé
."amladokal a kanájhasidap múR đel nopan a neze sé nezE" [¤oh ,ettettedrihik]

káttollahgem aj}a sé rednekđI rokim ,ketdőzejefeb neppé ietelüđékőle moladokal A
.tríh a tze

¤oh ,llek innet timalav ¤oh ,kátdnom tza sé ,ketlürem ebéregnet sádoklodnog A
tlov nabátaláglođ hasidap a nebődi za nabbA .tájléc a le ejré en hasidap đopiliF

a etlölű¤ lőbvíđ menah ,etlevdek men ttaim imalav ika ,űven nutuniziV ,ifgéb ¤e
a kanna ¤oh ,tdamát atalodnog a za lannozA .atdut aj}a rednekđI tzE .tohasidap

tevret a tze rokiM .tohasidap a gem ejlö ¤oh ,tezif tno¤av samlatah kenifgéb
teke$nik [űkétré] isáiró nabkotit aj}a rednekđI kenifgéb ttetílme za ,ettőđgem

gem hasidap a ttala géspennü imladokal a tamlakla nojlálat ¤oh ,ttödlük
.arásálokli¤

igáliv e za ¤oh ,ttödlük tegeđđö [samlatah] na€o kenifgéb a kenne aj}a rednekđI
a lazza lappan-lejjé sé ,tröt erételé kenéjővetój avtatzárpákle lőtke$nik

hasidap a ttezekréle nebzökE .ilögem tohasidap a ¤oh ,ttozoklalgof lattalodnog
tekegéspennü eléfnölük erételetđit hasidap a nopan a nozA .si ajpan a kanámladokal
ődneevle za sé kegéspennü imladokal a ttedzek indeseklel si hasidap A .ketzedner
za sé tepén seđđö za nétse imladokal a ¤oh s ,nebétzektevök sázoka¤áv inátu }ál

.ttözötlö abáhurlá ,essehlélmeđ lünelteze€éđef tegéspennü

bboj lénnE" .ttözötlö abáhurlá hasidap a ¤oh ,etteverđé ifgéb a nebzökA
őlelefgem a etsel ,ttözötlötá lannoza si Ő .[nabágam] atdnom ,"đel men mamlakla

.ttozdópol nátu hasidap a sé ,totanallip

ézök pén A .ifgéb a atlodnog ,inremsigem tekerebme za tehel men ,nav akađjé leviM
,tárob lálah a attatigem lahhasidap a ,tamlakla za avlánđah ik sé ,tlü¤ev

rednekđI leviM [] .[tamladokal a] tájléc anlov etréle ¤oh ,lükléna ,tő névtjeđevle
ettötlöt sé tánorok iódoklaru za etlesiv lütđerek nevé tönođuh đopiliF ,ajpa

ajó$nak sros a si lügév ,tlé tevé téhnev¤en neppé ,tákađődi kanásádoklaru
.tárob lálah a attiik si Ő sé ,tárahop etelé ettötlötelet

kanhasidap a nátu alálaH .lóthasidap đopiliF tácra attotídrofle akađroK kődI zA
ttellem ajhasidap gáđro kisám ¤e gidep za ,tdaram si aif sám lüvík nerednekđI
a nebzökődI .letteteređ ¤an ttedeklesiv mes tnári ajnórt múR s ,ttodokzótrat

múR küki¤ednim ,ketse kansám¤e dnim kerízev a sé iejgéb gáđro za ,kegéb sodéđmođ
a sé ,segés¤e tlov men epén gáđro za leviM .[inatnirapakgem) atraka tájnórt

tegeresdah sé ,tamlakla za kétsel ,katlov kegésnelle si kodéđmođ ővel küttölürök
.inetjű¤ ketdzek

men kenne ¤oh ,kátdut ,káttál kegéb sé kerízev gerö tdaram lóthasidap a tze rokiM
.egév ój đel

négév A .arnórt a kene¤et tik ,kátla¤rátgem sé ,eđđö kettöj arsázok$ánat trézE
ittelef] gáđro za ,luhasidap kanađđaláv tik ,nabba inze¤egem kandut men ah¤oh ,káttál
,arnórt a kitetlü trednekđI ¤oh ,kátzorátahle lannozA .lőbküzek a kiđú$ik [molatah
egésűzekőb sé agássoko ,egésseisőh ,agássogászagi trem ,gem kiđet kanhasidap s

A .tésétetlü arnórt kenrednekđI le kátzorátah ttaimE .tlov seteremsi élefnednim
a tze ,tekő etrötö¤ si meleléf ólav lőtgésnelle za levim ,nei}}emalav dnim kegéb

.kátdagofle sé ,kátlálat kenűređđé totazorátah

t€ehiM .arnórt a nöjjöj ¤oh ,zehrednekđI ketdlük tővivríh kegéb őlekőle za nátuzA
lügéstíges lőtérévtset aj}asedé attollahgem tie}émese ko}ámotrat múR a rednekđI

rednekđI nebődi za nabbA .tnem abá}ámotrat múR sé ,éllem agam ttev tánotak ómo$ ¤e
én a tniređ asátímáđődi atéfórp mádÁ sé ,tévételé kidötönođuh a ettötlöteb neppé
.ttel hasidap sé ttepél arnórt a nesé$neređ " nebvé kidamrahnavtahzáđclo}-reze¤

,ketzeven kanđujráD tika ,hasidap ¤e tlov nabágáđro meĐdA nabnoza nebődi za nabbA
¤oh¤ú ,tlov sőh ¤an nabcrah A .kentegelme nevén has báráD nabgáđroköröT
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neđége ,tako}ámotrat iailótana za sé meĐda ,bara za lavágásrotáb sé lavájdrak
kegéb seđđö ővel neketelüret a nokoza zA tatjah ála agáshasidap ,giáđruB

.kania$narap takugam kéttevála

el ajpa tekika ,ejgéb gáđro sé ráv kos ttepél arnórt rednekisI rokima ,gidep tđérsáM
a ttepél rednekđI ,tlahgem hasidap đopiliF levim >ttotírođ ergéssemledegne ttöző¤

sé ,[indoklaru kangof] tniređ kutaraka tájas ¤oh ,kátzorátahle nai}}a ,arnórt
le kétremsi men sé ,tdazállef géb kos avgof lánko zE .takugam kitínelteggüf

.[kanhasidap] trednekđI

sé ,aráv bbőfgel aroM €em ,abráv űven tniroK rednekđI avgof lánko zE
nabnávíd a nebbE .ttotrat tnávíd sagam sé ,tnemel ,kájvíh kanáráv [] nabgáđroköröT

sé ,kenrednekđI kéttet teküteletđit ietevök sé iesemenőf géb múR tdazállef kos
.iken katlodóhgem sé ,argáshasidap a tő kátdagofle

evtíđídlef tájupak sé tájnórt nebvé [] tniređ asátímáđődi atéfórp mádÁ nátuzE
meĐdA trem ,nojllá túđđob nohas báráD ,négésnelle ajpa ¤oh ,ttötjű¤ togásanotak

sédekeđev sé sádoksúrobáh a tlov ódnallá nebétzektevök iasátagotjub kaniajhasidap
.nabá}ámotrat múR

nabba iejgéb keđérgáđro ővkef bbalovát a si nebéjedi rednekđI avgof lánko zE
katdazállef ,erégéstíges djam teis egeres kanájhasidap meĐdA ¤oh ketdek}émer

el en lőbgésnelle ¤e ¤oh ,ttozorátah ¤ú levierízev gidep rednekđI .nelle rednekđI
tlelníđ lakkisám a ,ajtílovátle teki¤e za gíma rokka ,đel őttek ah ed ,őttek ne¤

.intök llek togástárab

,lóriataludzom gésnelle ővel ettölürök a ttezređ tsámodut rednekđI leviM
tlelníđ leggéb kos sé ,lórsáludni abdah inelle ajhasidap mesidA za ttodnomel
arnórt rednekisI levim ,el ttotjús eriejgéb anitA röđőlE .ttötök togástárab

iejgéb karáv setezeven ővel nekédiv a noza za sé kinaleä ,anitA nátu esépél
¤oh ,ketzektevöđ kezE .kettel kódazál sé ,lőtrednekđI takucra káttotídrofle

őlekőle űven đenetđonroD nabkotit zohhas báráD lóbléc e s ,kájtílovátle trednekđI
.kéjrék tégéstíges ¤oh ,ebgéstevök kétdlük tegéb

sé tia}rot kiaráv lőle rednekđI avzíb nebgéstíges a nabba le}}émer ne€i sÉ
lánko ze s ,lőrkiesédekzétni ttezređ tsámodut nabnoza rednekđI .kát¤ahle tiejdőre
ódazál ilebké}rök a nátuza ,takiupak etteveb ,tdamát nelle iejgéb anitA avgof

erűníđ söröv lekkőtév sé ,ettevle si táráv a kankukos ,etrevel si tegésnelle
.tedlöf a ettetsef

kettötlö telpel ittolah ,tégésneltetehtnetter rednekđI káttál rokim külüzök nakoS
géb ianita ólávik kos nebzök eD .iken katlodóhgem sé ,ázzoh kettöjle ,arkugam
.tlükenemle avdoma€of zohámlatlo has báráD s ,tlláđ arójah laváno¤av [nednim]

za ik tröt tréza gelőf ttözök has bártáD sé rednekđI ¤oh ,kiléđeb ¤ú kódnomríh A
kéttiv lakkugam takuno¤av kegéb ianita őlükenem a trem ,úrobáh sé sédeksegésnelle

őlekőle ¤e sé >kanhas báráD trí televel lannoza rednekđI .zohhas báráD
.iken etdlükle lerrebme

a ,atlokó$gem télevel rednekđI ,zohhas báráD ttezekrégem etevök rednekđI t€ehiM
rednekđI has báráD tnimA .kanhas a tá attotjú} nátuza [ka$] sé ,ettet eréjef [tájas]
netsI röđőle ¤oh ,attál ,lével a zamlatrat tim ,ettetniketgem sé ,ettevtá télevel
lőbémle¤ek netsI ,ko¤av rednekđI nÉ" [lével a] lóđ ¤í nátuza sé ,avríado nav even

meĐdA sé barA za eT .mettel esőh neltetehző¤el knukađrok ,ajhasidap múR
oh ,lusámodut nojláglođ ,melevel kizekré dázzoh t€ehiM .¤av ajódoklaru [kaniagáđro]
dázzoh sé ,kéttiv lakkugam takuno¤av ,kettel kódazál na}áhén lüzök miáglođ ianita ¤

ttödlük dázzoh a tekő tá dda ,ebke$nilib drev teküi}}emalaV .ketlükenem
¤e eS .zöhmöböđük né za tekő le ddlük sé ,ettiv tamo$narap nelej ika ,kanmáglođ

gésneltetehző¤el a el jdnom lattú¤e sÉ .jdekelsék en táró ¤e es ,totanallip
vödlöf téh a sé kenésőh neltetehző¤el knurok megne le jremsi ,lőréjémđe

[gelűjedi¤e] nabkađrok ¤e ,drak ték le réf men neb€evüh ¤e ¤oha trem ,kanájhasidap
.[rednekđI] télevel eb etzejeF ".sőh neltetehző¤el ték le réf men

lüvíkdner ,lével a zamlatrat tim ,attagllahgigév nesemle¤if has báráD t€ehiM
ierízev ed ,azzálagem tétevök rednekđI ¤oh ,atzorátahle sé ,ebéjef a ttötü tegeđ

.káttotratađđiv lőtte
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lavóđőlé ő trem ,tehel men asádótnáb kentevök a tniređ sákođ isŐ !hasidap samlataH
ő ,ríh iléblével ¤e ka$ za ,tnétröt imA .ttoda men kennÖ tetelelef őtrés eléfimmes

".lőrimmes tehet men ika ,aglođ ka$ gidep

a atrígem >egésűjémleselé sé a$ánat ój kerízev a tteđtetgem kanhasidap A
ajdatá tza ¤oh ,[arsázovát a] ttoda t€édegne sé ,kentevök a atdatá ,televelđaláv

.kenrednekđI

,lével a zamlatrat tim ,etzéngem ,zehrednekđI ttezekrégem elevel has báráD t€ehiM
télkö zA .gem ettetísebes men gém zék segésnelle tájódoklaru meĐdA ¤oh ,atdut

¤oh ,tágam ajtagnir nabba sé iđih tza ,naltatah¤ofik ejere kanájrak ,ilezpék lóbsav
ózamladiđ [trednekđI] tő elevel a lattú¤E .sőh neltetehző¤el sám $nin lüvík atjar

.ttozamlatrat tóđ

rezetékcnimrah ¤oh ,attál ,attaríeđđö togásanotak ttötjű¤eđđö nasazál a gidep rednekđI
.ke}égel ólávik gi¤e lőt¤e ed ,eb¤e tlű¤ savol záđtö-rezetö sé sogola¤

takánotak a ,ttetettíđék tójah navclo}záđ lüleblürök kangásanotak a kenne nebzöK
za tza rokkE .zohkotrap iailótana za zójahtá ¤oh ,evret a tlov za sé ,atzójaheb
tájas sé ,ettelögem togásnokor ózotrat ázzoh a sé ,le ttev ajpa za tika ,t}ođđa
takujá}dniM .tlov ¤áv isádoklaru nebéjémle za kenkika ,takoza si lüzök ianokor

a arra takujá}dnim ,iken katdaram kesemledegne kika ,gidep takozA .atta}áh erlédrak
eh eré€eh agam a lóbájléc asálalgofle kiagáđro sé ,ettiv lavágam artarájdah

er€eh sám koS .katvíh kenriteP itnA tika ,tánokor ólávik ki¤e etzevenik kanótrat€
.togáđro za kézzirő ¤oh ,ik ttezeven tekerebme gidep

.tlláđ arójah nabáró godlob ¤e sé nopan ttodlá ¤e lavágásanotak gidep agam Ő
A .tludnile nabá}ári ilodanA evlelmék tiarátah kenéjdlöf gésnelle za nátuzA

,kenré tedlöfzaráđ kójah a ah ¤oh ,atlo$narapgem nabnoza kaniakon$narap ójah ibböt
a tniređ a$narap hasidap a kokon$narap A .inlláđ artrap kenejdegne es tiknes

.kettetev t}ogroh evle¤ü armolalit

.zöhdlöfzaráđ a lezök kássatnov tájójah tájas a ¤oh ,atlo$narapgem rednekđI nátuzA
ettev arágam lannoza rednekđI ,kéttötökik tójah a rokima ,nabtanallip a nabbA
lavábál sogásgodlob sé ,táĐjap ettev ebézek ,tájdrak etzevölef ,tátazlécnáp

:erdlöfzaráđ a ik ttepél kenősle

ttepél arárátah a kaná}ámotrat has báráD nájtrap ilodanA rednekisI leviM
ne¤el ika ,zehnetsI za sé ,attotídrof élef gé za tácra ,lavábál sogásgodlob

gem estí}}ök tásálalgofle ko}ámotrat itelekpan a ¤oh ,ttodokđáhof ,avlatđagamlef
.iken

takólavttala za ¤oh ,kiken attotlitgem sé ,tépén etdegne erdlöfzaráđ a nátuzA
:atdnom tekezE .kástítđup takugáđro sé kástnáb

['¤oh ,za menah] ,küstnöd absálutđup takogáđro za tekeze ¤oh >mokédnáđ a za meN" 55
künűb immes kiken tđérsám ,ré mes timmes gáđro ilüklén kólavttalA .kujlalgofle
,kejdzükgem elev ,mazzoklálat lahhas báráD ¤oh ,za mokédnáđ ibbávot né zA .$nis

a luásros iledner kenik ,avlatđagamlef ne¤el ika ,netsI za ,kussál ddah
".tágáshasidap vödlöf téh a sé tegésneltetehző¤

seđđö zA .tégéssegésküđ ódnallá ami za [attollav nétniđő] nebévíđ rednekđI
ednim sÉ .[lőtnetsI] ketrék temlező¤ sé támi za etseperle lőbvíđ si géspénanotak

trérednekđI ,inzoglod gof nesetelü$eb niajpan crah a ¤oh ,{atdagofgem] küki¤
.kájda teküjef sé teküklel

ódnalo}ámkáĐ lótájhasidap meĐdA za tlodnog lassázokládo$ pénanotak seđđö za sÉ
"!táta$ a lahhas báráD sros a ánzohgem rám ka$ráB" .erke$nik

¤oha tnim ,abkogáđro za abkoza eb katlotah lessélezpékle sé lakkotalodnog ne€I
báráD kegéb iléđrátah ővel nekédiv a noza za eD .arkohuj a kenröt kosakraf sehé
togásanotak ardosátítđuple et a rednekđI" :¤oh ,kéttetnelej kanájhasidap meĐdA ,kanhas

".kenessökik niajtrap ilodanA ¤oh ,kanllá neđék iójah sé ,eđđö tnov

kéjrésík lemmele¤if ¤an ¤oh ,kenkegéb iléđrátah a ttödlük tetenezü gidep has báráD
¤oh ,ketdlük tekemék élef rednekđI kegéb iléđrátah a pan ¤E .[tiataludzomdah] rednekđI
kemék a rokimA .késtnelej kanhas báráD sé kenezzeređ tríh lőriesédekzétni rednekđI
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arpan sé$neređ ¤e nápu$ ,kanllá neđék kójah a ¤oh ,káttál ,ketzekré ebélezök rednekđI
..kanajlláđ artrap nabá}ámotrat ilodanA lakkiójah ¤oh ,kanráv aráró godlob sé

nebétbes ,ketzeređ tríh lőrésédekzétni nednim rednekđI sé ,káttál tze kemék a rokimA
kegéb A .teketnétröt a kiken kátda lüríh sé ,zehkegéb itnem rátah a ketteisađđiv
sé ,kástísódut lőrtez€eh a tő ¤oh ,kétdlük zohhas báráD tekemék a takoza gidep
kanassahnov togásanotak ,galózoktanov ergésnelle za enedlük to$narap imalav ah

..telefnelle za kássahtatzótratlef sé ,eđđö

,tekeríh ttezređ lőrrednekđI za kátdnomle sé ,ketzekré zohhas báráD kemék a rokiM
A .etrék takia$ánat sé tekü}émelév ,ttozok$ánat levierízev djam ,tekő attagllahgem

knüjdlük :őzektevök a knu$ánat ,hasidap samlataH" :kátdnom tze gidep kerízev
a takoza gem kájlláđ ,tekiegeres eđđö kájnov ¤oh ,kenkegéb iléđrátah a to$narap
".inzójahik tekő kéjdegne en sé ,küintökik llek kaniójah rednekđI loha ,takotrap

naltatahlálmáđgem tnimalav ,nebie$nik sé nabáno¤av neltetehrém has báráD eD
mes timmes laggásanotak i}koram ne€I" .tlov ne}émelév sám avzíb nabágásanotak

úgás¤an a¤nah ka$ ah ,hasidap samlataH" katlóđ ¤í kerízev a eD .attagodnom - "tehet
nabálatlá¤e has báráD eD "! innev ebimmes dabađ mes rokka ,gésnelle za si ennel

traka mes tiknes lüvík nágam [tájas] sé ,tá$ánat ierízev indagofle atraka men
tájas a rednekđI ,kiđtál ¤Ú" zehierézev tlóđ ¤í .nogáliv a neze luhasidap inremsile
,abknugáđro za pél men knügésnelle za gíma ¤oh ,za gássaifréf A .kizajmođ erérév

,pél erdlöfzaráđ a sé azzójahik tágásanotak t€ehim ed ,knünnet llek mes timmes
sé ,lóbgáliv a küjlürötik téven rednekđI ,kujlobađakel takujá}dnim sé ,küđđevlürök

"!kujtítđuple

:keniejgéb seđđö gáđro za ttödlük to$narap lannoza lassázorátahle za lezzE
idah seđđÖ" :zehgéb iléđrátah i}}emalav sÉ !zohmupak ketejjöj nasro¤ lakkotiánotaK"
,kete¤el nebtélneđék laggásanotak óllá ttala kotgáskon$narap a sé lekketséleređlef
iken kotajda tatu [dabađ] ,nelle kotajllá en ,abgáđro lotaheb gésnelle za rokima s

"!

kan$narap ihasidap a kenne koza ,zehkegéb iléđrátah a ttezekrégem $narap a ze rokimA
.togássotnof kattotínodjalut men

lavágásanotak sé ,erkédiv a arra ttezekrégem laviójah si rednekđI nebzöknezE
lüvík matjar a ,za iK" .tiógobol sé tialđáz attotnobik ,erdlöfzaráđ a tlláđik

.tludnile ,návdnom - "?ajhasidap vásgáliv téh a rebme ne€im sé ,neltetehző¤

takosám ,etteveb teküki€emén ,atgof ála mortso ,ttezekré zohráv }áhén nebzöktÚ
a rokkE .tágásanotak ettötjű¤eđđö si has báráD nebzöK .ttogof ála mortso

ómo$ ¤e rednekđI ,emÍ ?lozokaráv erim ,hasidap samlataH" :ttezekré ríh őzektevök
segésđége pé et ¤oh ,ze e-golod ótléM .ttev si eb rám teküki€emén ,lomortso taráv

"? assopat labbál gésnelle za tiólavttala gáđro za ,névél

meĐda ,bara rezezáđ rođtah lüleb nődi divör ,tdejreg argarah lannoza has a rokkA
arágáskís đetđerdE leggeres samlatah a lezzE .eđđö ttötjű¤ tánotak rátat sé

.ttozorobátel sé ,tlunov

mék a zE .ejmék őlekőle ¤e tlov nabáravdu e báráD kenrednekđI nabkopan a nebkezE
gásanotak a rokima sé ,ttezekré arágáskís đetđerdE lahhas báráD gidep

men [tto rám nátza] bbávoT .ttezređ tsámodut lőrésédekzétni nednim ,ttozorobátel
a ,rednekđI ,hO" :tlóđ ¤í sé ,ttezekré zehrednekđI nesedivör s ,tlek artú ,ttöződi
báráD gem zzöktü nőzemata$ ¤oh ,lef jlüđék gidep tsom abba d¤ah tomortsoráv
nednim sé ,tlóđ ¤í ".erdesétísimmesgem kidelezök leggeres i}regnet ika ,lahhas

.ttoda tríh lóráglod

za ¤oh ,tétetniket ettetev erierízev ,tlürem ebéregnet sázoklodnog a gidep rednekđI
a] neletrih nabtanallip a nebbE .gem kázzok$ánat tekődneet [inelle] gésnelle
a ólavinnet a ,rednekđI ,hO" :tlóđ ¤í sé ,küttőle gem tnelej €émeđ ¤e [lőbimmes

jlláđ sé jneM .le dđalah tásálalgofle gáđro za sé tomortso ráv a :őzektevök
a ráv seđđö za nátuza ,abgásgof dstje sé elev gem jlocrah ,lahhas báráD ebmeđ
ne€i gíma ,rednekđI ,ho ,nátuzA daram men avllá bál a ,jef a ¤emle ah trem ,đel deit
,eD .inlutđup do¤ah nokaráv a tedepénanotak ¤oh ,golod soko men ,kizetél gésnelle ¤an

¤an ne€i kos avlatđagamlef ne¤el ika ,netsI za trem ,jdekelsék en ,rednekđI ,ho
".degét tígesgem nebéséző¤el gésnelle



2013.03.01. Tarihi Üngürüsz 1. rész

www.angelfire.com/realm3/hmult1/konyv2/tungur1.htm 21/62

a sé lótájdnog nednim ,tásádaríh a ken€émeđ a kenne attagllahgigév rednekđI rokimA
.tnűtle €émeđ a za nabtanallip a nabbA .tlüred ervdekój ,tludabađgem lótámladjáf

.ttodnom támi sé ,tlurob erdlöf a laccra rednekđI

E .attotídni nelle has báráD laviapolđotenem ózmálluh tiatapa$ ,tnattap aról nátuzA
nebmeđ elev sé ,ttezekré zehégeres has báráD nesé$neređ rednekđI pan ¤

.ttozorobátel

sé sik a ketlüdrepgem ,togáliv a levé}éf atgo¤areb pan a [rokima] ,legger pansáM
,tálad tezgév a kátgosrahle sé ,kötrük icrah sé kopís a katlalóđgem ,kobod ¤an
e katllágem sé ,takialđáz káttotnobik nátza ,katnattap arkiavol iánotak léf tékdnim

.ttetniket ariánotak rednekđI gásanotak meĐda za nabtanallip a nebbE .nebmeđ lassám¤
lóbsav ,kenlürömöteđđö ah¤oh sé ,kánotak őnűtik ed ,kannav nesevek ne€im ¤oh ,káttáL

.kise anotak-rednekđI ¤e ka$ aránotak meĐda reze eD .kanatílnosah zohráv ólav

.geres samlatah ¤oh ,káttál ,ketzén ariánotak has báráD si iánotak rednekđI tđérsáM
[lazza ahtnim] ,tsávladlo aról tlláđ nebtsüze sé nab}ara gillá küki¤edniM

téh a ah ¤oh ,[kettetíđef nasotadutnö] na€O "!né ko¤av [ik ,dotál]" ¤oh ,kenéndeke$id
menah ,gem kanánlártáh [mes rokka] ,nebmeđ kanánllá [si] lavágásanotak vásgáliv

.kanánatnár todrak

,jE" :tekő attatzib avráj ttözök iánotak ,tlü arávol si rednekđI nebzökE
neze kikA !killi gássaifréf zehrebme za ,arájámocic pén meĐda za zzén eN !mepénanotak

nödlöf a neze kene€ima ,kenđel kőlé koza ,kanzovátle av¤ah teven ój nogáliv a
"! kene$nin

a lőbbe ¤oh ,lázzoglod ¤ú ,mepénanotak ,ho ,nátuzA" [-----------------]
a gém tégésseisőh deven ¤oh ,lázzovát leggésseisőh (37) lóbzáh-gédnev

"!kássahsavlo si nebmelenétrötgáliv

meĐda za noladlo za noza ,avlalgofle tlov lakkavađ [ótídzub) ne€i rednekđI rokiM
si egeres rednekđI .lakkiavol ttotnorár nodóm ólbar ariánotak rednekđI gásanotak

gím ,giddadniM .ttödődzek sálobađak isáiró ,tlláđebmeđ ,tlüdnel absádamát neletrih
.katlocrah giléd đége lőtlegger [pansám] sé ,ata$ tlüđőb a t€of ,pan a tlov tnef

rednekđI ,avlatđagamlef sé evtíő$idgem ne¤el ika (38) ,gászagI za si lügéV
.ttodomatufgem sé tteterevgem geres meĐda za ,attoti}gem tájupak kaniánotak

meĐda za nebétzektevök egésseisőh kaniánotak sé asátí}ári soko rednekđI
rednekđI .erdlöf a el ttese sé le tto¤of erebme ólávik kos kengeresdah

[ka$] lóbgássavol a sé rebme clo} lóbgásgola¤ seđđö za gidep lőbégeres
.le tlutđup €émeđ đúhzáđ

.kennetsI za katda táláh [tréima] ,e$nik a kanájhasidap meĐdA ttese lu}ámkáĐ nebzöK
abkaráv a ebkezE .le katlalgof sé katlomortso taráv sőtnelej }áhén nátuzA

ab}ámotrat iĐdrüG a lütezegév gidep agam ,[lügésrőráv] ttokar tekerebme ólávik
.tlükenem abdadgaB evlüsebesgem has báráD ,atlalgofle si tza rokiM .tlunov

rezezáđmoráh lüleb nődi divör sé ,kenkegéb déđmođ a ađđiv trí tekelevel nannO
atgof ála mortso lóbjú ttalaze rednekđI .eđđö ttötjű¤ tsavol rezezáđ sé tsogola¤

a sé ,tlalgofađđiv takukos ,előt kettevle [nebzök) teke€em ,takaráv a takoza
.atta}áh erlédrak takatlálat künneb

keniejgéb soráv kos ővkef neké}rök a noza za sé abánnA ,ebétejáliv múR lüvíknezE
even ,tlutđuple laviánotak seđđö rednekđI ¤oh ,názagi gem kájdut :ttödlük tsádaríh
kos nájpala kenséletđeríh őtđevétgem a kennE .tláv évimmes [etezekélme) evenríh sé

nelle rednekđI ,tanallip samlakla za gem ttöj tsom ¤oh ,[návlodnog] ejgéb ráv imúr
.kanhas báráD katlodóhgem sé ,katdazállef

A !rednekđI ,hA :kátdnom tze sé ,zehrednekđI ketzekré ketlükenem nabnoza rokiM
ajlalgof [nátu sám¤e] has báráD ,lótájhasidap meĐdA látlalgofle teke€em ,takaráv

erlédrak tedierebme ólávik ővel künneb a sé tlalgof si ađđiv rám takos ,ađđiv
ardomáđ nebétzektevök asádaríh simah has báráD si diaráv múR óláviK .atta}áh

".kendeksemledegne kania$narap has báráD ,kettel kólurá ,ketđevle

ah ,ótlém dázzoh đel zA !hasidap samlataH" :ierízev rednekđI katlóđ ¤í rokkE
men erléf tohas báráD gíma sé ,lórásátjahó za kankogáđro za kenkeze đadnomel
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".nátu ko}ámotrat ibböt a jlú} en ,dotíllá

a lóbkoza tlunovađđiv lannoza sé ,atlálat kanój to$ánat a tze rednekđI
nesedivör geres ték A .tröt nelle has báráD lavágásanotak sé ,lóbko}ámotrat

ne¤el ika ,gászagI za nabáta$ a nebbE ..ttovív táta$ ¤an sé ,ttozoklálat
tlí} amlakla s ,lülef ttedekerek rednekđI laváságoftráp sé levie¤ek ,avlatđagamlef

tégeresdah sé attotjú¤lef tialđáz has báráD s ,[einzőkréf ebélezök] has báráD
.atróđlejjéđ

savol rezezít sé sogola¤ reze¤enavtah lőbégeresdah has báráD nabáta$ a nebbE
ko€gof A .abgásgof ttese anokor sé erebme ólávik reze¤énnezit sé ,le ttese
lüvík kutjaR .a}ál ték sé erévőn ¤e ,egéselef ,aj}a has báráD tlov ttözök

.kenrednekđI kátdatá tako€gof a tekezE .lu}ámkáĐ ttese $nik sé no¤av neltetehrém

te¤e lüzök iartás imledejef tájas a arámáđ keze ¤oh ,atlo$narapgem rednekđI rokkE
ólávik ,le etze€eh nabrotás a nebbe to€gof tö za tze nátuzA .lef kenessü
rednekđI nátuzA .assahtnáb tekő ikalav ¤ohen >arkutaláglođ tledner tekörő

t€ehiM .abrotás a zohkiabál tnemle sé ,tekő ajlatđagivgem ¤oh ,tludnile neűvdekój
avrís sé ,katlurob éle iabál rednekđI ,ketléf no¤an ,káttálgem trednekđI koza

eN" :atdnom tze sé ,tekő atraka inlatđagiv ,kanrís ¤oh ,attál redrekđI rokiM .katdakaf
sÉ ".knuzoklálat ređ¤e gém ,ajraka ¤ú si netsI ,aH .nav nebgéspé kotaru ,ketejléf

.tekő ettetíseđér neb¤ek kos

a ¤oh ,káttáL .tekettesele za kátlálmáđgem s ,tégeresdah tájas etzirőnelle nátuzA
támi rednekđI :le ttese savol nevtözáđ sé sogola¤ cnimrahzáđ lőbgeres múR

reze¤enezitzáä .kátlálmáđgem sé ,tie$nik has báráD kéttötjű¤eđđö djam ,kütré ttodnom
av a tze rednekđI rokimA .evévtá ttel tsüze ratnak rezemoráhnevtö sé }ara ratnak

sáláh sé ,tlurob erdlöf a laccra sé ,ie$nik has báráD iken ketteđtet ,attál tno¤
.kennetsI óda temlező¤ sé tamlakla za ttodnom tetenöđök

t}epökđíd eriejgéb sé erierézev ővel ettellem a ,ttezedner támokal imledejef nátuzA
kenépénanotak teke$nik tlo}ámkáĐ a nátuzA .tekő ettetíseđér neb¤ek somáđ sé ,ttetetlö

"!anotak a menah ,- kujázzoh tlóđ ¤i - $nik a tsüze za sé }ara za meN" .etdlük

tő rednekđI negéspennü za noza ,tlov péđ no¤an egéselef has báráD levim ,ábbávoT
a rednekđI (kenika) ,ttetelüđ aif ,ttese ebrehet lőtrednekđI [}ođđa] zA .ttet ávéágam

.atda teven đolukreH

itelekpan a nabkopan őzektevök a sé ,ttedekereklef lavápmop ¤an rednekđI nátuzA
tako}ámotrat iké}rök riđiM a nátuzA .gem attotídóh tako}ámotrat sönölük sé a$ruf

ővel nekédiv a noza za si lütezegéV .atlalgofle giá}ámotrat dniH neđége
a tletgem ,tágás¤an setemleléf rednekđI káttollahgem t€ehim ,iejgéb ko}ámotrat

kitehrém men lavájdrak rednekđI ¤oh ,kátdut levim ,lességetter sé lemmeleléf küvíđ
s ,takujánorok sé takujnórt kát¤ahle nakos avgof lánko za lénnE .teküjere eđđö

kenrednekđI abkuka} avtđaka tróniĐ gidep nakoS .lóbkugáđro ketlükenemle
.kania$narap takugam kéttetevála sé ,katlodóhgem

kenküki¤ednim ,ettetíseđér nebséletđitgem eléfnölük rednekđI takólnosah zehkeze zA
kugam a tekő at¤ahgem ,[kutnári] ttotísúnat totarakaój se¤ek ,ttozokédnája t}epökđíd

vásgáliv téh a dnim tő ah ,lelletétlef a lazza ,[nabágásótlém sé) né€eh
tájas tianokor sé tiaif ólávik küki¤ednim lüvíknezE .kiremsile kanájhasidap

.ettiv lavágam sé atdagof abátaláglođ

.kettel iólavttala najá}dnim ,giákkeM neđége ,iejgéb ko}ámotrat dniH sé itelekpan A
,tlov aif đétrek ¤e nabmúR ika ,lunátluđ ik etzeven tájáglođ satnala ¤e élöf kezE
iejgéb ko}ámotrat inatto seđđö za ¤oh ,[la$$narap a] lazza ,kátvíh kanđonatrabA sé

gáliv đége za ¤oH .kenejdeksemledegne kania$narap sé ,kene¤el ttala ezek ő za
sé tégésseisőh ,tégésűzekőb ,tégésseirebme ,tégésse¤ek rednekđI [ie}émtmeret]

.le kássahdnom tágássogászagi

te€em ,tnem erkédiv a arra nátuzA .le atlalgof tétegiđ đodoR rednekđI nátuzE
nebbE .tllá imáĐd samlatah ¤e ne€eh a noza nebődi za nabbA .kenzeven kenájirednekđI
kiejtneđ sé ,[ie$löb] iajná&sagga sé iajpapőf kődi irokka za katdokzótrat nabimáĐd a
nejnemeb ¤oh ,innem erkédiv a arra ttozoka¤áv ttölöfređ rednekđI .innel katkođ tti si
nezzedrék toktit ttetjer kos sé ,teketneđ a takoza assagotálgem ,[abimáĐd a] abba

.[agam tájas ő zaza] gásólav a kizamráđ lőtik ,ajdutgem ¤oh sé ,külőt gem
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sé ,ttezekrégem ado rokiM .ab}ári za abba rednekđI le tludni lalléc a lezzE
gásnalatgu} ttaime s ,nav egésték kos [¤oh ,atdnomle] ,lakkopapőf a ttozoklálat

s ,tiegésték káttalđole [koza] ,etzedrékgem [takopapőf a] takoza rokiM .nebévíđ a nav
.tlúmle si agásnalatgu}

 :kujázzoh návlóđ ¤í ,teketneđ a etzedrékgem ne$löb rednekđI nátuzA
"? monlokli¤gem e -llek meken tásokli¤ má&A-

iknes tő trem ,gem etlö mes iknes tadá&a ,rednekđI ,hA" iken ketlelef ¤í kopapőf A
đopiliF ¤oh ,tlov sátatzoktali}ik kenrednekđI zE .kátdnom - "!inlögem sepék mes

an trednekđI zE .avtatnagof ttel lóbámlatah netsI menah ,aj&a ő za tlov men hasidap
¤e kenrednekđI nátza sé ,ttozokdámi trérednekđI tto papőf a zE .ettetzednevrö gem no¤

a lőbdevíđ le dstilová'I' - .tlóđ ¤í - !rednekđI ,hA" .tá ttoda tűrű¤té$ep
a agáshasidap vásgáliv téh a sé gésneltetehző¤el a đih ,travaz sé togásnalatgu}

.deit

eh a noza si ő ,evdeflef kettel koktit ttetjer ne€i ne€eh a neze kenrednekđI leviM
taráv se}émtídőre so}rot tto ¤oh ,ttoda to$narap erételetđit őfsállav a ne€
mádÁ aráv ejjirednekđI tlüpélef tniređ a$narap hasidap avgof lánko zE .kenestípé

tlüđék ttala pan téhneziT .nebévé kide¤enevtehzáđclo}-reze¤én kanásátímáđődi atéfórp
.tlov i}sépél rezetah etelürek kanálafráv a sé ,le

abdadgaB has báráD tlüsebes a ,ttodokzótrat nekekédiv a nokoza rednekđI ttalaiM
ano¤av-e$nik i}}a sé tteterevel ajánotak i}}a ¤oh ,tazála¤ sé ne¤éä .ttöj

trégéstíges ttödlük tekelevel keniejgéb sodéđmođ ké}rök a nátuzA .ttetetévle
emén ,ttoda takánotak küki€eméN .togásanotak erésétígesgem kenejdlük ¤oh ,evgörö}ök
sé ,ttozoklodnog nabnoza küki€eméN .zohhas báráD ttöj agam laviánotak gidep küki€
i}}a nátuim s ,nelle rednekđI tlov mes knürekis immes giánatsom ah ¤oh ,atdnom tza

ólav lőtrednekđI sÉ ?knürekis anlov tsom ,tteterötel knüpénanotak ólávik
.togásanotak erégéstíges ketdlük men nebkümleléf

samlataH" :kanhas a kerízev sé kegéb a kátdnom tza nebtezekelü¤ ianotak a nebbE
.inlle}i$ikel tegésnelle za dabađ men ¤oh ,segésküđ za nabrosősle ,hasidap
im a ¤oh ,knünelle tlálat temlező¤ sé tamlakla i}}a gésnelle za giánatsoM

za tza kujrávgem ah ,se€eh a tsom đel zA .ttederesekle nesejlet evíđ knüpénanotak
a inlelníđ leggésnelle za đel segésküđ sé ,kidelezök knélef djam rokima ,tődi

".togástárab

,zehrednekđI ttödlük tetevök samlakla ¤e sé ,atlálat kense€eh to$ánat a tze has A
,kütré đraka te$nik i}}emráb ,tadia€gof nodabađ dsá$ob ,rednekđI ,hA" :tlóđ ¤í ika

zA .erke$nik megésküđ $nin mekeN" :tlóđ ¤í sé ,kentevök a tlođaláv rednekđI ".modagem
.megésküđ $nin erke$nik ,kenđel melev kő gímA .mepénanotak ólávik né za me$nik né

za megne lc nejremsi ,lőrmeleređ [inátu] gésneltetehző¤el a el nojdnom nebnellE
tájábih a ah sé ,malán ólavbbála ¤oh ,le ejremsi ,kanájhasidap gáliv đége

nöjlüđék eréjedi ,le ajdagof men [tamotalnája] ah ed ,modaađđiv tia€gof ,ajllaveb
'"!lef

.etdlükle sé ,[arsázovát a] iken ttoda t€édegne nátuza ,kentevök a atda tđaláv a tzE

tima ,tzadnim atdaőle sé ,ttezekré zohhas báráD lettenezü za lezze tevök a nátuzA
,egév ój đel men kangolod a ¤oh ,atdut rám tsom has báráD .iken ttodnom rednekđI
ttötjű¤ tánotak savol rezezáđ sé sogola¤ rezenevtözáđ¤én lesséderesekle ősgév

ebrehet lőtrednekđI egéselef ¤oh ,ríh a za zohhas báráD ttezekréle nebzökE .eđđö
.atda teven đolukreH a kenika ,argáliv a ttozoh tekemre¤úif ¤e sé ,ttese

a sé ,etedzek ingemer nebétset đége ,attollah tekeríh a tekeze has báráD rokimA
to$ánat a tze ierézev eD .gem kézzegrém ¤oh ,etrék tza evlürem ebéregnet tanáb

tsoM !ttőle gésnelle za éssegésteven dagam ddet en ,hasidap samlataH" :iken kátda
nöjgem ah djaM .ik knüjlükéb ¤oh ,zehrednekđI đedlük tetevök ah ,bbojgel a đel za

".knutahllá túđđob rokka >ár đet knumlakla sé ,ejedi za kanna

ttödlük tetevöK ,téjémle za kátravazgem neđége keríh a keze kanhas báráD }égeä
ódnalum ,trételé ipanloham a trézE !rednekđI ,hO" :etnezü tze sé ,zehrednekđI táhet

trebme [kos] ,knüttödzük sé knutlocrah takos trégásnátluđ sé trégáshasidap
.tílnosah zöhőnekđek ¤e [ka$] mendjam agásnátluđ a kangáliv a kennE ! knutzodlá

tlalgofle giléf a moda ketken levéređpéđ ,kotájtjahó togáđro za tze leviM
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sé ,lügéselef moda deken si tamo}ál ővel nabgásgof kotalán a sé ,tamiagáđro
,tréza ka$ nápu$ ,koda ta}ara iatnak rezecnimrah trémia€gof ővel kotalán a lüvíkneze

".tako€gof a nodabađ dsá$ob sé ,abdogástárab megne jdagof ¤oh

tágásnávík seđđö kanhas báráD nÉ" atdnom tze sé ,kentevök a tlođaláv gidep rednekđI
tnim ,ólavbbála ¤oh ,iremsile ,meken lodóhgem ah ,lelletétlef a lazza metísejlet
(49) ,kanájhasidap sé kenéjneltetehző¤el keseđđö za megne remsile ,đel mólavttala ,né
.irék tátaná$ob kenénűb melőt sé ,nöjle arálláv avtírob telpel [ittolah] nátuza

¤ohtnima trem ,iken modaađđiv takogáđro tlalgofle za gidep né ,mettőle tejef nostjaH
réf mes hasidap sé [sőh] neltetehző¤el ték nogáliv a ,pan a lef lek men ne€eh ték
nöjlüđék panloh gidep ¤av ,totaná$obnűb melőt nejrék sé ,gem ajlodnog am tzE .le

".aráta$ a lef

tétenezü rednekđI sé ,zohhas báráD ttezekréađđiv laváđaláv rednekđI tevök a rokimA
sám $nin lüvík nodrak ¤oh ,atdut naso}ozib rám has báráD ,atdnomle leggéssejlet

ettetíđéklef sé ,ttodnomel lőré}émer mele¤ek a sé lórgástárab A .gássovro
.aráta$ ipansám a tágásanotak

areb levé}éf inetsi ,téjef a etlemelef lóbáráv faK pan a sé ,ttel legger t€ehiM
kétlednerle nebmeđ lassám¤e ,ttedzek indólogzom geres ték a ,togáliv a atgo¤

.kattollá neđékcrah s ,takiatapa$ sé takiaros

tloV .tdulale sé ,molá za atmo}le ttaim iajdnog ¤an trednekđI nopan a noza eD
.katvíh kan[------] tika ,erízev¤an ¤e kenrednekđI nabnoza

imledejef a gidep rednekđI ,llá neđék arcrah agásanotak léf tékdnim ¤oh ,attál zE
.kiđla nabrotás

A .ttodú$olef si rednekđI ,ttepéleb tnima s ,tnem abártás hasidap a lannoza rízev A
sé ,leggésnelle za tlláđebmeđ giánatsomdnim ,mohasidaP" :tlóđ ¤í avlurobel rízev
"? ako za kenne iM .tdulale ttőle ata$ iam a gidep tsoM .le tdula mes ređ¤e gém
,mattál nabmomlá ed ,indula metnem avtalkazlöf sé ]evlehret] lakkodnog sogáslúT"

ték lótásápa$ modrak sé ,ttolmoblef ,ttedevneđ tegéserev geresdah meĐda za ¤oh
"! ttetetzednevrögem no¤an zE .ttolluh arbarad

erdlöf a tácra ,kennetsI za ttodnom támi ,tétezrev¤ef icrah ettötlölef lannozA
sé tépén attotídzub ,tégeres atlogavollürök ,arávol a ttorgulef nátza >attotjah

.attotílóđ aráta$

a ze nátuzA .ttetlek tsédeseklel sé tségröbüd néđér nednim kenégeres si has báráD
sélködlö samlataH .tröt erételé sám¤e avtnár todrak geres i}regnet ték

.nesejlet le attotírob rév irebme tőzemcrah a s ,ttödődzek

rednekđI egeres báráD si lügév ,ketdekerev ginátuléd lőtlegger nopan a nozA
s ,ttodomatufgem sé ttedevneđ tegéserev ,inllánelle ttodut men kanájdrak iánotak

tő gem kéjlö ¤oh ,atnávík tza si has báráD (41).kátróđ erdlöf a téziv a" kankucra
iken atdnom tza anokor ólávik bböt ővel nebéterésík a ed ,nabáta$ a nebbe
tadogáđro ,knütjű¤ tegeres ređ¤e gém ,tnétrötgem ,tnétröt ima ,has samlataH"

kankugam tájas si lügév ¤oh ,kátdut ahon ,tő kéttetköđgem nátzA ".kujlalgofađđiv
zE .leggeresdah [bbajú] ¤e [lerrednekđI] kanajlláđebmeđ ¤oh ,küjere i}}a tdaram mes
kájgável ,er€eh ¤e kiđiv lakkugam tohas a ¤oh ,kutalodnog a tlov za avgof lánko
.kenezzeređ tsélü$ebgem ttőle rednekđI latláze ¤oh ,kenrednekđI kidlükle sé ,téjef a
,téjef a kátgável ,kéttetköđgem argáslovát (42) i}liznem }áhén tohas báráD nátuzA

.alán kenejre} tséremsile ¤oh ,kenrednekđI kátzohle sé

[------------------- ]

za sé ,ttovív táta$ samlatah i}}a nebévé kidötö kanásádoklaru rednekđI ¤ohtniM
káta$ neze ,ermelező¤ a iken ttotjú} tamlakla - avlatđagamlef ne¤el ika - netsI

ibböt a sé meĐdA ,barA za sé ,tegésneltetehző¤el a etre}le nebétzektevök
etelekpan a nab}ámotrat dniH a gidep nátuzA .ttel ajhasidap kogáđro itelekpan

¤oh ,kétremsilef ,katlov iasokotrib gásnátluđ ¤e-¤e kika ,kegéb ővél neketelüret
rednekđI tléf küki¤ednim leviM .teküjere kitehrém men eđđö lavájdrak rednekđI

sé kenejrék temle¤ek ¤oh ,kettöjle sé ,arkugam kattotírob telpel ,lőtégészétiv
.kanajlodóh

kanhas báráD atlálatgem neb€em ,tlunov abáráv [--------] rednekđI nátzA
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.téjef has báráD kátzoh éle eníđ rednekđI nebzöknezE .tá}ara ratnak rezenevcnelik
etdegne mes éle agam ,kátzoh kika ,nelle koza tnabbol argarah ¤an lannoza rednekđI

kentehet tój iM" .teküi}}emalav eb kézzönötröb ¤oh ,ttoda to$narap menah ,tekő
nasotazála¤ ne€i lekküjővetój tájas kika ,ke€émeđ ne€i za kansám [ikráka] ¤av ,meken

.atdnom - "?katnáb

,nelle [ --------] asorávőf }ámotrat meĐdA tludnile levégeres rednekđI nátuzA
sé ta}ara ratnak rezenev¤en si nabráv a nabbA .atlalgofle laccrah tza sé

a kanájhasidap meĐdA dnim ima ,tlálat tötsüze ratnak záđmoráh-rezemoráh ,tötsüze
.tlov e$nik

rednekđI ttőleim gém eD .tlálat si to€gof múR kéred záđclo} nabráv a nebbE
.tétsettloh has báráD atlálatgem nabót ¤e nebzöktú ,anlov ttöj abráv a ebbe
gáliv a ttedeklémle gidep rednekđI .kétlétem ađđiveđđö tetset a ianokor ¤oh ,attáL

,atdut [trem] ,trís takos sé ,tesrev [ibbála za] tze atdnomle ,ttelef agásódnalum
iesőremsi sé ianokor [gém] ,lőtrebme za tácra ajtídrofle [sros] ődI za t€ehim ¤oh

.kanláv éviegésnelle [si]

[------------]

[-- ------]

[nese€épennü] tniređ sátratređ imledejef tohas báráD ará$narap rednekđI nátuzA
tlü namádiv sé lemmörö ,tnem abdadgaB lavápmop ¤an [rednekđI] agam Ő .kéttemetle

.arájnórt

¤oh ,kátdnomle sé ,ttöj tlükenem ómo$ ¤e lób}ári itagu}pan lunaltaráv nebzöK
đége nabá}ámotrat kneriF ,katvíh kenrednekđI nétniđ tika ,erévtset a kanáj}a rednekđI
,ttodoromođle no¤an ,attollahgem tríh a tze rednekđI rokiM .tlutđuple levégeres

röđőle ő rokima [¤oh ,ttotuj ebéđe rokkE] .ttotrat tđá¤ tá nopan đége moráh
,tlunov nelle ko}ámotrat iĐdrüG sé drüK a sé tohas báráD gem ettetísebes

laggásnátluđ ővel notagu}pan a lavájánotak rezenev¤en trednekđI ,térévtset kanáj}a
a tze lótkódokđanap tlükenem a rednekđI rokiM .etdlük eréséző¤el kegéb őzekledner

¤í "?gem ketetlükenem nodóm ne€im it táH" külőt etzedrékgem ,attollah tríh
le nojludni ¤oh ,kenrednekđI ttödlük to$narap nÖ rokima ,hasidap samlataH" :ketlelef

nabiajpan godlob [kanásádoklaru ] nÖ za gidep rednekđI ,nelle kohasidap a nelle koza
[tako}ámotrat] namalA sé heŁ ,heL ,rátaT a röđőle ,levégeres ttedekereklef

géb kneriF bböt ,knutlunov nelle }ámotrat kneriF a nabnoza rokiM .le atlalgof
kuttotídóh tájloP avdalah bbávot nannO .katlodóhgem sé ,knázzoh ttöj meledejef sé
,kanvíh kan}ámotrat iĐdneriF tsom te€em ,a€árik a kan}ámotrat kneriF a kanna eD .gem
eD .ttotatum togástárab ¤an sé ,ttötök tegésirévtset elev ,tlodóhgem kenrednekđI
ttödlük trebme zehkika ,leviejgéb e$miN sé kneriF ttezektevöđ nátuza nabkotit

le keté¤¤ih tzednim ,mettel révtset ,mettel ¤e lerrednekđI nÉ :[lettenezü za lezze]
sejlet avlálat tamlakla s ,mola$ ebrőt tő né trem ,neđék kete¤el sé ,meken

,tlálat tamlakla pan ¤e [avdokđamát] ergéstevöđ a errE ".küjtísimmesgem levégeres
kátlo$ánat tza gidnim ierézev rednekđI .kéttetísimmesgem laviánotak seđđö trednekđI sé

:iken káttagodnom sé

dagam dzeré en lőtésétevle$ gésnelle za [------] ,hasidap samlataH
men ed ,ázzoh katlóđ ¤í rođkoS ".pelgem lunaltaráv ,lozá¤iv men aH .nabgásnotzib

a ettetsefeb lütezegév s ,etré men le [sétevle$ a] ze gím giddadnim ,timmes tlánđah
".tedlöf a erév

[---------]

trebme ¤e sé ,ttodoromođle no¤an ,attollahgem tekeríh a tekeze rednekđI rokimA
ólav lőtrednekđI gidep iejgéb kneriF .tréétset rednekđI abá}ámotrat kneriF ttödlük

nodóm imledejef tetsettloh a rednekđI nátuzA .kátdaik [tetsettloh a] nebkümleléf
.ttettemetle neberiT sé ,attasomgem

.keniejgéb kneriF gem ajtá$ob men térév rednekđI ¤oh ,ttödüksegem rednekđI nátuzA
a lef nöjlüđék nodóm segésküđ a pénanotak seđđö za ¤oh ,ttoda to$narap lannozA

za [lassázorátahle] ógzub a lezze sÉ .artarájdah inelle ko}ámotrat itagu}pan
a nátuzA .[lukédnája] ettödlük kenépénanotak teke$nik ttevle lótájhasidap meĐdA
¤oh¤ú ,lef kettev tetezötlö meĐdA sé ,totazáhur imúr a kéttetevel kánotak

sé takiavoL .katlov lőbtsüze sé lób}ara apu$ kiejtrév sé kiajlécnápladlo
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si ihápđ [úgnar] bba}o$alagel a ¤oh¤ú ,káttotđalluf ab}ara [laggásólav] takugam
gásanotak seđđö za ¤oh levim ,lőttsüze sé lót}ara za ttogo¤ar naótatzárpákmeđ

sé ,ttotrat tnávid sagam pan ¤e rednekđI nebzöknezE .tétezrev¤ef le ettetíđék lőbbe
iódoklaru za ettet eréjef ,ettetíđídlef tájnórt tniređ sátratređ ihasidap sejlet a

a ketlü nekekéđsorak tsüze sé }ara náladlo bboj sé laB .tlü arájnórt ,sé ,tánorok
.nebie¤ek has a ketlüseđér sé ,kaif€árik ótlém ersétetletđitgem ne€i za sé kerízev

(43) .katdnom tetenöđök djam ,katzorámkaL

¤í sé ,ttetniket erierízev ővel náladlo lab sé bboj a ,tllálef rednekđI nátuzA
,knénnet ákknusorávőfsekéđ tza " ,knusoráv őlelefgem ken€ehkéđ ¤e anlov aH" :tlóđ

trednekđI ¤oh s ,arkogáđro ővel ettölürök a teknüzek a knénnetár nátuza
e$meN " ,heŁ ,heL a inzágiel [nanno] e-ennel ű}}ök :[kete}émelév a im] ,kujluđđobgem

"?tako}ámotrat kneriF a sé

sázokládo$ a ,teküjef káttotjahel iejríme őf seđđö gáđro za ,etzedrék tze rokiM
.tetelelef ttoda mes iknes sé ,ketlürem ebéregnet

úđđoh a tdaráfeleb nesejlet sé ,kodnog a ketdezehenár no¤an errednekđI nátuzA
,€émeđ ¤e tnelej gem lüneltéverđé sé lunaltaráv ¤oh ,káttál rokkE .absázoklodnog
ajinonaP ¤oh ,lusámodut nojláglođ ,ódoklaru ,hO" tlóđ ¤í sé ,ttöj éle eníđ rednekđI
ketegésküđ aH .őlelefgem sé samlakla no¤an arkotomáđ ,asorávőf ¤e nav kanágáđro

bboj lénnE .teketezek kotájtahtjú}ik arasázágiel ko}ámotrat seđđö za [nanno] ,ár đel
sé todnog a lőbdémle le dstílovát rám tsom ,ódoklaru ,hO .$nin €ehkéđ sé €eh
téh a nátuza ,etledner deken [sros a] togáđro za tza trem ,tegésték a lőbdevíđ
.etlözök tríh a tze ,návdnom - "evlednerála đel kando$narap et a si vásgáliv

őzednevrö sé mádiv nebétzektevök atopallá ne€i koglod a evíđ a kenrednekđI nátuzA
a lőtte inzedrékgem anlov etteređ sé ,lóbájalat evíđ ttozovátle dnog nednim ,ttel

sé toktit ttetjer }áhén koglod igáliv a lőt€émeđ ttozoh tsátatzoktali}ik sé tríh
rattaK téséléđeble eb etzejef - tnűtle lannoza €émeđ a za eD .tátopallá sám bböt

.nák

el rednekđI sé tétenétröt ő$id rednekđI atdutgem lótnák rattaK epén ronuH rokiM
ronuH rokkE .káttotínávli} teküséđtet najá}dnim ,tégésseisőh sé tégésneltetehző¤

pén đége zA .$nin }ámotrat bboj láná}ámotrat đürügnÜ ¤oh ,kéttetrégem iánotak sé epén
.ab}ári [őtezev élef ajinonnaP a] abba ,artarájdah a ttödőlüđéklef sé ,ttezednevrö

nebzöK .katzámokal sé ,pan ¤e tlüeđđö laviaj¤an keniejgéb ronuH nák rattaK nátuzA
tze névleklef géb ki€eméN .integléđeb le ketdzek lőrétez€eh €ehkéđ ajjirebmakiä

ki€em sé tezmen ki€em gelitedere te€ehkéđ ajirebmakiä nojav ,rattaK ,jE" atdnom
"?kájdnom ken€ehkéđ ¤an na€o ¤oh ,ettettípé meledejef

a kanna ttedzekeleb sé ,niejgéb ttezéngigév rézevőf rattaK ,kétzedrék tze rokimA
lőbgéstezmen ne€im néjele etenétröt tájirebmakiä ¤oh ,ebéséléđeble za kentenétröt

:tlóđ ¤í .ettettípé né¤e eléfim sé ózamráđ

nátuzA .tlov ráv samlatah sé seríh űven ajórT ¤e nájtrap regnet a nebkődi igér A
sátnor taráv a s ,gem atdamát gésnelle samlatah ¤e ttaim }ođđa űven anjelE ¤e
iam a te€em ,guT a ttezektelek náma€of úrobáh nezE .attotítđuple sé ettötnöd

.kanzodroh si lavámlakla kotarájdah

kanđidaraP a kennE .katvíh kanđidaraP tika ,tlov ajhasidap ¤e kanráv a kanna nátuzA
,tnórt a atlalgofle đidaraP ,aj&a rokimA .even a tlov oknariF kenika ,aif ¤e tlov

t}ámotrat a tzE .abá}ámotrat ajjinonaP tludnile lavájánotak ómo$ ¤e oknariF
,katti ,kette ,tekédiv a tza kátrájeb nabáđđoh-nebétléä .kátlálat kensemellek

.tatu za gem kéttet avlátés

.seteremsi tlov nevén arakiä €em ,ketré eréjetet ¤eh ¤e nájtrap ó€of anuD a pan ¤E
,sevüf ,semellek ttölöfređ ¤oh ,káttál ,ketzén er€eh sápmop a erre rokiM

leđđídgáriv lürök-sörök sé evtíđíd nav laggáriv élefnednim ¤oh¤ú ,soladrádam
.kenlekené lassálolad semellek iaradam ,kidekseké

ttetmeret erémörö telé za kanlágod€of abkisám a tá netrek ki¤e kokatap ógra}ak A
nebtreksáĐór kogáriv

.(kanatílnosah) zohkorotás imledejef (ttötülef)
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nebkö$lömü¤ seníđ noladlo nednim ,elet lekkö$lömü¤ eléfnölük aját nedniM
sé [ie}émret] asádlá ,ótahrájeb lój aját nednim ,semellek ejőgevel ,kideklevőb

.}ámotrat ődeklevőb nebtetniket nednim ¤oh¤ú ,segésőb ere}ek

¤eh nakiä a ¤oh ,atlo$narapgem sé ,etlevdekgem lannoza ő tekédiv imo$idarap a tzE
a kátzúhlef nabáró sé$neređ ¤e nátuzA .kenestípé taráv samlatah ¤e eréjetet
.ttel neđék [ráv a] si lügév ,katzoglod giedi óJ .tako}rot sé takalafráv

avgof lánko ze ,tlov }ámotrat ődeklevőb nebke}émret sé gadzag ttölöfređ leviM
tza oknariF levim ,nátuzA .tnelej "tere}ek" nevle} nital ima ,kanájinonnaP le kétzeven
tza ,even a tlov arakiä ken¤eh kanna trem ,lef ettetípé néjetet ¤eh arakiä a tsoráv a

.ajda teven ajjirebmakiä kansoráv a ¤oh ,kenőlelefgem atlálat

arnórt a oknariF ,tlüpélef nesejlet nabájkala igér asoráv ajjirebmakiä rokimA
.ttodoklaru tto sé ,iken tlodóhgem si epén }ámotrat a ,ttepél

,tlutđuple rednekđI ,erévtset kanáj}a ¤oh ,avgof lánko noza ,si rednekđI avlúm ődi ¤E
pan ¤e nátuzA .ajlalgofle sé ,¤em nelle [ ajjirebmakiä] ¤oh ,nebévíđ atlozjargem

.eđđö nöjlű¤ gásanotak a ¤oh ,to$narap a atdaik rednekđI

nabtanallip ttodlá ¤e sé ,eđđö tlű¤ gásanotak naltatahlálmáđgem lüleb nődi divöR
gém ne€ehkéđ ajjirebmakiä ,tto eD .artarájdah inelle a}ámotrat ajinonnaP katludnile
.ttezekré €émeđ ¤e lélef telekpan rokima ,névél nabsázorámkal neppé ,tlü oknariF
,atdnom tze rokiM "!nav meríh ólav inadnomle ,éle hasidap a ketessezev nasroß"

nojláglođ ,€árik samlataH" :tlóđ ¤í €émeđ a za sé ,kéttezev éle eníđ oknariF
za nabba za sé ,tájhasidap meĐdA etző¤el rednekđI nabá}ári telekpan ¤oh ,lusámodut

S .atrotjah ála amlatah agam a sé atlalgofle takogáđro seđđö ővkef nab}ári
,ttetelögem nabá}ámotrat kneriF ,rednekđI ,erévtset kanáj}a ¤oh ,attollahgem levim

sé naltatahlálmáđgem [ttezevređ] lőbépén [kogáđro] ttöző¤el a sé meĐdA ,barA
"! neltemle¤if ¤él eN .nöj denelle levégeres neltetehrém

,nebődi za nabba trem ,ttese ebtelümér ¤an oknariF ,atdnomle tríh a tze rokiM
si kodéđmođ [ilút] norátah múR a atlalgofle tako}ámotrat itelekpan a rednekđI rokima

.kéttegzedrék "?si knázzohim e-nöjle nojav" ,kétrésík lemmele¤if naódnallá

lannoza ,tletih ttoda men kanávađ kózohríh a ,zoh€árik a ketzekré keríh ne€i rokimA
gidep kemék a kozA .[togászagi za] ik kéđđékrüf ¤oh ,erkédiv a arra ttödlük tekemék

sé tásázatu za kanna kátdutgem sé ,katzokalta$ zehégeres rednekđI avdokapolado
.tétenétröt

tnappor rednekđI iken kátríeL ,katluráj éle eníđ oknariF sé ,ketrétađđiv lannozA
trem ,agásrotáb a tlláđ abáni kanóknariF .tágássamlatah sé tégésneltetehtnetter

¤oha ,téjere za eđđö itehrém men ,rednekđI tnim ,lessőh [ótídóh] gáliv na€o ¤oh ,atdut
.inllánelle enrem (rokka) .ennel léfnelle ólnosah zohágam aH .ettet has báráD

sé €ehkéđ ajirebmakiä ,té$nik nednim attadroheđđö ,tierev¤ef ettetíđékőle lannozA
loh] ,ttozoklodnog noza sé ,lőbéjémle atbodik témleređ itnári a}ámotrat ajjinonaP

.t}ámotrat ótjú} [temledév=] toké}rá kisám ¤e [lálat

tagu}gaN .té€ehkéđ at¤ahle s ,táró godlob a sé totanallip sé$neređ a atráV
abá}ámotrat ajji$nariF pan ¤e evnehipgem-avlorodnáV .tnem abgáđro kisám ¤e nabá}ári

.atlalgofle sé atlálat lunaltakal t}ámotrat a tzE .ttezekré

tsoráv ¤an ¤e ne€eh semellek sé ólav kansamlakla ¤e ¤oh ,ttoda to$narap lannozA
ój őtetzednevrö tevíđ ¤E .te€eh samlakla ¤e kansoráv a si katlálaT .kenestípé

a tlov đidaraP kanájpa leviM .kétzejefeb evtlek ertelé [tsoráv a] ne€eh űjőgevel
a ,késsegelmegem téven-téríh a nogáliv a ¤oh sé ,erételetđit a kenvén a kenne ,even

ziraP gikődi inatsom a lótrok a lóttA .atda teven ziraP a kansoráv .88 ttetípélef
,tlov oknariF even tájas a levim sé ,asorávőfsekéđ kaná}ámotrat ajjiĐdnariF asoráv

.atda teven ajjiĐdnariF a kangáđro za kanna

:le kájdnom neppékőzektevök a kódnomríh A .ttezekré zehrednekđI knütenétröt im a nettI
itagu}pan a sé ,nojllá túđđob tréérév tset aj}a ¤oh ,lalléc a lazza rednekđI pan ¤E

ajjinonaP evletenem levégeres samlatah a lazza ,gem ezzeređ kanágam tako}ámotrat
e ,lassávi -lesséve ,evnehipgem-avlorodnáv nennI .ttezekré arárátah a kaná}ámotrat

¤an [loha] ,abájjirebmakiä takubál kétteteb evletenem gikisám a lőtőnehip ki¤
.tlü arnórt a [rednekđI) ettepezök mörö sé gásmádiv



2013.03.01. Tarihi Üngürüsz 1. rész

www.angelfire.com/realm3/hmult1/konyv2/tungur1.htm 28/62

rednekđI sé ,kettöjle najá}dnim ,teküjef névtléf kegéb sodéđmođ ővel küttölürök A
.katlurobel ttőle

artarájdah a ¤oh ,ttoda to$narap nabnoza pan ¤E .ttozotalum tto rednekđI nelét a nozA
.őle késtíđék tekierev¤ef

,tekegni}ordos a sé tekiejtrév ,ketlüđéklef kotazkala ianotak seđđö za tniređ a$naraP
.ebtsüze sé ab}ara [ketzötlö) gisádalluf s ,kéttetíđékőle tekütezrev¤ef seđđö

.ettetzötlö ebđíd űníđkos togáliv a ,kađődi iđavat a ttezekrégem nebzök leviM
,nebődi godlob a nabba [tnim] ,lessédeseklel ódarálút témsi ,lannoza rednekđI

attotnobik nabáró godlob sé sé$neređ ¤e ,tludnile élef €ehkéđ ajjirbmakiä rokima
$íP lavájánotak ttezevölef lassav neletnémöt sé naltatahlálmáđgem ,tialđáz

sé heŁ ,heL seđđö za [levim] ,atlalgofle tza rokiM .tletenemle avludni abá}ári
.nelle ko}ámotrat kneriF a nejnem ddah ,[kétdegne] ,katlov kégne¤ namalA

rattaK rokke tniređ sákinórk A .zehétenétröt nák rattaK knützekréađđiv tsom nennI
ne€ima tnim ,ajhasidap vögáliv téh a aH" keniejgéb atdnom tekőzektevök a rézevőf

attat€of [nátuza ka$ sé] ,le atlalgof te€ehkéđ ajirbmakiä [röđőle] ,[tlov] rednekđI
[röđőle] sÉ ,knüre¤ ¤oh ,ótlém sé őlli za za si knázzohim rokka ,tájtú bbávot

,teknüzek kujtahtjú}ik nátu gáđro kos si im nátza nanno ,togáđro za tze gem kustídóh
"!takoza kujtahlalgofle sé

péđ sé tévret rattaK ,káttollah kegéb a tiavađ a tekeze kenrézevőf rattaK rokimA
nabtanallip a nabba sÉ .tő kétzenejlégem sé ,kátládo$gem lutnappor tégésse$löb

.kanludnile lannoza arásálalgofle za kan}ámotrat a kanna ¤oh ,ketdüksegem

a káttatlalóđgem ,takialđáz káttotnobik lassátláik "!a}ámotrat ajinonnaP ,¤av loH"
sé evtíő$idgem ne¤el ika ,[sutđirK suzéJ) atéfórp áđI sé ,takobod ¤an sé sik
.katludnile nátu sám¤e kiatapa$ nebévé kidamrahnevteh záđmoráh ,avlatđagamlef

.ketzekré arárátah }ámotrat rátaT a pan ¤e sé ,katti ,kette ,ketnehipgem ,ketleteneM
}ámotrat rátaT A .enneb kettet tađđor sé trák kos sÉ ,kátdamátgem t}ámotrat a tzE
A .trék tletétgászagi sé ,trégéstíges tludrof zohnák a ttaim sédevneđ [kos] a epén
sé ,avlúd nav lef nesejlet ¤oh ,attál sé ,erkédiv a arra tle¤iflef gidep nák rátat
,tegeres rátat a ettötjű¤eđđö lannoza nák A .avtagrof nav lef nesejlet gáđrorátaT

lassám¤e tágásanotak attatzokaroslef léf ték A .[kankódamát a) tnem künelle sé
.katvív táta$ tlüđőb gitse lótlanjah nopan a nozA .arcrah a ketlüđéklef sé ,nebmeđ

A .tégeres nák rátat a etző¤el sé ,ttedekereklülef epén rézevőf rattaK lügéV
.ttesele av}áh erlédrak ajánotak kos geres rátat

,kétző¤el tnák rátat a nátuiM .tlükenemle sé ttodomatufgem levégeres kédaram nák A
sé ,ketdekereklef si nanno nátuza eD .ketnehipgem tto sé ,katdaram natdogu} giedi ¤e

.tako}ámotrat halfI sé nadguB araK kátlalgofle

za kanna sé ,kátdamátgem tá}ámotrat ajjinonnaP [náđiT a] névlektá rođkos nodóm ne€I
e epén ronuH őlektá náđiT a si lügéV .katzoko tegésetđev sé trák kos kangáđro

ttözötlök arját a erre lavájhasidap meĐdA ki€ema ,levépén a lazza kanronuH tlüse¤
.el ttedepelet tti sé

a kennE .tlov đunirteM even a ,a€árik ¤e tlov kanájinonnaP nebődi za nebbe eD
,kanásorávőf }ámotrat esemeN A .tllá lőbékérevek ketezmen eléfnölük epénanotak

sé nabgástárab ko€árik a kezE .katvíh kanđokirteT tika ,a€árik ¤e tlov si ken$eP
takorák ,abájjinonaP tröteb narka¤ lőbledrE epén ronuH leviM .ketlé nab}ođiv ój

.lađđanap sé laggásnalatgu} tletgem evíđ €árik đunirteM ,tlo}ámkáĐ sé ttozoko
kenne đel im sé ,- gem atlláđ meleléf őtnetter ,návdnom - kennöj menelle si lügéV"
za gem ttedepelet talodnog a za négév A .tlürem ebéregnet kodnog so€úS "?egév a

.trégéstíges kaná€árik ĐdeP dlük televel ¤oh ,nebéjémle

televel ¤e kaná€árik ĐdíP .atlálat kansotnof sé kensegésküđ totalodnog a tzE
zoh€árik đokirteT lével a rokimA .iken etdlükle levierebme ólávik sé ,ttozamlagof
,- [lével] a tlóđ ¤í - lusámodut ne¤eL" .zamlatrat tim ,ettetniketgem za ,ttezekré
nátza ,takugáđro kát¤ahle ,korátat nétniđ kika ,epén ronuH ilebgáđro ajjidiĐD a ¤oh
sé kátlobarik ,katlunovtá neke€em ,tako}ámotrat A .ketzekré zohá}ámotrat ledrE

za rođ}áhén sé ,kátlalgofle si tza s ,tiedrE kéttölnözöle nátuzA .kátlo}ámkáĐik
megne ,katzoko trák neletnémöt nabmo}ámotraT .takánotak ketdlük si abmogáđro né

.avtí}ári nav menelle kürev¤ef a nabtanallip nelej A .kettetrésgem lüvíkdner gidep
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í ze leviM !deken panloh ,meken am ah [¤oh ,sádnom a za] ardosámodut nojláglođ tsoM
rokiM .ketnehip giedi i}panóhmoráh lüklén sátíkađgem nekédiv argástárab ,nav ¤

¤e tnim s ,ttemret aról neletrih epén ronuH nopan ¤e ,panóh moráh a tletel
a] katda mes tegésőtehel kenépén ledrE .ará}ámotrat ledrE tludúzár talmaráregnet

.kátlalgofle sé kétteveb si tledrE levéjere kujrak ,[ersézekedév

aguz nednim ¤oh ,náttál ,kátrájeb nabáđđoh nebétléđ t}ámotrat ttetílme [za tze] rokiM
nednim ,a}ádlép}ávtatum ¤e-¤e keniekrebsáĐór treknedé za sé kenketrekmo$idarap a

,őle kennűt kosurpic sagam náját nednim ,kanlágod€of avgobo$ kezivó€of lórladlo
nednim a ¤oh¤ú ,le$$lömü¤ elet gáskís a sé ,lakkogáriv elet lürök-sörök

.katzoktatum nebieníđ noelémak a káf őtev toké}rá lórladlo

 :sreV
 ,gnápđup sé surpic a tiagá itegneL

 ,kangúb tlad sevresek elümelüf sé ecilreg A
 ,emeđ etekef kanđicrán seníđ A

.ajtrat téjővükse ótídób kentreksáĐór A

.sepék men vle} a arásáríel ken€em s ,ólnosah zehtrekmo$idarap €em ,ze gáskís ¤E
neseđđö nabko}ámotrat ibböt a i}}ema ,nav a}ábtsüze sé -}ara i}}a nekédiv a nozA

.inallah lóri}}a sé intál ti}}a tehel mes lohes ,$nis

,kéđđejretik ár takusáz}ámrok sé taku$narap (¤oh) ,tledrE kétlevdekgem lüneletnéknÖ
tehel teke$nik [tti] névér ká}ábtsüze sé -}ara za ¤oh ,kátlodnoggem si tza ed

.inzeređ

ke$nik sé ,ttotípala tázah lannoza nájtrap zívó€of seríh even ađiT a epén ronuH
ađiT a ed ,nab}ámotrat .iledre za epén ronuH ¤ohlevim ,ttozoklalgof levésétjű¤
sé ,kétpéltá naódnallá nabnoza tó€of ađiT A .ttodoklaru sé el ttedepelet nájtrap

zoko tegésetđev sé trák eléfnednim loha ,abá}ámotrat ajjinonaP ketzétni takosádamát
¤av ,ermegéstíges ere¤ nesőgrüs ,sevíđ ¤éL .knügésküđ nav tsom ar}ođiv ój sé

.etzejefeb tiavađ [lével a] ,návdnom - "togásanotak jdlük gidep ¤av ,dagam tájas

to$narap lannoza sé ,atdagofle tésérék ,ettev lusámodut tríh a tze đokirteT rokiM
.ttoda

:sreV

 ,tallot a kórí[lével] a kéttev ebküzeK
.katrí televel kos kenkegéb a [S]

sé e$meN .téđ ttödlük tekelevel kenkerebme [sőtnelej] ilebké}rök a nátuzA
,eđđö ttozrobot togásanotak naltatahlálmáđgem lüleb nődi divör lőbpén aji$nariF

.ettetíđékőle teküséleređlef sé tekütezrev¤ef sejlet

a eD .lóđ lórájáta$ ólav la€€árik a kannák rattaK knütenétröt im a tsom ttI
a lazza lóbá}ámotrat ajjidiĐD rézevőf rattaK ¤oh ,őle kájda ¤ú kosákinórk
rokka ,tludnile rokimA .nejnem abá}ámotrat ajjinonnaP ¤oh ,le tludni lakkédnáđ

sé ,essetlelmékik nasopala tá}ámotrat ajjinonnaP nanno ¤oh ,el ttedepelet nebledrE
tröteb ,nó€of ađiT a tlektá rođkoS .nezzeređ tsámodut lórátopallá nednim kanna

.ttet tađđor sé trák kos ,[abájjinonnaP]

€ehkéđ ajirebmakiä a ttoda to$narap sé ,ttotrat to$ánat[idah] rézevőf rattaK pan ¤E
"?ajirebmakiä ,¤av loH" sé ,eđđö ttötjű¤ togásanotak tnappoR .arsádamát inelle

.tludni kantú lassátláik

togásanotak nalatmáđ erésétígesgem [kaná€árik ajirebmakiä] si a€árik ĐdeP nebzöknezE
zohájjirebmakiä evnehipgem evletenem rokimA .tludnile lőbĐdeP sé ,eđđö ttötjű¤

őlekőle sé ,tlürögem no¤an ,ettiv lüríh tze €árik đunirteM sé ,ketré er€eh ilezök
kaná}ámotrat ajjinonaP ettötjű¤eđđö si Ő .arkusádagof tnem küjéle leviejgéb

.tégeres samlatah

moráh gidep €árik đunirteM .katzorobátel ttala ajjirebmakiä sé ,ketdekereklef nannO
to$ánat sé ,kettöjeđđö nátuzA .ttezedner támokal samlatah ótrat lejjé moráh ,pan

.kattotrat

eh }áhén trötár ,abájjinonaP tlotaheb levépén ronuH rézevőf rattaK nebzökneze eD
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nevén anloT ővkef nájtrap [óslút] anuT a ¤oh ,tlov za evret A .attotđofik sé ,er€
.élef anloT le tludni levvret a lezzE .lektá nó€of ttetílme za lánsoráv tremsi

ttaim tez€eh a sé ,ketnem zoh€árik a gidep [iejtlükenem] iővetđanap pén đürügnÜ zA
.katdokđanap

ik kéjlelmék [tetez€eh a] ¤oh ,zehépén ronuH ttödlük tekemék nasro¤ gidep €árik A
.lannoza

errem sé ,lerrézevőf rattaK tez€eh a im ,kátdutgem t€ehim sé ,ketnemle kemék A
za nátuim s ,ketteis abátaláglođ €árik A .katludrofađđiv lannoza ,innem kizokédnáđ

s ,[kan€árik a) katlomáđeb lőrtez€eh đége za ,ketlüsetré lőrévret nednim gésnelle
.[inlektá] inlunovtá gof nebélezök anloT [¤oh ,si) lórra

tto ,kanlunov éle anloT ¤oh ,kettötnöd ¤ú s ,kattotrat to$ánat gidep kozA
.rétata$ a ne¤el tto s ,levépén ronuH ebmeđ djam kanlláđ tto ,kanzorobátel

a lazza si ko€árik a eD .zehégeres keneltetih a ttödlük tekemék si nák rattaK eD
anuT a sé ,abánloT [ődeklevőb ]a ketzekrégem (44) leggeres }ávtih ¤an samlatah

kenrétata$ te€em ,kiken tteđtetgem gáskís nőzem-sevüf semellek ¤e nájtrap
ólav lőtgésnelle za sé lunalatdnoG .ketrev trobát sé ,katlálat kansamlakla

.katzoklalgof lassávi-séve s ,tto ketződi lüklén meleléf

a [léfnelle za) ¤oh >kátda lüríh sé ,si iejmék rattaK ketzekrégem nebzöknezE
pan tnim pan si rézevőf rattaK nebzöK .kiződi lunalatdnog nabánloT ődeklevőb
,er€eh a arra éllem ó€of anuT a ttezekréle lőrékédiv ađiT a pan ¤E .tlumo}erőle

dnim [rokkE] .ttötü trobát náladlo ősnenni anuT a nebmeđ levégeres keneltetih a sé
ajgof rokim ,kátdut men ¤ohlevim ,tegéstlüđék a kéttedrihik nebgeres i}regnet ték a
etdefle [géstétös] a sé ,ttedeletseeb nabnoza nebzöK .inpéltá tó€of anuT a rattaK

menah ,el tnehip men rézevőf rattaK ed ,lőle ke}émtmeret [idlöf] ibböt a tekő
.lef kenejlegre} ¤oh ,kiken ttoda to$narap sé ,attavíh éle eníđ tiejgéb kenépén ronuH
.gáliv [ibböt] a erđé ettev men takiataludzom ed ,ttemret aról nebiređ¤e epén ronuH
[rattaK] .erđé tekő ettev men gésnelle za ed ,nó€of anuT a tlektá rátat i}regnet A
abros[ata$] tiatapa$ ,attatzokaroslef nelle gésnelle za ,attotđo erđér ték tégeres

ilejjé ¤oh ,kiken atlo$narapgem s ,totalukala ¤e ttotđalávik sé ,attotíllá
.tégeres a kan€árik [ték] a kanna gem kájnahor lessétüatjar

mes tamlakla ,erégeres €árik [ték] a katdamátár lórladlo nednim [lannoza kezE]
gásanotak tluromo} a zA .kát}áh erlédrak takukos sé ,[ersézekedév a kiken] avtjú}

a] tegésnelle za levim s ,katlárgu arplat ,tlümérgem lótmahor ilejjé za
s ,tnahor kansám¤e egeres €árik ték a ,intetzöbnölükgem kátdut men [nebgéstétös
tsálobađak ű}röđ gilegger neđége lőtétse ,[tévle}] sám¤e kéttetré si men levim

.tludrof arso€ús no¤an kütez€eh ¤oh¤ú ,[nabiaros sám¤e] ketlevűm

,kene¤el kővetim nojav s ,tlümérgem no¤an €árik ték a ttaim sélködlö za ttaim E
gilegger neđége nabtopallá ne€I .ketlürem ebéregnet sédőlepét a lammoladogga

.crah a ttotrat

segésnelle za ¤oh ,káttál sé kétzén ,temeđ a attahtál međ a sé ,ttel legger rokimA
sé .évőlne¤e leddlöf a ttel kujánotak kos nebétzektevök asádamát ilejjé geres

E .gésnelle $nin tto ¤oh ,attál sé ,etremsilef tsám¤e geres tluromo} a ze tsom
.tehel men inléđeble sé inlálmáđle tza ¤oh ,katdugarahgem ari}}a arsám¤

a arra katdamátár ,intetzöbnölük kátdut gem tsám¤e ,ttel legger nátuiM
naltaráv a tze ko€árik a rokiM .etzegév tsétüatjar ilejjÉ za ki€ema ,argásanotak
nabnoza tnimA .katdoromođle sé ketderesekle nabboj gém ,káttál tegésnelté$neređ

gém ,tiatapa$ attatzokaroslef nebdner péđ rézevőf rattaK ¤oh ,káttál ,ketzénlürök
,takiatapa$ intatzokaros ebdner icrah ketzeke¤I .ketderesekle sé katdoromođle nabboj

tegésnelle za gésnelle s ,arátazotlob gé za ttolkislef pan a trem
.ettehtetzöbnölükgem

őtüatjar a sé - (46) !kotáj¤ah en [tekezE]" :katlú¤ argarah gidep ko€árik A
in¤of nabcrah a küjere ,névél nebgere} lőtétse epén ronuH sÉ .kattatum ergeres
tsádamát (47) geres ttozoktá za [nebzök] ¤ohlevim ,ketlügne¤le sé ,[ttedzek]

.ttezétni

egeres keneltetih a ed ,ttödzük nasamlatah avlártáh éssik egeres rattaK
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kos ne€eh a noza sé ,tludúz kujár ,attotírođađđiv tégeres rattaK ,lülef ttedekerek
.gem tlüsebes ¤av le ttese kürebme ólávik

lőbégeres rattaK s ,ttoda tlej lannoza ,attál totopallá za tze rattaK rokimA
tludnigem nátuzA .tlüdnel absádamát seisőh sé ,tlunovlef nasamlatah si epén ronuH

geres i}regnet ték A .ttotnor kansám¤e léf ték a evlüdneliken s ,crah a
na€o sé ,intetzöbnölükgem lótsám¤e tekő ttetehel men [¤oh¤ú] :>ttederevekeđđö

.tehel men inríel tza ¤oh ,ttödődzek ata$ samlatah

sreV

 ,ttozáta$ evderevekeđđö geres ték A
 ,sirgit a tnim ,kattotídro kösőh ólávik A

 ,rop a lef ttödőrev gigé za lóla abál kavol A
 >katzoko tsátagjaj sé tocrah samlatah ne€eh a nozA

 :kanáta$ a ik káttotíkala tépék ne€I
.gáskís sé ¤eh a tláv erűníđnápilut lőtrév A

neléf tékdnim ,ttedeletseeb nátuiM .gitse crah a t€of ¤í nopan a nozA :azórP
.ketdepeletel sé katlávle [kelef a] lótsám¤e ,tájbod¤an sénehip a kéttetídrepgem

.tlüremik sé tdaráfle no¤an geres ték a dniM

za ,eb kézzötök teketlüsebes a ¤oh ,ttopak to$narap geres tékdnim nelejjé za nozA
A .tekettesele za atrí eđđö sé atlálmáđgem léf tékdniM .gem kássaris tekettesele

gidep lőbépén rattaK ,€émeđ rezezítzáđték lőbgeres e$meN a sé iajjinonap
.erlédrak ttota}áh €émeđ rezetönođuhzáđ

togáliv a t€ehim ,nabnoza leggeR tlov nabmolagu} léf tékdnim nelejjé za nozA
ték a ,teteđémret đége za ettet ésse}éf sé attotígáliveb levé}éf pan ógo¤areb

geres ték A .ttozgnahlef giájtnop$ú$ tlobgÉ za ajgnah kaniajbod ¤an sé sik geres
kétzednerle sé takiatapa$ káttotíllá lef nebmeđ lassám¤e sé ,ttorgu artáhól

,ttödőzednerle nednim nerétata$ a rokimA .kéttetíđídlef arcrah teretata$ sé ,takiaros
tegésrét đége za sé ,katzáta$ nasotaládo$ sé ,nátu sám¤e kotapa$ a katludnigem

men el aróvogu} pan a gíma ,ttotrat gidda neđége sélködlö zA .kéttetsef ersöröv
ttolta}ah

.tludnile sé ,lannoza ttoda tlej rézevőf rattaK ,crah a t€of nodóm €i ¤ohtniM
geres ték A .ketdzek absádamát erređ¤e lórladlo ték ,káttál ko€árik a tze rokimA
tlláđel nebzöK .intetzöbnölükgem tekő ttetehel men lótsám¤e ¤oh ,ttodoravakeđđö

,ttozáta$ sé ergésnelle za ttotnor neseveh €o si rokka gém epén ronuH ed ,si jé za
,avlatđagamlef ne¤el ika gászagI za lütezegéV .tehel men inadnomle tza ¤oh

takialđáz ,tájtnoppézök kenégeres ko€árik a kéjréle ¤oh ,[kenépén ronuH] ttoda tamlakla
tđunirteM ,tá€árik ajjirbmakiä nabcrah a nebbe s kátdagarle takiógobol sé

samlatah na€o ne€eh a nozA .kétlögem lüklén meledesék ,návlálat tamlaklA .kétserek
rokimA .kátlobađakel téđér ómo}lút kenégeres keneltetih a neb€em ,ttödődzek ata$

.tlükenemle nettetđevjef ,attál egeres keneltetih a tze

levérebme ómo$ ¤e avdagargem tamlakla za đukirteT ,a€árik $íP ,tlláđel si jé zA
.tlükenemle návdomatufgem nebéjtétös jÉ za

 sreV
 tápirap ólávik ¤e đukirteT tlagra}geM

 artáh mes erőle mes ttezén men sé tlükenem
 tételé ettetnemgem lőtézek gésnelle za
.nogásatđup s nö¤löv-ne¤eh avlagra}tá

a sé }ámkáĐidah A .kennetsI xa ttodnom tetenöđök gidep nák rattaK nátu kezE :azórP
.ettetzednevrögem ze s ,tlürek erézek a si rotás i€árik

sé ,attatlálmáđgem tekettesele za ,ettetíseđér nebsélezek teketlüsebes a (rattaK)
.le ketse nerzetéhnev¤en lőbépén ronuH ¤oh ,attál

ajirbmakiä .ttezekrégem pan ¤e sé ,tludni nelle ajirbnrakiä lannoza lőr€eh a lőrrE
arágásúđđob gésnelle zA .ttozámokal laggásmádiv sé mörö ¤an s ,tlü arájnórt

.téjedi ettötlöt nesemellek lassávi-lesséve

attotjahel pan ¤e sé ,lótrattaK tácra attotídrofle [melleđ] rok a nátlúm ődi óJ



2013.03.01. Tarihi Üngürüsz 1. rész

www.angelfire.com/realm3/hmult1/konyv2/tungur1.htm 32/62

gof gem ¤oh ,atdut sé ,atopallá za tludrof arđđor rokiM .arájánráp tezgév a téjef
¤í sé ,kenépén attotđotéđ té$nik seđđÖ .tárát$nik a ik kássi} ¤oh ,ttoda to$narap ,inlah

a at}uhel si lügév ,ttedeksegeteb pan }áhén gém nátuzA .artáh tto¤ah teven ój
.tlahgem sé ,témeđ lőle gáliv

:sreV

 sros [idlöf] ósla za ze kenikalav arpan }áhén togásgodlob si da aH
 .lótárahop tezgéV a tő ajtíđatle négév A

 éssöf€öd đet men e$neređ igáliv a tika ,ifréf [izagi) za zA
 ódnalúm e [nápu$] kizednevrö men S

.kansázotalum ólav nebtreksáĐóR

,kátlođá¤¤em najá}dnim iejgéb sé iólavttala ,tlahgem rézevőf rattaK rokiM :azórP
.ebé€ém dlöf a kéttetel sé ,kátsomgem nebzívaĐór tétset agárd ,ketzötlö ebétekef

,ketlű¤eđđö ierebme őlekőle sé iejgéb rattaK ,tlürügem ajnórt ajirbmakiä nátu kezE
kos na€o lütđerek nődi i}}a tréésézređgem a kan}ámotrat a kennE" :katlóđ ¤í sé

knutlálat tamlakla lőbé¤ek hallA gím ,le knütlesiv tegészéhen sé togásdaráf
nebbE .knützekré zohtanallip őtnöd ,kutlalgofle rokima ,tsom sé ,[arásálalgofle]

-levvíđ tné¤e seven őlekőle ¤e ah ,ój a anlov za knüken táhet nabtanallip a
togáđro za ¤oh ,knünléf enellek men s ,knéntetlü arnórt a ,knánatđalávgem lekkelél

a ,návdnom - "knuđđaláv tné¤e eléfim ¤oh sÉ - .katzok$ánat ,návdnom - küjtíđevle
.ketdeklémle sé ketlürem ebéregnet kodnog

SÉLÉäEBLE ÓLÓä LÓRÁGÁSHASIDAP łÁRIK äULITA

teki¤e za küttözök tlov révtset ték lőbégéstezmen ronuH :kiléđeb ¤í kódnomríh A
soko sé űđe selé ,rotáb ,űteđémret ój đulitA .kátvíh kanáduB takisám a ,kanđulitA

arra lettezeke¤i sé ,argás€árik a tő káttál kansamlakla ttölöfređ s ,tlov rebme
ibböt a sé kegéb seđđö za si lügéV .kássattuj arnórt a tđulitA ¤oh ,ketdekeröt

,kattotrat to$ánat sé kettöjeđđö kegésőlekőle

tegéssemledegne sé ,katlodóhgem najá}dnim ,argás€árik a káttál kanótlém tđulitA
(48) áđI i-terzaN sé ,kátlálat kensemedré aránorok a sé arnórt A .[iken] katdagof
inátluđ a ,kátzánorokgem tđulitA nebvé kidetehnavclo}záđmoráh a tniređ asátímáđődi
sé nasoko ,€árik a ttel đulitA táhet ¤Í .káttotđaláv á€€árik sé ,kéttetlü arnórt

.indoklaru ttedzek nasogászagi

ttellem anuT A .[neké}rök a] nezzénlürök ¤oh ,tludnile sé ,tlü aról pan ¤E
teké}rök đége za nannoha ,tré er€eh sagam ¤e nájtrap ó€of ttetílme za ,evlüdülef
¤oh ,attáL .etteređgem sé atlálat kensemellek no¤an te€eh a tzE .ettehlélmeđgem

sé őtídü ,semellek lürök-sörök sé ,[erkédiv a] kilí} sátálik péđ no¤an nanno
.kannav ieđér űrö}ö¤

samlakla ken€ehkéđ ne€eh a noza ¤oh ,[atzorátahle s] ,tévíđ atdagargem lannozA
.típé tátolap samlatah

táđiT' a sé ,ik etzeven ánnáb iledre táduB ,térévtset ,ttel €árik nabnoza rokiM
.luárátah [gásnáb a] ik etlölej

za ¤oh ,ttoda to$narap ,tévíđ a atdagargem €em ,[gidep galózoktanov] er€eh a arrA
,őle késtíđék takoglod segésküđ zehsétípé za sé ,nebgéstlüđék kene¤el keđétípé seđđö
esételüđ áđI i-terzaN ,pan ¤E .[erésédzekgem sétípé za] táró sé$neređ a gem kájráv sé

te€eh a tza erételetđit aró sé$neređ ¤e nebvé kidecneliknevcnelikzáđmoráh a nátu
te€ehkéđ igér a sé ,kétzejefeb gíma ,katzodaráf giedi úđđoH .kéttetípélef

ő za leviM' .kansorávkéđ ik kétlölej te€eh a tze sé ,er€eh a erre kéttetzötlöktá
niduB inatsom a ze sé ,atda teven litA ken€eh[kéđ] ttetípélef a ,tlov đulitA even

.sorávkéđ [űven]

¤oh ,agásnávík a tlov za ,ttezređ togás¤an sé tegéső$id i}}e €árik đulitA leviM
a lezze naódnallÁ .nelle kogáđro aji$narif a sé e$min a nostídni totarájdah

.ttozoklalgof lattalodnog

lerrézevőf rattaK ia€árik kaniagáđro $éP sé ajjinonaP ¤oh ,küttetílme bbetneF
ĐdiP .ttesele a€árik ajjinonaP nabcrah a nabba sé ,nabásoráv anloT katvív táta$
so}ozib ¤E .eré€ehkéđ trétađđiv sé ,tlükenemle levérebme tapa$ ¤e nabnoza a€árik
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oh ,kujár ttodokđanaP .ttözök iejgéb sé etzök ttezektelek sétré men gem avlúm ődi
a atzorátahle rám đulitA ¤oh ,attollahgem si tza lattú¤e eD .kéttetrésgem ¤

za sé ,kettötök togástárab ,ttöj zohđulitA tsom a€árik $eP trézE .totarájdah
.niejgéb ódazál a llá túđđob ¤oh ,akédnáđ a tlov

ő tze ¤oh ,eríh a kenne nejdejretle ¤oh ,atraka men ed ,atalodnog [soktit] a tlov zE
ĐdeP rokima trézE .artarájdah a tlüđéklef rám đulitA ¤ohlevim ,le etzevret agam

,segésküđ a đel za ,€árik segésleF" :ázzoh tlóđ ¤í ,ttozok$ánat [lađđulitA] a€árik
đel ű}}ök [nannO] .tekédiv a tza dolalgofle sé ,đludni nelle nivloä röđőle ah

ánat a €árik đulitA .atda to$ánat a tzE ".tamotárab ilebgáđro e$miN €emén indamátgem
.atzorátahle totarájdah a sé ,atdagofle menah ,ađđiv attotísatu men to$

tájas a ,ajnáb a kaná}ámotrat ledrE ika ,táduB ,térévtset ¤oh ,agásnávík a tlov zA
tri televel lannozA .rét men ađđiv lórtarájdah a gíma ,izevenik kanótrat€eh eré€eh
levérebme őlekőle ¤e S "!edi ere¤ nabbasro¤ lénim ,ke¤em artarájdah ¤aN" :iken

.etdlükle

ef ettetíđékőle ,tetez€eh a ettev lusámodut ,ttezekré (zoháduB) lével a rokimA
.tlek artú sé ,tétezrev¤

,nav atarájdah sotnof ¤oh ,ttödlük trebme si zehkegéb ólavttala ilebké}rök A
nebémletré za kan$narap a kennE .arátaláglođ kenejjöj lekkütezrev¤ef [sejlet]

evétle za rokimA .abájirebmakiä nasotapa$ ttezekré (49) anotak sotazála neletnémöt
savol ttezetrév a reze¤enezitzáđmoráh ¤oh ,káttál ,kátríeđđö (50) togásanotak ttede€

,eđđö tlű¤ anotak rezenev¤enzáđ¤én neseđđö ,sogola¤ rezezítzáđ sé

i-terzaH sé ,ik etzeven kanótrat€eh eré€eh a táduB ne€eh a noza €árik đulitA nátuzA
amlatah sé tlalgofle te€em ,tludni nelle ekédiv nivloä nebévé kidettekzáđ¤én kanáđI
nelle kogáđro e$miN a sé ,trétađđiv menah ,ttöződi men tto €árik a eD .ttotjah ála

.tludni

đulitA rokima ¤oh ,[bbávot] őle kájda ¤ú iőléđeble ketenétröt a sé kódnomríh A
sé ,ttotrat to$ánat ne€ehrobát ki¤e za ,tludni nelle }ámotrat e$miN a €árik

,tájánorok sutánatluđ a ettet eréjef ,ettetísekélef tásunórt seđíd nabártás imledejef
nekekéđsorak léca sé tsüze ,}ara náladlo lab sé bboJ .tlüel sé ttepél arájnórt

lezzék ttet abrak küki€emén s ,ketlü iaruőf sé iesőh ,iemledejef đürügnÜ
sé ,tnem aráladlo bboj đulitA €árik e$min igér a ,đikirteT .tllá neđék arátaláglođ

.tsázok$ánat a kétdzekgem nátza rokkA .tlalgof te€eh

nelle }ámotrat e$miN a tsom ,emí" :lót€árik đukirteT etzedrékgem €árik đulitA
kegésnelle külev ¤ohlevim ,[knundut] enellek tza tsom knüken eD .inludni knuraka
nelle }ámotrat ¤av soráv ki€em röđőle nojav ,knutdamát nelle kugáđro sé knüttel

knüvenríh sé knüven ¤oh ,ne¤el sonđah knüken za ¤oh ,le kujlalgof sé knujludni
za lüvíkneze sé ,kegéb seđđö za kenejgetter s ,nejdejretle nabko}ámotrat a nabkoza
ze eséző¤el sé asálalgofle kogáđro ibböt a ¤oh ,lőbbe kézzamráđ si }őle za

".ne¤el ű}}ök avgof lánko

¤oh ,doraka tza ah ,€árik samlataH" :tlođaláv ¤í €árik đukirteT ,atdnom tze rokimA
degéssetemleléf ,nejdejretle (nabkogáđro) itelek sé itagu} a damlatah sé devenríh

ĐdíP röđőle ¤oh ,segésküđ ,tako}ámotrat seđđö za estlöteb degésneltetehtnetter sé
ko}ámotrat seđđö za ze levim ,le dlalgof sé ,ála mortso ddeV .jludni nelle aráv
a ,dolalgofle sé deđeveb tze aH .si a$luk a lattú¤e sé asorávőfsekéđ a keniepén
a tnim ,¤ú neppÉ .takugam kájdagem sé ,lürek erdezek lüneltétlef }ámotrat ibböt

¤oh ,tludnile lóbásorávőf ajirebmakiä hasidap rednekđI rokima ,nebkődi igér
röđőle nesegéső$id lóbléc a lőbbE .togáliv đége za ajlalgofle levégeres

,erízev ¤e tloV .le atlalgof tza sé ,nelle ĐdíP le tludni lóbásorávkéđ niduB
taráv ¤e tto sé ávózgáriv ettet tétegiđ zíkaä bbősék ika ,katvíh kenzüveđreP tika
artáh tő at¤ah nabáráv ĐdiP tréze sé ,tlov rebme soko sé tlatđapat zE .ttetettípé
.etledner ejéllem tekegerö sé tekebbesődi za lóbágásanotak sé ,[tájótrat€eh tnim]

a ¤oh ,le tludni ab}ári itagu} [levierebme] rotáb sé kéred ibböt a ő nátuzA
.trednekđI [ táj&áb¤an] ajluđđobgem no€árik i$narif a sé nekegéb knerif

tdejretle ar}ámotrat lór}ámotrat eríh emlező¤ sé ,teĐdíP etteveb rednekđI rokimA
s ,ttotuj zehélüf a keniejgéb sé kania€árik gáđro seđđö za nátuim s ,nogáliv e za
őtnem imalav küki¤ednim s ,ketse ebgésték sé abmoladogga ,abdnog avgof lánko ze
iagof tájdrak ,eréjef a ttotírob telpel ittolah €eméN .avlalgofle tlov letteltö
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té€ehkéđ sé tájánorok küki€eméN .iken tlodóhgem sé ,tnem éle rednekđI (51) evév ézök
s ,tekügeres isőh kéttötjű¤eđđö ,katgofeđđö gidep ke€emén ,[tlükenemle s] ,at¤ahle

eD .ketzegév tsálobađak sé tsélködlö ¤an ,katlunov nelle rednekđI levőre sözök
lekkürév ,takuno¤av sé teküjef névtđevle ,gem ketlükenem men kólnosah zehkeze za

.tedlöf a eb kéttetsef

:sreV

 ,te$íP rednekđI etteveb nebődi za nabbA
 ,tegésnelle seđđö za etrötel lüklén molagri

 ,eríh a kenne nogáliv a tdejretle
,keríhmér a ketdejretle tzök kegéb a

 ,ttodokromođ sé ttegetter küki¤ednim
 ,ketlekéđevjaj najá}dnim nebkümleléf

 ,€árik ki¤ednim tlürem ebéregnet dnog a
kentez€eh a kenne egév đel rokiM :kátdnom tza s

 ,ik tlodnog tevret ¤e küki¤ednim rokkA
 ,ik tlodnog tađđor ik ,tój ik

 tie$nik seđđö ettötjű¤eđđö küki€emén
.atróđ éle has rednekđI sé

 ,eréjef a ttötlö telpel ittolah küki€eméN
 ,ettev ézök iagof tájdrak küki€emén

 ,kelél ,ho ,k.,géb a kettöjeđđö nannohnednim
.lóthas rednekđI ketrék temle¤ek

 ,motárab ,ho ,tégeres ettötjű¤eđđö küki€eméN
 .lóthas rednekđI ketrék temle¤ek
 ,temlező¤ le ketré men keze ed

,e€eh a ttel nablokop a kenküki€emén

 kenmelező¤ a ttezednevrö gidep has rednekđI
 káglođ a ,dekeN ttodnom tetenöđök rezE

dettet ésserekis [tásálalgofle) $íP meken ikA" :kanáru

 ".léttet ávájnábőf gáliv a S
 ,sogáliv €em ,tetenétröt a tze dattagllahgeM

 .nötgör moléc né za tlov ze
:ajpan sállav sé tih a ,mallá zA

kene¤el ékkete$em dnim komolpmet seđđö za *** ,ajnámjelüä nátluđ segéslef knurok
.eréjtrek sérét artú zagi za támi jdnom (52) táliáf nütáliáf nütáliáf ,[avtíkalatá]

,le atlalgof tsorávkéđ a tza röđőle rednekđI ,€árik samlatah a táhet ¤Í :azórP
a egéső$id sé eríh s ,togáliv đége za atrájeb eríh a kenégésneltetehtnetter tréze
gáliv a ttaimE .néníđ dlöF đége za tláv ávólavnávli} sé ,ttel bbasogáliv lánpan

zE .ségemer a atgofle tekütset sé ,meleléf a tlláđ ebéklel a keniejgéb seđđö
.tako}ámotrat seđđö za atlalgofle lerređű}}ök [rednekđI] avgof lánko

***

 ,ótlém anlov za ,zohhas tnim ,si ázzoH
 ,antara temlező¤ ttelef ĐdíP sé anludnile ah
 .ánatítđitgem tekédiv a tza lőtpén neltetih a

 ,évőlne¤e énnet leddlöf a s ,ánlobmorel takiamolpmet
inadnom támi neltetih kenejléf ¤oh

nelle ĐdíP lannoza ¤oh ,segésküđ a đel za si ketken ,€árik segéslef ,táhet (tsoM)
keteven nabko}ámotrat neltetih seđđö za rokka trem ,le kotájlalgof sé ,kotajludni
ibböt a ¤í sé ,ketelőt kangof inléf iemledejef kosoráv seđđö za sé ,đel ésseríh

".kotlálat tamlakla ne}}ök [arásálalgofle] ko}ámotrat

a atdaik lannozA .kankiavađ tlürögem no¤an đulitA ,kátda to$ánat a tze rokimA
attatti}leF .totsálap imledejef a lef késtlö ar€árik đukirteT ¤oh ,to$narap

nozA .tavol úmáđređ }ara ¤e sé iken ttoda tevökagárd sé tnibur ómo$ ¤e ,tárát$nik
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gilegger sogáliv đége s ,katti ,kette ,ketzedner támokal imledejef nelejjé za
.katzotalum

levé}éf inetsi sé ,ná$ú$ ¤eh faK a tnakkublef pan a sé ttel legger rokimA
$íP nojaV" :ázzoh tlóđ ¤í s ,tđukirteT etzedrékgem đulitA ,togáliv a attotígáliveb

rokimA "?atzohertél ika ,za ttetehel ik sé ,attotípala tréim sé ik atnadjah táráv
,kneriF ,e$miN a ketlű¤eđđö nebkődi igér A" :tlođaláv ¤í €árik đukirteT ,etzedrék tze

s ,iesőh sé iejgéb őlekőle ,ia€árik ko}ámotrat sám bböt sé heŁ ,múR
,kenetípé tsoráv samlatah ¤e tto s ,te€eh ¤e kanlálat nesözök ¤oh ,kátzorátahle

e$miN seđđö za djam ne¤el za sé ,đel a$luk ko}ámotrat seđđö za djam ki€ema
sázoklodnog a tájrávúb küjémle ,kátla¤rátgem tze nátuiM .asorávőfsekéđ ko}ámotrat

?tsoráv a tza lef késtípé loh nojaV .kéttetev ebéregnet

,géb imír tlatđapat sé ttotálgáliv ,gerö ¤e nabgásasrát a nabba nabnoza tloV
za tika ,tlov €émeđ ótlém erteletđit sé seríh no¤aN .katvíh kanđunnA-jiV tika
:tlóđ ¤í sé ,ttedekleme arsálóä .ketlü$eb arkos iajnátluđ kogáđro [ttetílme]

,arkotomáđ nav motalnája ¤e ,tamo$ánat kotájdagofle aH !kegéb sé ko€árik samlataH
,e$miN A" .kettel međ sé lüf [apu$] sé ,najá}dnim katlóđ " !jlo$naraP" .metđejretőle
a $niN .€eh ¤e nav nájtrap ó€of anuD a ,nékédivrátah kenietelüret ajjinonaP sé heŁ

tto tsoráv samlatah a tza aH .€eh bbasamlakla sé bbesemellek lánna néníđ dlöf
ko}ámotrat seđđö za ah ,đel golod űređđé ttölöfređ sé ,đel péđ ttölöfređ ,lef kitípé

kéttötjű¤ tti iemledejef }ámotrat e$miN a nebkődi igér A .inláglođ gof luá$luk
nebődi za nabbA .arsádamát inelle a€árik ajjinonaP takugásanotak nalatmáđ eđđö

tegeres ,kéttev téríh [kaiamór a] kő kenne rokimA .katlov kaiamór a iaru ajjinonaP
za noza sÉ .katvív táta$ samlatah sé ,külev katlláđebmeđ ne€eh a noza ,kettötjű¤
nátza nannO .eréséző¤el kaiamór a tlálat tamlakla gásanotak e$min a ne€eh ttodlá
.kátlalgofle tza sé ,katludni nelle a}ámotrat €ehkéđ ajinonaP sé ,ketdekereklef

za kotázzoh táhet ¤Í .káttotrat nabkumlatah lütđerek nokađrok bböt ,giedi úđđoH
¤e ne€eh a noza nájpala talsój sé$neređ a ah ,őlli zohkotoléc sé ótlém a đel

sé dráliđ kotamlatah ¤oh ,ketiđet é€€ehkéđ tsoráv a tza sé ,ketetípé taráv samlatah
".ne¤el sótrat kotonórt

,katzokládo$ no¤an iejgéb sé iaj¤an tezekelü¤ a ,atdnomle [tetenétröt a] tze nátuiM
tátalsavaj sé ,tátalnája kátdagoflE .tiavađ [gerö za] kétlese€eh najá}dnim sé

.kétzenejlégem

a tza ika ,tđunnA-jiV sé tegéb iamór €emén ,tekegéb ¤an tlatđapat a kétdlükle nátuzA
,ketréado rokimA .te€eh a tza ávózgáriv ké¤et sé ,ado kenejnem ¤oh ,ettetremsi te€eh
sotanávík sé semellek no¤an [¤oh ,káttál] ,te€eh a tza kátrájeb sé kéttetniketgem

za kátvíheđđö ,takoglod segésküđ zehsétípéráv a kéttetíđékőle lannozA .€eh
.tsézektípé za kétdzekgem nabtanallip sé$neređ ¤e sé ,tekeđétípé

za leviM .ráv a tlüđékle lavásálúm ődi za lügév ,katzodaráf lütđerek nopan koS
ema] ,kétzeven kanánaJ-jiV anátu tödőre za ,even a tlov đunnA -jiV kengéb őtettípé

".[knüremsi nevén] aráv $íP [am te€

nelle ĐdíP lannoza ,attollah tetelelef a tze lótđukirteT €árik đulitA rokimA
¤an neké}rök a nozA .etteveb lüleb nődi divör sé ,atgof ála mortso ,tludni

táhet kettel ¤Í .ttotjah ála a$narap sé ttöző¤el togáđro kos ,ttezgév tsálobađak
.ko}ámotrat e$miN a avlalgofle

ajjiĐdnariF nabnoza nebődi za nabbA .tludni nelle a}ámotrat ajjiĐdnariF nátuzA
enelle €árik đulitA rokimA .katvíh kan[----] tika ,a€árik ¤e tlov kaná}ámotrat

laviasápa$ kanájdrak đulitA nátuzA .tlükenemle sé tágáđro at¤ahle ,tludni
inelle ko}ámotrat kneriF a nátu kusálalgofle ¤oh ,takogáđro za takoza atlalgofle
,€árik samlataH" iken atdnom tze đukirteT ,a€árik ĐdíP rokkE .nossahludni artarájdah
nelle asoráv ajii$raM röđőle đludni nelle }ámotrat kneriF a ¤oh ,datzorátahle ah

,tedezek a dotjú}ik élef }ámotrat ibböt a ttőleim ,donlalgofle llek tzA .jnem
.aráv bbőfgel }ámotrat kneriF á ze levim

¤oh ,le atzára¤am nebkétrém €o tiagásnodjalut kanásoráv ajii$raM ,atdnom tze rokiM
kik t}ámotrat a tze nojaV" :tlóđ ¤í sé ,ttese absázokládo$ €árik đulitA

,¤ú [teke}émese za) le ddnoM ?kenésétípé za ajózo}ávtídni za tlov ik sé ,káttotípala
.atdnom - "!kujllah ddah ,kotájdut ¤oha

ESÉLÉäEBLE KENÉTENÉTRÖT SORÁV AJLIŁRAM
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kekédiv móR a nebkődi igér A" :attodnom tekeze avllá gidep €árik đukirteT
te€eh samlakla erésétípé ráv ¤e lót€árik a ¤oh ,kátzorátahle nesettü¤e iemledejef

soráv a ¤oh ,nodóm €o ,kenestípé taráv ¤e tto ¤oh ,nárátah gáđro ajjiĐdnariF a kenrék
nabba kődekserek ővöj notú iregnet lóbmóR a ¤oh ,ne¤el nájtrap regnet a

samlakla za kizekréle djam ah ¤oh ,kukédnáđ a tlov za nabkotit eD .kenejnehipgem
levvret a lezze ¤ohleviM .kájtahlalgofle tá}ámotrat ajjiĐdnariF nenni ,tanallip

¤oh ,t€émeđ samlakla }áhén arját a arra kenedlükik ¤oh ,kátzorátahle ,katzoklalgof
,te€eh samlakla ¤e kanajlálat ,tekédiv a eb kájráj ,kiken kenezzeređ tekeđétípé űven ój
kaná€árik ajjiĐdnariF djam nátuzA .tekiesélüsetré le kájdnom sé ,ađđiv kenejrét nátuza

.kenedlük televel őrék

teki¤e zA .nékédiv móR tlé ifgéb ólávik sé se¤ü ,setelü$eb ték nebődi za nabbA
nabá}ámodut teđétípé za ifgéb ték a zE .kátvíh kanđujiruF takisám a ,kanđunájreP

,ketnem si le kozA .abá}ámotrat ajjiĐdnariF ttödlük tekerebme satráj neseteléköt
of seríh űven nadoR a négév kusázatU .kátrájeb nasopala t}ámotrat ttetílme za sé
sé téziv ,ketnehipgem loha ,katlálat t€eh ¤e lezök zohájtrap regnet A .ketré zohó€

te€eh a tzA .€eh semellek tnappor ¤oh ,káttál s ,kétlelzígem si téjőgevel
.abá}ámotrat móR ketrétađđiv djam ,kétteređgem lüvíkdner

,tiagásnodjalut a ken€eh a kanna kátzára¤amle leggéssetelđér sejlet keniejgéb móR
€eh ótahtílnosah mes zehimmes za [¤oh ,kátdnomle sé) ,téjőgevel semellek

.[nebétetniket géssemellek]

.katvíh kanđunanaä tika ,a€árik ¤e tlov kaná}ámotrat ajjiĐdnariF nebődi za nabbA
tá$narap [küsétedlükik] nab}ámotrat ajjiĐdnariF a kegéb [ttödlükik] a koza leviM
¤e kanđunanaä nebéterésík kokédnája gadzag iemledejef móR ,káttotjahergév naso€ábađ

seđđö za sé tekegéb őviv [tokédnája za] kéttetíđék artÚ .katrí televel őrék
kétdlük zohá€árik ajjiĐdnariF neregnet a sé ,[takujá}dnim] kéttetlü arójah ,tekeđétípé

.tekő

.takugásnávík atdaőle s ,tluráj éle eníđ a kaná€árik ajjiĐdnariF etevök móR pan ¤E
atvíheđđö [€árik A] moladokal láná€árik ajjiĐdnariF tlov rokka neppé lünelteléV

atraka tá}ál tájas a [trem] ,tépén }ámotrat a sé tekegéb sodéđmođ a abáravdu
.inda zehjréf

inda kátraka zehjréf ah ¤oh ,tlov za sákođ bbesekedrégel ki¤e za nebődi za nabbA
men t}égelőv a ed ,ketzedner tamladokal samlatah ,tá}ál kaná€árik }ámotrat a

kattotíllálef népezök rét ¤an ¤e ,evtíđék tlov őle moladokal a rokimA .ik kétlölej
nerét a noza kegéb őlekőle sodéđmođ A .tekéđ-[sorak] sevökagárd-so}ara ¤e

.ttotahlábórp té$neređ küki¤ednim ¤oh¤ú ketzekelü¤

,letteletđit űređ¤an na€o ,t}ál ódnada zehjréf a ,kétze€ehle nerét a tekéđ a rokimA
[}ál a] €árik a nátuzA .kéttetlü erkéđ arra ,kitezev abábođ i}ođđa}em a rokima tnim

kanna tarahop tlet lezzív ővél nebézek a }ál A .ttoda tarahop tlet lezzív ebézek
.lügéselef kátda zohha sé ,atraka kenika ,atda

[€árik A] .tevök iamór a takokédnája za kan€árik a atzoh nabiajpan moladokal a neppÉ
abmoladokal a atvíhgem tniređ kiasákođ nátuza sé etlegédnevgem ,atdagof letteletđit
sé lati ,leté loha ,nebtezekelü¤ sápmop a tlalgof te€eh sé ,ttöjle zA .tetevök a

.nabmoladokal a ¤e tnim ,katlov kegéspennü eléfnölük

s ,leggéssevdek sé letteletđit i}reze kátzomlahle t}ál a tniređ kia}ámo¤ah igéR
a sé ,kéttezeveb levétemret ógnoljah ólnosah zohsurpic táváp itrekmo$idarap ¤e tnim
¤av ,argáliv a ttogo¤ar tnékpan nebkéđsorak segésűrö}ö¤ a (}ál) A .kéttetlü erkéđ

ar leggéspéđ €o ,ttelef a$ú$ ke¤eh a kilködnüt (53) ekide¤ennezit dloH a ¤oha
.ttogo¤

 paN a tnim ,[ttogo¤ar] ¤ú evlü nebkéđđoraK
,togáliv a attotígáliveb e}éf akolmoh

 ttozotláv ávólras dloH a evle¤iri téködlömeđ
 ,tácra za atraka intál gadzag sé }égeđ

 .nebémeđ a ttogo¤ar jáb őlövűble
,kettötnö teklel si abkattolah a iavaä

 nebbilgem úcra-dloh a za rođ}áha
 >ersélzövdü [tágá] éntegnel abuT imo$idarap a ahtnim [na€o]
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 [}ál] úkaja rokuc ,úgásatđit tsüze za ze tsom trem
.tágam rám atzorátahle evlü nekéđsorak a

ajda ¤oh ,ebézek a katda tarahop}ara ilet lezzív ¤e nátza tniređ iavađ sákinórk A
}ál A .ttozokaróđ sé tlü :asrát a nebbe si tevök A .tđalávik lüéjréf tika kanna
a ,etlekétré sé ettet erégelrém kenémeđ takaifgéb ővel nebtezekelü¤ a rokima ,gidep
atraka men s ,zohágam tő atlálat kanótléM .netevök [iamór] a tdakagem neletrih emeđ
lajjáb sé leggéssevdek i}reze tarahop}ara ővel nebézek a ,inatđalađle tamlakla za

,lajjáb sé letteletđit ,tarahop a atda kanđunajriP leviM .atda kanđunajriP iamór a
[ósavlo] űklelsemen et ,ho [,tetenétröt a] dsagllah

le ettötlöt mörö ódarálút ,tarahop a lannoza tá ettev laggássairavdu i}rezE
nebtezekelü¤ ¤an a nabbA :le tdejret ríh ne€im tsom gem dsagllah ,tđunajriP

levésevdek anlov tteteređ küki¤ednim ,téjé$neređ atráv if€árik kos nabnoza
ketteređeleb netteđeveđe trem ,katdoromođle ,káttál tetez€eh a tze nátuiM .inzoklálat
kos ttaime za ,togásgodlob a tze attattuj men sros kav a kenkikA .ab}ál a abba

lügév ,nav si [nabágáliv] géstétös a dosros kav a aH .ttezré tamladjáf đđor
.révtset ,je ,degét lálatgem

sákođ igér ,tézek a attotjú} kanđunajriP e$neređ a levim : tniređ iavađ sákinórk A
a ettetísejlet [€árik a] nátuzA .togássazáh a la}}ál a kéttötökgem lannoza tniređ

[ó€of] (55) anuT a ,lezök zohájtrap regnet a tsoráv a tza sé ,tésérék ketevök
.kéttetípélef [nevén] asoráv ajli$raM ttellem

tza ,lánlunov zohásoráv ajli$raM ah ,ój a ennel za ,€árik segéslef ,nátuzA
.tadamlatah a déntehtđejretik si arko}ámotrat ibböt a nátza nanno sé ,dánlalgofle
sé előleb katzúh tonđah kos ,tsoráv a tza lef kéttetípé kegéb iamór a leviM

.tiavađ eb etzejef - "tređ kettet armolatah

ajli$raM ,tégeres atzoroboteđđö lannoza ,attollah tetelelef a tze đulitA rokiM
---------) a lektá ¤oh ,ttozorátah ¤ú nátza đulitA .atlalgofle sé tludni nelle

.giá}ámotrat kneriF neđége lumo}őle sé ,nó€of (------

ika ,(56) gás¤an isállav tlatđapat ¤e nebgés¤eh ¤an ¤e tto tlé nebődi za nabbA
,ttozokdámi tto ,le ttotuj men aifrebme avoha ,nebgés¤eh a nabba tlé ató ődi úđđoh

.téjedi ettötlöt lességrö}ök ttőle gászagI za avdokzálagem sé

¤oh ,atzorátahle lannoza €árik A .zoh€árik a kátzohle téríh a kentneđ a kennE
a kanna ,ttedekereklef levérebme őlekőle ősleb }áhéN .elev léđeb sé isereklef

sé ,ttezénár đulitA .ázzoh ketréteb levémledegne sé ,ketnem éle eníđ a kenétemer
sé ,ttoggale no¤an lavásá€of telé za s ,gerö za gem tré trok ¤an ¤oh ,attál
za atdagof ná&sagga za ,kétlözövdü letteletđiT .zohsálúmle za ttotuj lezök
igér a atdaőle €árik a nátuzA .ketlüel sé ,kiken ttotatum te€eh ,tetelzövdü

:tágásnávík

a monlálatgem si meken e-lürekis ,rednekđI tnim ,togáliv s morájeb né ah nojaV
űvíđógo¤ar a lótta etzedrék natlokrub [nátuzA] .ttegnerpöt - "? tevenríh

:tlelef ¤í tnék$ánat ój zA .lótná&sagga

 :sreV
 ,đulitA ,jE" :ná&sagga za iken atdnom tzA

 ,noza le zzoklodnog) ,innel đraka ajhas tezmen a aH
 togáliv đége za ika (57) ,irgneT sagam a za (¤oh

 ,trebme i}}a s ,gem ettetmeret lőbimmes a
 gésirebme zA .tekenniĐd a sé taradam ,totalládav

.kizetél nájpala a$narap ő za ,nav ima ,nednim sé

 ,ólav ékkörö za ,hasidap a za zE
 ,tájráp dolálat mes evserek kenika

 ,jdekele$ tniređa gidnim sé ,tá$narap ő za eb dstrat
".nojdaram nebtelü$eb gidnim docra za ttözök pén a ¤oh

ékkörö za ze ,đulitA ,jE" :atdnom tekeze ná&sagga za tniređ iavađ sákinórk A :azórP
en eD .tájdrak melező¤ a etze€eh ebdezek et a nabtanallip inatsom a hasidap ólav

kanágásakos dogásanotak asálalgofle za kanko}ámotrat a kankoza ¤oh ,dlodnog
tájas a leddegészétiv et a ,avlatđagamlef ne¤el ika ,gászagI za nálaT .[őtehnöđök]
gáliv đége za ¤oh s ,inda arásámodut kenépén gáliv a ajraka tégéslef sé tágás¤an
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sé tamlatah ne€im kenné¤e ttetmeret lóbrop kéram ¤e ¤oh ,gem kájdut iepén
dőtmereT .nabdamlatah le jdokazib en ,đulitA ,ho ,gidep tsoM .ttoda tegésseteléköt

Ő zA .évÖ za gésse$löb sé molatah nednim ¤oh ,le dremsi ,lef jdazál en nelle
dlodnog [lój] ,đulitA ,hó ,táhet ¤Í .tahludzom mes ek$emeđrop ¤e gém lüklén ataraka
,tréévdek a kangásnátluđ ódnalum a kenne le jdokazib en ,leđel évim négév a ¤oh ,gem
el ika ,gászagI za gali}tanallip deken tima ,¤ek ze trem ,ódazál sé tletnö ¤él en

¤oh ,tetenöđök a lőbdevíđ le dstílovát esahoS .ttozokédnája ,avlatđagamlef ne¤
imráb sé ,deken nossattuj temlező¤ sé tamlakla bböt lénim ,gésseteléköt a ,netsI

tzE ".asóda jdaram es keniknes ,đlé gíma sé ,dejréle tza ,dezek a dotjú}ik nátu
.iken ttoda [si] to$ánat sám kos sé ,atdnom

ttodnom tetenöđök kos ,attollah tako$ánat a tekeze lőtétemer a €árik đulitA rokimA
sé levie¤ek gidep tná&sagga za tzA .[kanásunórt netsI zaza] kenböđük a kanna

,hO" :tlóđ ¤í sé ,timmes le ttodagof men ná&sagga za ed ,atzomlahle levie}émetétój
sám immeS .jravaz en sé ,nebékéb megne j¤ah ¤oh ,delőt monávík tza ,hasidap

".$nin mogásnávík

:sreV

 ,ajhas gáliv ,ho :ná&sagga za tlóđ ¤í rokkE
 ,$nin mojahó immes lüvík neze

 ,[nebékéb] neme€eh a megne j¤ah
,tadoglod a dzegév sé jnem

 ,er¤ek sé arno¤av megésküđ $nin
 ,dázzoh si röđőle mavađ né za ze

 .kevök a keze mettellem tnim ,ré ti}}a [ka$ meken] no¤av a
,tetelé úđđoh gászagI za ,has ,ho ,deken nojdA

 ,has ,ho ed ,deken mo$ánat né za ze
 ,semle¤if ¤él ,tamavađ gem dsagllah

 ,sogászagi nesejlet gidnim ¤él
,dejréle tadoléc nabgáliv a ¤oh¤ú

 ,kangászagI za tetenöđök a lőbdevíđ ik dzű es artanallip ¤e
 ,ettet áváktilak rádam-kelél a tedetset a nátuim

 ,lőtésévöđle$ gésnelle za jdokavó
jlükenemgem lótta ¤oh ,gem dstíđef tedőre nednim

ná&sagga tdehnévgem a ¤oh ,attál €árik đulitA tniređ iavađ sákinórk A :azórP
a tderbélef nebéketjer kenévíđ sé ,¤áv itnári iemörö gáliv a tteđevik lőbéjémle
lavátopallá tájas a sé ,lótájáglođ sállav a tlávle rokkE .asátjahó gálivlút

.ttel őzednevrö sé mádiv no¤an ,inzoklalgof ttedzek

,atlalgofle tájli$raM [đulitA] nátuim ed ,tlükenemle a€árik ajjiĐdnariF nebzöknezE
,etrék tátaná$ob kenienűb ,tlurob éle abál đulitA ,ttöjle si ő neltellek-nelet}ék
oh ,mettetrégem ,dönző¤el tlürekis togáđro i}}a leviM !€árik samlataH" :tlóđ ¤í sé

,ttotuj ebélüf kánotak a nátza óđ a zE .iken tlodóhgem sÉ "!¤av ú$ábrokmálliv ¤
seđđö zA .téven[kéllem] ú$ábrokmálliv a [tze] kanđulitA kétletđeríhle kika
.vén ú$ábrokmálliv a tláv ésseteremsi [nátuze] nebévle} kenépén ko}ámotrat

téktév kaná€árik ajjiĐdnariF €árik đulitA ¤oh ,kiléđeb ¤ú kosákinórk a eD
nidóm €I .nabágáđro té€eh [ótlém] le ajlalgof ¤oh ,atnávík tza sé ,attotá$obgem

.ettet [évérebme] ilezök sé ,atdagof éllem agam tő €árik đulitA

ko}ámotrat kneriF seđđö zA .ttodoma€of zehsévöđle$ €árik đunanaä nabnoza lügéV
tekőzektevök a neb€em ,ttödlük tríh nabkotit kanápáp iamór a sé keniemledejef

melező¤ táhet aH .ko¤av nabgástárab tlelníđ naódnallá la€€árik đulitA ,nÉ" :etnezi
elev a melelníđ bbávot né ,[indagargem] tamlakla za kotájraka aH .đel tsom za ,đel
nenni tá ¤oh ,enelle kotajdamát sé ,togásanotak nasro¤ ketestjűß .togástárab ólav

lürekis men ah eD .kustídabađgem togáliv a lótágásđonog sé ,kustílovátle
".mönlüse¤e llek elev rokka ,kotonlálat tamlakla

miR sé kneriF kéttötjű¤eđđö si lügév ,tekő ettetje abravaz lakkavađ a lekkezE
lavápáp iamór a kegéb kneriF a rokima eD .katludni nelle đulitA sé ,tágásanotak
[küvreT] .tlüsetré si đulitA lórra ,kettötjű¤ tegeresdah samlatah avgofeđđö

ne€im ¤oh ,ttozok$ánat lavá€árik (58) ajjiĐdnariF [đulitA] arásátísúihgem
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eD .etremsi nabboj ő tétez€eh ko}ámotrat kneriF a levim ,ne¤et tekesédekzétni
men óJ !€árik samlataH" :iken atdnom tze sé ,t€árik đulitA ettetni avó €árik đukirteT

sé gem tlodóh nebémleléf ólav lótdrak a ika ,lőtgésnelle na€o za tahzamráđ
zehhe za ah ,ótlém a đel za dázzoh s ,tamlakla za isel naódnallÁ .tláv áttárab

".đgof indokavó lótkotárab ólnosah

:sreV

 ,lőtgésnelle za gidnim jdokavÓ
 ,ssezif leddetelé nátza ¤ohen

 ,đel tárab lőbgésnelle za ¤oh ,ddih en
 ,lé¤et en tađđor avtagllah [arávađ] gésnelle za

(59) .tedezek a gem dparah en [nabdotanáb s] donábgem galótu

ánat đukirteT s ,tlov rebme soko sé $löb đulitA tniređ iavađ sákinórk A :azórP
.ttodokavó lótá€árik iĐdnariF sé ,tlürem ebéregnet sázoklodnog a gidnim ará$

¤oh ,atdnom tza a€árik ajjiĐdnariF ,lađđullitA tllá nebmeđ geres kneriF a nebzökiM
sotavó nebtetniket nednim €árik a levim ed ,inetje t€árik đulitA enellek ebrőt

bbákni tréze s ,atlodnog ,ándutgeM .todóm ár lálat men ¤oh ,attál ,tlov
meken nojdA" - zoh€árik đulitA tlóđ ¤í - "!€árik samlataH" .ttodoma€of zehsévöđle$

abátáh gésnelle sé kejdekereklef leppénanotak ittala mo$narap a ¤oh ,t€édegne
[né si¤av] ajáglođ [nö] za ¤oh ,inda erésétré [kennö] moraka lezzE .kajdamát

".nájtú [za kenierekis nö) za kizoglod nodóm ne€im levégésetniđő

kos lüzök iejgéb őlekőle sé seven kaná}ámotrat ajjiĐdnariF lessétevle$ a lezzE
kneriF a sé ,ketköđgem evledner ála agam tegéb ilebgáđro sám kos no¤an sé t€émeđ

đulitA .katzoktá$ob abcrah avlláđebmeđ la€€árik đulitA ,katzokalta$ zehgeres
€o sé ,tlov rebme rotáb trem ,ttodokromođ men ttaim e nabnoza €árik

.ttotál men međ gém tne€ima ,tlocrah lüneltetehtnetter

sreV

netlüđőb kösőh zagi za ,ketröt erételé sám¤e ,ttederevekeđđö rokka geres ték A
.té}ére sé tégésse¤ü attatumgem küki¤ednim ,konálđoromíh a tnim ,[katlocrah]

.jaj ,jaj :kattagjaj ketlüsebes a ,jah-júh :katzotídro ,katlábaiK

.ttel sorip lőtrév a eníđ dlöf a ,ata$ a t€of ¤í lejjé moráh ,pan moráH

,sélködlö sé crah a ttotrat lejjé moráh pan moráh tniređ iavađ sákinórk A :azórP
tegeres mír sé knerif A [ermelező¤ a] tlálat tamlakla €árik đulitA si lügév

ajjiĐdnariF leviM .le ttese anotak rezenavclo}záđ noladlo ték A .at}áh erlédrak
agáđro ajjiĐdnariF si lügéV .tlú¤ argarah đulitA ,tláv éggésnelle témsi a€árik

kenépénanotak [latláze] ,atlalgofle ,etző¤el lavásápa$ kanájdrak ,tludni nelle
.ttezređ t}ámkáĐ samlatah

¤oh ,inetjű¤ katraka togásanotak témsi kegéb míR sé kneriF trevel nabáta$ A
inzorobot kétdzek si le lannozA .kenzöktügem elev sé ,kanludni nelle €árik đulitA
lannoza tégeresdaH .lórkujdnalak a lőrre tlüsetré €árik đulitA ed ,togásanotak a
a togáđro kos nalatmáđ sé tako}ámotrat ajjiĐdnariF sé e$miN a ,ettetíđéklef nesejlet
kanko}ámotrat a kankozA .ttöző¤el tegéb seven sé ólávik kos ,ttotjah ála amlatah

.le ttötlöt tokađvé sé topanóh kos ,ttödőlebíb giedi úđđoh levéséző¤el a

[málliv] €árik đulitA ,inetjű¤ ketdzek tegeres témsi iejgéb míR sé kneriF ¤ohA
.eré€ehkéđ trétađđiv lannoza nannO .atlúdlef sé ,abágáđro ajjiĐdnariF tröteb nasro¤

sreV

el levim ,kelél ,ho ,arájnórt a ttezekrégem sé trétađđiv lóbjú €árik đulitA rokimA
za] takoza nátuim ,trétađđiv tnigem sé tlek artú lóbjú ,t}ámotrat iĐdnariF a etző¤

deken modnomle ,tez€eh a tlukala na¤oh ,gem dsagllaH .etzűle [tekegésnelle
.nabájros

a táduB ,térévtset €árik đulitA rokima ¤oh ,őle kájda ¤ú kódnomríh sé kosákinórk A
sázotalum kos a neletđe za za ,tnem artarájdah sé ,etzevenik kanótrat€eh eré€eh
nejrétađđiv €árik đulitA ¤oh ,kanna ejedi za tlúmle rámmi ¤oh ,atlodnog tza ttaim
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rám ató ődi i}}a ,innöj anlov traka ađđiv aH .abko}ámotrat [iazah a] ebkeze
za sé ,¤áv inátu molaru za atdagargem tévíä .[nabágam] atlodnog ,anlov ttöjađđiv
-Ó [tsom ima] ,téven a ken€ehkéđ ajirebmakiä .inatnirapakgem atraka kanágam togáđro

teven aduB a ken€ehkéđ tékdnim ,tlov aduB even ő za leviM .attatzotlávgem ,niduB
nevén [aduB-ineJ] aduB-jÚ sé [aduB likđE] aduB-Ó si gipan iam a keze s ,atda

.ketremsi

 sreV
 ,gidnim tlov a$ruf atopallá gáliv A

 ,úcrapéđ ,ho ,tamavađ gem dsagllah neseklel
 ,etelé rebme ¤e ka$ trat gipan ték-¤e

?emletré za kenne im ,[gésirebme za] kidoklodnog evé reze kos ed

 ,kiđkeröt arno¤av igáliv a ika ,naV
 ,kidó¤áv nátu sádoklaru za ika ,nav

 ,ajloroka¤ sé ire}le tamlatah a gidep ika
 ,errévtset a révtset a lettetniket $nin

.iđet évégésnelle ajpa za túif a

 ,dazállef za ,kenetíređ}ék erimalav tikalav aH
 ,aságrof a kenékerek e$neređ a ne€i
.rétađđiv nannojú ed ,ludrofel gidnim

 ,erléf ddet tegésneltemle¤if A
 ,ssál sé demeđ a artanallip ¤e ik dsi}

.leđel si lohráb ,docra za ne¤el [setelü$eb-] se}éf ¤oh

¤e tlov kenéjjinitnatđoK nebkődi za nabkoza ¤oh ,kiléđeb ¤ú ,nedivöR :azórP
za tze sé ,elev tlov nabgástárab aduB .katvíh kanzuduM-zikeä tika ,ajhasidap

.ettet arásátagotjub a kanna si togásólavála

eréjdlöf agáđro tájas sé ,trétazah €árik đulitA nebzöknezE :ađđiv knüjrét nennI
arátdut sé ,kéttetđejret éle €árik a nabkotit na}áhén lüzök ievíh đulitA .ttepél
[ólurá] ,ettev lüríh si aduB tésézekrégem €árik A .tétedekele$ aduB iken kátda

aduB tđérsáM .etzűle sé ettegrekle takódaríh a gidep €árik A .atnábgem tétedekele$
eD .lláđebmeđ levérévtset sé ,tjű¤ togásanotak ¤oh ,atzorátahle sé ,tlov nalat$ánat

a epén gáđro đége za tőS .erégéstíges nöj mes iknes lőbépén gáđro za ¤oh ,attál
€árik a ennem si abáih ,[atlodnog ¤ú] ,trézE .tleziv trév nebémleléf ólav lót€árik

.elev nejléđeb sé kanazzoklálat ne€ehrobát ¤e ,ajdagof ¤oh ,éle

arájnórt sé ,absoráv a ttezekrégem pan ¤e avzorobát ,avlorodnáv ttalaze [đulitA]
an si zA .ttodoromođle no¤an ,tröt nelle etelé sé ajnórt ,aduB ,erévtset leviM .tlü

[aráduB si¤av] ,eréven tájas a téven a ken€ehkéđ ték a dnim ¤oh ,ttese erézehen no¤
.attatzotláv

nabáró za nabba ,ttöjgem t€ehiM .attavíh éle eníđ a pan ¤e táduB avgof lánko zE
.abánuD a késsev tétset sé ,téjef a el késsü ¤oh ,ttoda to$narap lüklén meledesék
¤oh ,[etlednerle sé ,tátalánđah kevensoráv jú za] nabgáđro za attotlitgem nátuzA

a attotlit si eri}}emráb eD .kézzeven nöküven igér a témsi te€ehkéđ ték a lútneze
za dnim ,igér a dnim gipan iam a trem ,tá$narap a gem attotrat men epén gáđro za ,€árik

.kájvíh kanáduB te€ehkéđ jú

lóbjú iejgéb míR sé kneriF ,zudnumzikeä ,ajhasidap ejjinitnatđoK nabnoza ttaimE
etlölű¤ đulitA ttaimE .kandamát enelle ¤oh ,kátzorátahle sé ,kettötjű¤ tegeresdah
tö sejlet őzektevök a ,atlalgofle táĐdnariF sé t}ámotrat e$miN a nátuim eD .tekő

.ttodoklaru sé tlü nebékéb nájnórt lütđerek nevé

.tídni totarájdah nelle zudnumzikeä ,emledejef ejjinitnatđoK ¤oh ,atzorátahle nátuzA
naltatahlálmáđgem sé ,abkogáđro őze}rök a téđ ttödlük tekelevel lannozA

.tludnile lassátláik "!ejjinitnatđoK ,¤av loh" lađsavat ¤E .eđđö ttötjű¤ togásanotak

pan ¤e lügéV .el ketrű¤ takogáslovát ¤an sé ,ketletenem lütđerek nopan koS
ttollah takos nabnoza zudnumzikeä .ketzekré eréké}rök ulroŁ iatapa$őle kenégeres

erlezök ¤oh ,ettev téríh tnima s ,lőrégésseisőh sé lőrétélik €árik đulitA
lügév ,inzoktá$ob abcrah sé inlláđebmeđ evdek ¤an tlov meN .ttel sotavó ,ttezekré
sé ,tnávíd a atvíheđđö lannozA .ttodoropađ nasonot€of amladogga €árik zudnumzikeä si
:őzektevök a ólavinnet A" :kátdnom tze gidep kozA .ttotrat tsázok$ánat levierézev
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kania$narap s ,iken knulodóhgem ¤av ,küjtíđevle togáđro za sé ,knullánelle ¤av
".$nin gássovro sám lüvík negésőtehse ték E .taknugam küjtevála

nosádlogem [imalav] sé ,tlürem ebéregnet dnog a gidep €árik zudnumzikeä
sátatumpék-a sádlogem nelte¤e arknumáđ tsoM" :tlóđ ¤í djam ,ttozoklodnog

sevökagárd -seđíd őzöbnölüK .tárát$nik a ik kássi} ¤oh ,ttoda to$narap lannozA
đulitA levérízev ótlém erteletđit ,ólávik ték sé ,eđđö ttotíllá tokédnája lőbie$nik
árik đulitA ne€eh seteremsi nevén ulroŁ sé ,katludnile gidep kozA .etdlük kan€árik

tiakédnája sé tierebme kanzudnumzikeä ,kanájhasidap ejjinitnatđoK ,katzoklálat la€€
.káttolnájalef [kanđulitA]

attodlo men tekiegészéhen ,ttoda men tđaláv ttozorátah €árik đulitA lammolakla zE
:atda tđaláv őzektevök a đulitA ,katluráj éle eníđ a netletémsi rokimA .gem

men ,kideksemledegne men kanmo$narap sé lodóh men gem meken zudnumzikeä gím ,giddadniM"
"! ađđiv kolunov

sé kátrígem nesetelđér te¤ü za tze ierebme zudnumzikeä ,ettetnelejik tze rokiM
,neűređ¤e ¤oh ,atdut rám tsom zudnumzikeä .kátzoh arásámodut zudnumzikeä

eeleb tnéknö ,artáh sám tlov meN .tegév ré men golod a ze lessélelníđgástárab
sé ,ketlékébgem tto nátza ¤Í .tegéssemledegne za atlalláv sé ,abcrasidah a tteze¤

.kettötök togástárab körö

,útalliamĐép ,afködlömeđ-ólrasdloh ,a}ál segéspéđ ¤e tlov kan€árik zudnumzikeä
.géspéđ segésűrö}ö¤ ,újákot űníđtsüze ,úkjarokuc ,ú}ára seteléköt ,űtemret surpic

 :sreV
 ,tegéspéđ űrö}ö¤ a tze iken atda gászagI zA

 ,dlohilet a tnim ,tlov [na€o] acra za
,ze}esrev lassurpic etemret ,dlohjú eködlömeđ

 ,ttoda tottam emeđ űníđ đicrán
 ,bábiléd a tnim ,lef tnűt ¤ú ajákot

 ,nibur ttotđavlo za tnim iakja
 ,seteléköt nesejlet ,dotál tétemret erdiä ah
.anzokdámi sé anllá nebtrekmo$idarap a ahtnim

sejlet a kéttötökgem nebzöK .lügéselef atda kan€árik đulitA tá}ál a tzE :azórP
lavóä .ttetelüđ aif űven abaK ¤e lótá}ál zudnumzikeä kan€árik đulitA .tékéb

.trétađđiv sé ttozú$úble lótzudnumzikeä [đulitA] nátuza s ,kettötök togástárab

¤oha ,tlov nab}ođiv segésnelle atógér leviejgéb míR sé kneriF nabnoza leviM
igér A .ludni nelle a}ámotrat kneriF ¤oh ,atzorátahle lannoza ,mettetílme bbetnef
¤í - €árik samlataH" .ttotrat tsázok$ánat đulitA la€€árik đukirteT ,la€€árik e$miN

a đel za ,totarájdah inelle gáđrokneriF a datzorátahle levim ,- đukirteT tlóđ
tza aH .e€ehkéđ a za kenvögé téh a trem ,jnem nelle míR röđőle ¤oh ,segésküđ

tetelelef a tze nátuiM ".inllánelle deken sepék đel mes iknes ,donlalgofle lürekis
,kujllah ddah ,le ddnom ,temíR dettetílmegem ¤ohleviM" :tlóđ ¤í €árik đulitA ,atda

"?ávózgáriv ttel nodóm im sé ,lef ettetípé ik nebtedzek nojav

IETENÉTRÖT [IBBÁVOT] SÉ ESÉLÉäEBLE KENÉMLENÉTRÖT MÍR

míR lótđukirteT etzedrékgem đulitA rokima ,tniređ eséléđeble kosákinórk A
atrígem nesetelđér nitđuJ" :atdnom tekeze sé ,ttedzek inléđeb [đukirteT] ,tétenétröt

kődi tlúmgér a ,kenvögáliv téh a ,avzolút men sé lunalat}áih ,nebév}ök
[nebv}ök a] nabbA .tétenétröt kanásátípala kiasoráv ¤an sé kania€árik ,kaniajhasidap

:avdnomle [zednim] nav neppékőzektevök a

teki¤e zA ,iken tlov aif téK .hasidap ¤an ¤e ,tlov néjdlöf kneriF nebődi ¤E
eh ,lóbgáliv a ttözötlökle kuj&a rokimA .kátvíh kanđulumE takisám a ,kanrotimoN
ettetle sé ,kenérévtset ttoda tegrém nátuzA .ttel hasidap sé ,ttepél đulumE eré€

.lóla bál

ttetjer ¤e sé ,tő attagoflE .katvíh kanáeR tika ,a}ál ¤e tlov nabnoza kanrotimoN
ajpa¤an ,entelüđ aif kan}ál kenne ah ¤oh ,tléf lótta trem ,atráz abzáhgof [ne€eh]

rokima ,kan}ál a kannA ?gésse$löb inetsi za [ttet] tim eD .atjar ánluđđobgem térév
atdut iknes toktit inetsi za tze ed ,kettelüđ iekemre¤ iúif reki ,tlov nebnötröb a
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.gem

tdejigem no¤an ,ettev kensétetzemle¤if [igé] [atdutgem sigém] €árik đulumE tze rokimA
.lóla bál ettetle sé ,ttoda tegrém kan}ál A "![armomáđ] lej ój men zE" :tlóđ ¤í sé
¤oh ,abgásatđup a ik kájbod sé ,le ké¤iv tekegésppö$ a ¤oh ,ttoda to$narap nátzA

.le kanajlutđup tto

¤oh ,kiléđeb ¤ú iódnomríh kenie}émese gáliv a sé iasákinórk melenétröt irebme za eD
¤e natludób noját dav a noza kéttivik erkédiv dav a takák$úif i}ppö$ a rokima

,arkák$úif i}ppö$ tnakkubár pan ¤E .tiek€ök ettetđevle €em ,tlorobók sakrafa}a
¤ú] gésse$löb neletgév sé molatah inetsi za s ,teteređ [ia}a] za enneb tderbélef

.etdzek inlálpát takoza ¤oh ,[etledner

kanđulutđuaF tika ,arotđáp ¤e tlov kanásonodjalut kédiv nozA .le tlet ődi [sik] ¤E
¤e lunaltaráv pan ¤E intetlegel tiahuj atkođ neké}rök a noza rotđáp a zE .katvíh

rokimA .arkák$úif a tnakkubár nabájúdo sakrafa}a za ,nebtegil se¤löt
ttollah lőrkütenétröt a levim kujdnalak a ttotuj ebéđe ,tekő attotnallipgem

.kettőn men lef gíma ,atlálpát sé ,lóbúdo za tekő ettevik ,timalav

gié¤eh lőtévöT .atda teven đulumeR kankisám a ,đumóR a kenki¤e za rotđáp A
nátzA .lórkotit a lőrre ketzeređ tsámodut ¤í sé ,tekütenétröt kiken katdnomle

.tépén korotđáp a kátkođgem

telüretđádav sé ,tnem zohkorotđáp a gidniM .inráj ttokođ artađádav naódnallá €árik A
¤oh ,leppénrotđáp a ttezektevöđeđđö }égel ték a pan ¤e nátuzA .ttödöksőzedrék nátu

t€árik a gem kéjlö sé ,notađádav a tamlakla za gem kájdagar

dav sé ,€árik a ttöj kujázzoh pan ¤e rokima ,nátza [nájpala za] kengéstevöđ a kennE
,kátdnom tza ,tlov séjre$af¤löt űrűs no¤an ne€eh a noza levim ,ttödöksőzedrék nátu

.artađádav a nav €eh őlelefgem neseteléköt nebséjre$af¤löt a nebbe ¤oh

.ettezevado sé atlozualak élef se¤löt űrűs a t€árik a nátuza géspénrotđáp A
s ,katdamátár lannoza káttál lüde¤e [nebse¤löt a] nabba t€árik a }égel a] rokimA

ttőle epén gáliv a rokimA .kátlokli¤gem ,[ersézekedév a] avda mes tamlakla
kanđumóR tika ,teküki¤e epén gáđro ,eríh a kaniajdnalak tlétá ke}égel a tdejretle

.ettetlü arnórt katvíh

¤E .téjedi ettötlöt lassávi -lesséve ka$ giedi ¤e sé ,ttepél arnórt táhet đumóR
ózgáriv samlatah ¤e ¤oh ,atzorátahle sé ,tlürem ebéregnet sádoklodnog a pan

tnima ,pan ¤E .késsegelmegem giájpan telétí za tő ttaim e ¤oh ,inetípé gof [tsoráv]
,ttozok$ánat noza leviejgéB .iken tteđ -ttetgem no¤an €eh ¤e ,tlátés nájtrap regnet a

.kátlálat kanój najá}dnim tévret a tzE .típé tsoráv samlatah ¤e tto ¤oh

kidamrahnev¤enzáđ¤én-reze¤én [ttotímáđ] lótárok kenégésse}éfő atéfórp mádÁ nátuzA
a nátza temíR .[tsoráv a] kéttetípélef sé ,tiajpala za kenmíR kéttetevgem (60)nebvé

őze}rök a takumlatah kéttehtđejretik nannoha ,kéttet évé€ehkéđ kogáđro kneriF
.tevögáliv téh a [dnim] abkumlatah kéttetje nenni röđbbötgel s ,[arkovás]gáliv

epén ko}ámotrat seđđö za sé ,ttőle míR katlojahgem iepén gáliv a nátza trézE
".iken ttedeksemledegne

to$narap lannoza €árik đulitA ,atdaőle ¤í tetenétröt a tze €árik đukirteT rokimA
[iam a] lőr€ehrobát a lórrA .kanajludni artarájdah nelle míR sé kneriF ¤oh ,ttoda

.nelle kneriF katludnigem sé ,takujtú kéttev élef a}ámotrat keđreH

đulitA ¤oh ,kátdut trem ,kattotrat to$ánat sé ,kettöjeđđö si iejgéb kneriF eD
arásámodut kanápáp míR a sé kátrígem tetez€eh a si lügéV .innöj gof künelle

,tő attatlodóheb ,totarájdah tlesiv nelle ajódoklaru ejinitnatđoK đulitA" :káttattuj
.nöjjöj knünelle ¤oh ,eđđö tnov tegeresdah samlatah tsom sé ,elev tlüse¤e djam

knutzoklálat rám ređ¤E .kizeven "kanú$ábrokmálliv" đih ,damát knár ,réedi panlohaM
arknujab trem ,kéjdekse¤ek tsoM ?kuttál tánđah im s ,nav asámodut lőrre tnim ,elev

.kétdlükle televel a tze S ".knütehlémer lőtnö ka$ togássovro sé trí

a ettev lusámodut sé ,ttetniketeleb ,ttotuj éle eníđ apáp míR a lével a rokimA
tza si lügéV .tlürem ebéregnet sádoklodnog a erődi úđđoh djam ,tetenezü soktit
ilzökđeik sé ,elev kizoklálat ,éle €árik đulitA ¤em agam ő ah ,kense€eh attotrat

.togásnotzib sé tékéb a előt
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inze¤eeleb tlov nelet}ék sé ,lađđulitA ttozoklálat ,lőbmíR tlek artú lannozA
tékéb a kéttötökgem la€€árik đulitA kegéb kneriF a nodóm €I .ebésétezif crasidah
.kanlodóhgem kanđulitA iejgéb kogáđro kneriF seđđö za ¤oh ,[lelletétlef a] lazza

,tlov a}ál a kanájódoklaru ejjinitnatđoK ika ,egéselef €árik đulitA nebzöknezE
samlatah ¤e ttözök kegéb e$miN a nabnoza tloV .lóbgáliv a [lőbbe] ttozovátle

t}ál a tze €árik đulitA .a}ál péđ ¤e iken tloV .katvíh kandulopataviä tika ,géb
.ttetelüđ aif űven đunirodalA ¤e előt s ,le ettev

takogáđro kneriF sé míR a (đulitA) rokima nabnoza tniređ eséléđeble sákinórk A
s ,seteremsi tlov nevén ajilabkA €em ,€ehkéđráv samlatah ¤e ttezetél ,attotídóhgem

ttaimE .inlükébik la€€árik đulitA traka mesahos zE .tlov emledejef sám kenne
[negéspennü) imladokal a ,t}ál a tza ettevle sé tlü tamladokal t€ehim ,€árik đulitA

ettetsefeb ,tialđáz attotnobik ,ettötjű¤eđđö lannoza togásanotak ővev tđér
za sé ,tiatapa$ kenégeres attotídnile ,takobod ¤an sé sik a attatlalóđgem ,tiógobol

.tludni nelle ráv a nelle

nasopala nabnoza iemledejef ráv A .taráv a atgof ála mortso sé ,ketzekrégem pan ¤E
.kétleređlef sé káttálle neseteléköt lekközökđe icrah ,takuráv kéttetísőregem

ráv ttetílme za ¤oh ,tlocrah ardóm nálđoro sé neseisőh na€o nabnoza €árik đulitA
men növök ők ¤oh ,crah a t€of neseveh €O .etrötgem [tásállánelle] keniemledejef
[egeres đulitA] taráv a si lügéV .tláv ázzamlahmor s ,ttolmo erküjef ,tdaram

.etteveb

,tlüdnergem egésđége €árik đukirteT ,ttedzek injúf lóbjú eleđ tezgév a nebzökE
sé t}uhle ,tlálah a névlelzígem levé}él đége si lügév ,ttedeksegeteb gipan }áhén

.ttözötlök argálivsám a

imledejef tđukirteT ¤oh ,ttoda to$naraP .ttodoromođle no¤an ,attál tze đulitA rokiM
sé ,eb kájlokrub eblepel ittolah đalta etekef ,gem kássom tniređ sátratređ

.ebé€ém dlöf a le késsemet levénezđá¤

KESÉLÉäEBLE ÓLÓä LŐRÉTENÉTRÖT KIDENEV

:kiléđeb neppékőzektevök a iasódut koktit a sé kosákinórk A

a nabbA .tdükef nabgáslovát ¤an lőtregnet a asoráv kideneV nebődi za nabbA
.kattollá ttala agásótahnnef kegéb kideneV a eri}bböt kogáđro kneriF a nabkađrok

kideneV nanno ¤oh ,ttozorátah ¤ú ,atlalgofle táráv ajlaókA €árik đulitA rokimA
ettőle kenne €árik đulitA rokima ¤oh ,ako za tlov za gidep kennE .¤em nelle

elev ketdeklesiv laggástárab ¤an iejgéb kideneV ,ab}ámotrat kneriF a tlotaheb
sé lessézénel tlov elet küvíđ a ed ,iken kettegzödlük tekeríh nennünednim sé ,nebmeđ
€árik đulitA .lóla bál le kéttet tájánotak kos kan€árik a nabkotit s ,lettelölű¤

ttezétni tsédrék sé ,ttezređ si tsámodut ređték-ređ¤e lórkiaglod a lőrkeze
men ,kannav nebketegeres it a kika ,- katlođaláv ¤í - kótagotjub a kozA" .kujázzoh

ed ,kneim a vén A .kanzdórakat lekknüven im a ka$ ,kólav lüzök [knierebme] im a
kotorák lőbima ,denelle le knéntevök togássotazála¤ na€o im ¤oh ,stnem netsI

".anzamráđ

őlekőle ki¤e kan€árik đulitA kátgofle iejgéb kideneV ,ketnétröt keze rokimA
a] tekő ierebme za kengéb a kanna eD .kátlo}ámkáĐle tie$nik segésőb sé ,téjgéb

árik A .kátda lüríh [teketnétröt a] kan€árik đulitA sé ,káttotímatufgem [tekeikidenev
.kátdagatgeM .etrék tásátadaik €ogof a sé ,kujázzoh ttödlük trebme ¤e gidep €

sé ,lórkugásólavála ttödőző¤gem lunaltatahnovebgésték đulitA lőbbE
.[tsoráv a] ajgof ála mortso sé ,tekő ipelgem ¤oh ,atzorátahle

ketnétröt a sé ,nebéteze}rök đulitA ketdekmék naódnallá iemék kegéb ikidenev a eD
a kettöjgem ka$ ređ¤E .đulitA e-nöj ,künelle nojav ,kétle¤if nerebé lüvíkdner ttaim
.atlalgofle teké}rök đége za lavásápa$ kanájdrak đulitA" :¤oh ,kéttetnelej sé ,kemék
ajilabkA nabánatsom tős ,ttotídóhgem ta}áhén ,tlobmorel ,ttotjú¤lef tsoráv }áhéN
nav lef lutnappor trem ,nöj ketenelle ¤oh ,ajléc a za tsoM .attotítđuple si táráv

.kátzoh tríh a tzE ".evlüđőb

sé ,kugásrotáb a tlláđ abkuni keniejgéb kideneV nebétzektevök esélete$e kemék A
ótahlálat nebküteze}rök a kátvíheđđö lannozA .ketse abmoladogga ¤an
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¤oh ,külőt kétzedrékgem s ,tekütez€eh nelté$neređ kiken kátlođanaple ,takosójgalli$
abáigólortđa za gidep kosójgalli$ A .gássovro za im arásátíráhle jab a

¤oh ed ,nelté$neređ lüvíkdner kotosroS" :kátda tetelelef a tze sé ,kettetniket
ajupak a ken€em ,ketgésküđ nav arráv ¤e ,lótágásđonog gésnelle za ketejlükenemgem
ketgésküđ erređ¤ó¤ sám immes ,ketđel nabba it aH .evtípé kannav lóbákđed ialaf sé

.kátda tetelelef a tzE ".đel men

sé abtalumá nátalodnog rávakđed a ,káttollah tđaláv a tze iejgéb kideneV rokimA
tima ,rávakđed a zA" :zohkosójgalli$ a katlóđ ¤í nátuzA .ketse absázokládo$

im neppéknodjalut ¤oh ,knüken gem kotájdnoM .neltetehtré nesejlet knüttőle ,kotlosój
"?za

sé ,ketrék tődi isádoklodnog ipanmoráh ,abravaz kettöj kosójgalli$ a nabnoza rokkE
a tnim ,[sám men] rávakđed a ¤oh ,kátlálatik lügéV .ketlürem ebéregnet kodnog a
sám lüvík nezE - .zehkegéb a katlóđ ¤í - ójah esétnelej a kanrávakđed A" .ójah

".tázah kanknugam knujlálat néníđregnet sé ,arkójah knujlláđ lannozA .$nin gássovro

[zohđulitA ađđiv knüjrét] nennI

.tludni nelle kideneV sé ,lóbájilabkA ttedekereklef si €árik đulitA nebzöknezE
,takuno¤av kétdeđeđđö lannoza ,ttotuj ebélüf a keniejgéb kideneV [eríh kenne] t€ehiM
erregnet a sé ,takiálrotiv kéttetíđefik ,katlláđ arójah nötgör s ,takia}ál ,takiaif

kannav tto gipan iam a dniM .neregnet a kéttetípélef nátza tásoráv kideneV .ketlükenem
.evdepeletel

¤Í ,tlükenem erregnet a epén kideneV ¤oh ,kanna ettev téríh si €árik đulitA nebzöK
kekené sákinórk A .eré€ehkéđ trétađđiv evletenem-avzorobát sé ,tludrofađđiv nátza
e$mín űven ulopataviä a ika ,egéselef a tlahgem nabnoza nebődi za nabba tniređ

.a}ál a tlov kengéb

oh ,atzorátahle nabnoza pan ¤E .ttodokzótrat né€ehkéđ giedi ój ¤e nátuza €árik đulitA
sé ,ajrájeb nabáđđoh-nebétléđ tregnet a ¤oh ,tlov za ajléc A .lek erregnet a ¤
za ajléc bbasotnofgel sé ősgév a eD .tako}ámotrat itrapregnet a itírek erzék

of anuD a ¤oh ,akédnáđ a tlov za lüvíknezE .nekeikidenev a nojllá túđđob ¤oh ,tlov
.erregnet-izökdlöF a djam ,erregnet-etekeF a kizójahel ,tettípé tadahójah nó€

kenestípé tadahójah ¤oh ,ttoda to$narap ,nebévíđ a tterégem sázorátahle za ze rokimA
.nó€of anuD a

,kan€árik đukirteT .lüsőngem lóbjú ¤oh ,atzorátahle ,tlahgem egéselef a leviM
totarájdah tlesiv nelle kogáđro kneriF a €árik đulitA levika ,kaná€árik igér ĐdeP

.a}ál segéspéđ űrö}ö¤ ¤e tlov ,ttozolálahle náma€of tarájdah a ika sé

őze}rök a kátvíhgem ergéspennü imladokal A .le ettev t}ál a tze €árik đulitA
nebtezekelü¤ imladokal A .ketzedner tamladokal samlatah sé ,tiejgéb ko}ámotrat

,kengéb sé ,abaK ,aif ózamráđ lótá}ál kenémledejef ejinitnatđoK tlov nelej
.si đunirodalA ózamráđ lótá}ál kanólupotaviä

absázotalum sé absávi ,tá}ál €árik đukirteT kéttezev zoh€árik đulitA nátuzA
kide¤ennođuhzáđ a kenételé tdalahlút rám €árik đulitA nebődi za nabba eD .ketdzek
áv ólav nátu }ál a nájpan ki¤e moladokal A .tlünévle sé ttedegerögem no¤an ,tévé

árik a tlü evé ¤énnođuh rokkE .tágam el atti ergeđér ¤oh ,tludóble ari}}a lótsádó¤
.nabgásótlém i€

nákađjéđán a sé ,avludób tlov le nesejlet lótromám a nelejjé za noza leviM
za tludnigem avdaram arágam nabtopallá neltelémđe tdükef nebgésgeđér ilüvíknágam

eretfed kenételé sé ,lőtétset a tlávle eklel ¤oh ,t€of ari}}a sé ,erév arro
.ttödőzejefeb

avlúm ődi ¤E .asámodut tlov men lőrgésnelté$neređ naltaráv a lőrre kan}ođđa}em A
.ttodú$olef sé ,lőrémeđ tnebbelle e}öggüf molá

ózkatap a ¤oh ,attál sé ,etzéngem nesemle¤iF .ludzom mes gem €árik a ¤oh ,attáL
.tdallufgem €árik lőtrév

sé ,tácra za előt attotídrofle sros a ¤oh ,ttödőző¤gem ,ttepél ejéllem rokiM
.inlekéđevjaj ttedzekle nebételüméR .tlüperik rádam-kelél a lőbékđéf kenétset
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,tnétröt im ,káttálgem rokimA .epén atolap a ttotufeđđö arásátagjaj sé arásáríS
.katdakaf avrís sé katzokládo$le najá}dnim

a nebzívaĐór tniređ sátratređ i€árik ,lánđah es timmes sárís a ¤oh ,nabnoza káttáL
nabásorávkéđ niduB sé kátrava$ eblepel ittolah đalta etekef ,tétset kátsomgem

.kéttemetle

(81) lezaG

 argáliv a etdlükel ajnátluđ sros a tájánotak ólláúđđoB
 .tezgév a ttotrat tnávid arjú nabgáliv ósla za

 ,asavol lálah a netlüđőb tlláđ aróL
ettev abléc tekejef a s ,ajádrád sros a nebézek

 ,tlov nátluđ levim ,indoklaru tlü arnórt A
 .kansros a ttel atazodlá kos €im [alatlá] ¤oh ,tđulitA dzéN

 ,náh ódagofgédnev ¤e gáliv a ze ,miatáraB
ttel egédnev tegév a s ttöj ebételüpé za kenne ika ,tlahgem iknednim

 rebme za tlöt nogáliv a neze tima ,telé i}pan zít-tö za zE
 akédnája sros se¤ek a i}}e ka$ ¤oh ,gem ddut
 ¤av neletkétnelej sé ődeklégne¤ ,geteb €imráb
,ejtebres lálah a :ajrí sros a ardojab nednim

 ,ho ,ajtítđuple tadará đđor ¤e ,sázatu ka$ €em ,teknütelé
 ,ejőse sros a argáliv a kise naódnallá

 ,ezüt ¤áv a tleĐrep men gem te€em ,es víđ ¤e $nin
ttetegé men gem sros a te€em ,lebek €o e-nav sé

men gem te€em ,međ na€o $nin ,ertreksáĐór ódnalum a erre lezén levémeđ gáslunat a aH
.sros a antakír

kiléđeb neppékőzektevök a iódut keríh sé kosákinórk A

sé keniejgéb ¤an }ámotrat e$miN ,atlalgofle t}ámotrat e$miN a €árik đulitA rokimA
,ajólavttala za ttel kan€árik đulitA eđér bbo¤angel kenierebme seríh őlekőle
ttozovátle €árik a rokimA .tlov pén e$min kos ttölöfređ nebéteze}rök a kenika

ttaim [esézređgem] sutánatluđ a iaif űven đunirodalA sé abaK ,lóbgáliv a lőbbe
.katláv ékkelefnelle sé ékkegésnelle lannoza

le kétremsi tábaK [köđürügnü za] sé ,tdakađ arkotráp epén đürügnÜ si lügéV
zohđunirodalA .ttozamráđ lótá}ál meledejef iejjinitnatđok a abaK levim ,kankuru
ajázzoh pén sé géb e$min seđđö za ,ttozamráđ lőbgéstezmen e$min levim ,gidep

kaitráp-e$min A .katludrof nelle sám¤e sé ,kützök ik tlukala €áđivnórT .tlotráp
đel men knumlakla ne€i tebböt nogáliv A" .ketlű¤eđđö ne€eh ¤e sé ,ketzektevöđ

"!knulláđ abáta$ ,tamlakla za tze le kujtjalađ meN - .kátdnom

,katzáta$ pan tönezit tréésére}le gásnátluđ a sé ,tnattap aról léf ték a dnim nátzA
.tráj arjáđ lórjáđ eríh ken€em

menka$ ¤oh ,etrötgem ari}}a abaK takaitráp e$min a tniređ eséléđeble sákinórk A
tá}ál a kanđukirteT ,kan€árik e$miN a €árik đulitA levim eD .kettező¤el [nesejlet]

sé rév a tácra ettötnöle nákađjéđán a trem ,tá¤áv le etré men rábmá ,le ettev
.nöjlürek erézek kaitráp-esemin a gáđro za ¤oh ,ajahó za tlov za kan}ál a ,tlahgem
,erévtset űven soaL e$niV ¤e nab}ámotrat e$miN a [kan}ođđa za] kanna sina¤u tloV

erévtset gidep soaL e$niV .teke}émese za atda arátdut sé ,tri televel kenne
.tteteis erégéstíges đunirodalA sé ,ttötjű¤ tegeres tréévdek

a sé katlláđ ebgere} témsi pan ¤e đunirodalA sé abaK rokimA : [ađđiv knüjrét] nennI
-e$min A .le tlutđup rebme neletnémöt noladlo tékdnim ,ttopa$eđđö témsi tráp ték

,ketdevneđ tegéserev lőtépén ronuH ,ajíh kos men ,ketlügne¤le sé katdaráfik kaitráp
.indomatufgem ketdzek sé

.rop a lláđ nabkopolđo élef ajtnop$ú$ gé za ¤oh ,káttál tza ne€eh a noza rokkE
kenne im ,kájdutgem ¤oh ,ab}ári za abba ketdlük [tekerebme] lőbgeresdah tékdniM

ik nesejlet abaK rám rokkE .bodríh a tlüdrepgem lannoza nebgeres e$min A .ako za
.evlürem tlov
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kaitráp-e$min a ¤oh ,attál ,táta$ a ettev er¤ümeđ sé ttezekréado soaL e$niV rokimA
¤oh ,attál tđérsám ,kenejdere kansátuf ¤oh ,ajíh sévek ,evderevek kannav absám¤e
na€o giátgu}pan đége geres ték A .tsádamát kenzétni ebépezök a kenégeres abaK

ebdök tácra gé za levézőg s ,t€of nabkokatap rév a ¤oh ,tlevűm tsélködlö ű}röđ
.tdere kansátuf evtező¤el egeres abaK sé ,ttöző¤ geres e$min a lügéV .atlokrub

nitnatđoK abaK levim ¤oh ,bbávot őle kájda ¤ú kódnomríh sé kosákinórk A
tlek artú leviesőh kédaram ,ttozamráđ lótá}ál a kanzudnumzikeä ,kenémledejef

.tájtú attat€of lüklén sállágem lappan-lejjé sé ,élef ejjinitnatđoK

ajinonnaP ,tlükenemle sé ttedevneđ tegéserev abaK ¤ohleviM : [ađđiv knüjrét] nennI
,tégéserev abaK atzoko esézekrégem soaL e$niV .ttel ékaitráp e$min a a}ámotrat
anorok a sé nórt a eD .kéttetlü arnórt a sé ,arnórt a kanótlém kátlálat tő tréze

kétzeven ávájnáb a}ámotrat ledrE [lusáltóprák] tő tréze ,anlov ettelli tđunirodalA
.kátvíh kanilukiä tépén ő za nebődi nabbA .ik

,ebéjjinonatđoK tludnile sé tlükenemle abaK rokimA .zohábaK ađđiv knüre¤ nenni eD
nöj ttöző¤el tnim abaK ¤oh ,atdut trem ,[tásros] etle¤if nerebé ráđá$ nitnatsnoK

rokima sé ,tésézekré etle¤iF .trötgem evíđ a sé ,ttodóknáb ttölöfređ ttaimE .ázzoh
iejgéb sé iőlekőle $löb kanáráđá$ ejjinitnatđoK ,ttöj erlezök rám abaK

.kétrésík [éle ráđá$] a lessélü$ebgem ¤an sé ,ketnem ejéle arásádagof

,kiken ttozokédnája [tetelüret] te€eh ój ¤e nabko}ámotrat múR a meledejef nitnatđoK
ketlé givé moráhnezit nab}ámotrat múR A .tekő le atzomlah lakkokédnája sé
naódnallá kanábaK agásnokor abaK eD .lótko€áđiv igáliv a [evdév] ,natdogu}

ővel tto za sé ,ajázah ttőleza kankiaj&a tlov nabá}ámotrat ajjidiĐD ¤oh ,ettegelme
.ttodó¤áv nátu gásnokor

.nátu }ámotrat a nátu za teteređ sé ¤áv a tderbélef si nabábaK avgof lánko zE
pan ¤e si lügéV .abá}ámotrat ajjidiä ađđiv kenezzötlök ¤oh ,atnávík tza lavóä

.arsázovát a nejrék t€édegne ¤oh ,tluráj éle eníđ kanájódoklaru ejinitnatđoK
:atdnom tzE .tekődneet segésküđ a atdnomle sé ,iken ttodokđanaP

:sreV

 ¤av monátluđ nájnórt mevíđ ,ópa¤an ,hA
 ,ha ,degét kelteređ lőbé€ém meklel s

 ,ermejef a nojlláđ arop kandabál
,anorok i€árik [tnim]

 ,si kohas a gém kanlurođár [arámlatlo] arájupak a kenika ed
 ,ajhas gáliv ,je ,delőt monávík tza

,tegéstíges ,kandáglođ ,meken tsom stjú}

 ,kotallá sé $niktsüze ¤av ,-}ara za ne¤el
 ,sevdek ,je ,kandáglođ ,meken dzokédnája

 abá}ámotrat ajjidiä neđége kassujle ¤oh
.evdőlélmeđ kassahráj nab}ámotrat a nabba sé

tríh a tze ráđá$ nitnatđoK rokima :őle kájda neppékőzektevök a kosákinórk A :azórP
tevökagárd sé tnibur ,tötsüze ,ta}ara neletnémöt ,ttoda t€édegne lannoza ,atdutgem

.ettetíseđér nebgéstíges kos sé ,iken ttoda

artú pan ¤e sé ,ttozú$úble lótráđá$ nitnatđoK .artú za tlüđéklef [abaK) nátuzA
.tlek

neregnet a lassátláik "?a}ámotrat ajjidiä ,¤av erreM" sé ,katlláđ arójaH
leviemledejef [ko}ámotratőse) abtú za abaK ¤oh ,ajdnom tza sákinórk A.katzójahle

¤an avzorobát avlorodnáv lappan-lejjé nodóm €I .ttötök togástárab sé ttozorámkal
ajjidiä si lügéV .küttelef le tlúm vé ¤e nebzöK .[levépén] el ttöző¤ togáslovát

tniređ eséléđeble sákinórk A .ketdepeletgem evré er€eh őse lezök zohá}ámotrat
ika ,ajódoklaru ¤e tlov kaná}ámotrat ajjidiä nebődi za nabba

,tlov aif a kenérévőn €árik đulitA .ttozamráđ lőbégéstezmen a kaniaif ronuH
a kaná}ámotrat ajjidiä abaK rokimA.tlov anokor kanábaK ¤í s ,kátvíh kanđukedneB

tétenétröt sodnalak sé tésézekré abaK kegéb itnem rátah a ,ttezekré arárátah
¤oh ,atdut lój đukedneB .kétléđeble nesetelđér kanđukedneB ,kanájódoklaru ajidiĐD
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neblével kanđukedneB tájléc ősgév sé tételé sodnalak abaK đih ,iken anokor abaK
,éle abaK kenejnem ¤oh ,keniejgéb atlo$narapgem gidep đukedneB .atzoh arásámodut rám
la€€árik đukedneB [abaK nátzA] .ajázzoh tő le kéjrésík letteletđit sé ,tő kájdagof

katrís gidep loh ,ketteven loh ,katdózokadut lőlef etél¤oh sám¤e ,ttozoklálat
őlekőle sé kanábaK djam ,ttezedner takámokal i€árik đukedneB nátuzA.nebkümörö

tekievíđ tlőd abmor lezze sé ,ttozokédnája te€eh [őnűtik ersédepeletel] kenéterésík
nődi úđđoh sé ,ketdepeletel lakkiajgatdála$ tto gidep kozA .ettet ávózgáriv

a [eklel]sé ,arájánráp tezgév a téjef ettetel abaK pan ¤E.katkal tto lütđerek
sé iekemre¤ abaK .tneppör abgáliv ótrat ékkörö za lóbgáliv ódnalum

ttaimE .kankugam ketzeređ tevenríh ój sé ,katdosakosgem nekédiv a noza iózotratázzoh
sé kiaj&a za kenkezE":ketléđeb ¤í sé ,tekő etzén lemmeđ ój men epén ajjidiä nátza

im a nebétzektevök kugásavá¤ kő ed ,ketlé neseisőh nabágáđro đürügnÜ kiaj&agerö
ne€i naódnallÁ ".kattahdaram loha ,te€eh sám katlálat men lüvík noknu}ámotrat

za sé ,ttodórúf ebküvíđ a ali} sázamlagár a si lügév ,katdokđanap arkosázamlagár
.tekő ettegé ávumah ezüt gés¤iri

za nabba tekika ,edázgéb téh tlov nab}ámotrat a nabba lőbégéstezmen abaK
sene¤e kanábaK ika ,kürézev ¤e tlov kenkezE .ketzeven kankonádupak nebődi

sotazléc a tekeze kenépén }ámotrat a rokimA .kátvíh kandáprÁ ,tlov ajttozamráđel
.takusátah a ár kéttetgem ajab sázamlagár a sé ezüt gés¤iri za ,attollah tiedéđeb

eníđ nádupak dáprÁ netrötgem sé nasotanáb ,tnéknö natah lüzök nádupak téh a pan ¤E
a tze knüken e-lleK" .tédéđeb sotazléc pén a kátdnomle avdokđanap sé ,kettöj éle
nogáliv ttel meret đége zA" .katlóđ ¤Í "?knuntagllah tiavađ ől}i$ikel sé tepén
¤oh¤ú] ,násátíkala melenétröt a ketlepeređ leggésseisőh knügéstezmen sé knieső

sé knümrémeđ ttel avoH .kené isőh a nogáliv e seléđ lőrre lóđ si am [gém
teknüvíđ iavađ abotso za kenpén ővel ne€eh őseerléf ne€i ¤e ah ,knüsédeseklel

.avdóknáb ,avzoknáris nasognah kátdnoM "?kitíresekle

ém evíđ a nabkotit ttaimE .ttodoromođle attollah tedéđeb a tze nádupak dáprÁ rokimA
nodóm €i nédupak tah a rokima ,le ettötnö gásórrof sé ,evderesek tlov le né€

¤oh ,inzára¤am tehel ¤ú tédéđeb kódnomríh a sé téséléđeble kosákinórk A .ttodokđanap
kájlalgofađđiv sé ,kendekereklef nanno ¤oh ,kettötök tegéstevöđ ne€eh a noza rokka

za) külőt [tza] nátuza ,ketzeređgem laddrak kieső te€em ,togáđro za tza
¤í zA .kanlutđup najá}dnim notú za noza gidep ¤av ,kéttevle [kiegésnelle
kanágáđro ajjidiä ,ketdekereklef nátza nebémletré géstevöđ [tlukalagem]

.kétrék si tégéstíges lattú¤e sé ,tekő le assá$ob ¤oh ,kétrék lótájódoklaru

attotísatu men teküsérék ,lőrkütez€eh ttezređ tsámodut ajódoklaru ajjidiä rokimA
a kéttötjű¤eđđö gidep kŐ .kiken ttotjú} si tegéstíges sé ,tekő etdegnele ,ađđiv
rezetéhnezitzáđték neppé ¤oh ,káttál sé ,kéttev abmáđ tepén seđđö ózotrat kujázzoh

.eđđö tlű¤ rebme

eđđö za gem kéttet todáprÁ nonávíd a ze s ,ttotrat tnávíd ajódoklaru ajjidiä nátuzA
.kenérézevőf geresdah zétiv a sé nádupak tah tlű¤

árik đulitA ,nabájáró godlob pan ¤e sé ,katpak t€édegne lótájódoklaru ajjidiä nátuzA
kidötönev¤enzáđtéh kenégésse¤ekő áđI ,lavátlúmle vé záđmoráh nátu alálah €
élef agáđro nák rátat a nanno s ,katzú$úble lótájhasidap ajjidiä nebéjednetđe

.katludnile tnéknotapa$

ettev élefarra si ő ,tludnile rézevőf rattaK rokima ,nebődi za nabba ,negér leviM
za] tza lavásápa$ kanájdrak s ,lannák (rátat) a ttozoktá$ob abcrah ,t}áritenem a

.kantú tludni nolanovtú za neze si rézev > dáprÁ .atlalgofle [togáđro

.ketzekré arárátah }ámotrat rátat a pan ¤e s ,katti ,kette ,katzorobát ,katlorodnáV
zétiv ¤e sé ,kannák a katrÍ televeL .katzok$ánat sé ,katllágem arpan }áhén ttO

a ettevtá nák A .ettiv éle eníđ nák a televel a gidep zA .iken kétdlükle lerrebme
,¤av nák rátat a ika ,eT" :neblével a tllá ze ¤oh ,attál sé ,ttetniketeleb ,televel

arásálalgofle kanágáđro đürügnÜ [nadjah] rézevőf rattaK ,knápaső ¤oh ,gem ddut
atlalgof nátuza ka$ sé ,lavájdrak el etző¤ tadogáđro [et] a tze [röđőlE] .tludni
negér no¤an leviM .tiekédiv đürügnÜ [lügév] sé tledrE ,tá}ámotrat nadguB araK le
arko}ámotrat a arkozA küttetđevle togáđro za ,lóbgáliv a lőbbe kő katzovátle
¤Í .küjletevök ađđiv takogáđro za takoza ¤oh ,knutludnile tsom ,knugoj nav knüken

[et a] neze tatu [knüken] ssatum levéređpéđ ¤oh ,delőt kujnávík tza táhet
et a knukédnáđ đđoR .temlelé knüken jda ,segéstehel ah sé ,lütđerek nodo}ámotrat
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,men ¤oh ,dodnom tza sé ,đdok$akam ah ed ,godlob enneb ¤él ,$nin nelle do}ámotrat
".datdut men ¤oh ,ddnom en nátza trem ,lef jlüđék lannoza rokka

ah ¤oh ,atdut sé ,ettetrégem ,támlatrat lével a ettev lusámodut nák rátat a rokimA
tatu lattaraka ój-nák a si lügéV .kangolod a đel egév đđor ,degne men levéređpéđ

tólavinne i}}a arárátah gáđro za sé ,lütđerek no}ámotrat rátat a tteze€édegne
.ná}ámotrat tekő ettetđeretá natdogu} sé ,ttodut ka$ ti}}ema ,ttödlük

,lütđerek nogáđro za katlunov lelletétlef a lazza tniređ eséléđeble kosákinórk A
dáprÁ letterégí za lezzE .tegésetđev ¤av trák kanzoko mes kenrebme nelte¤e ¤oh
nák a tlunovtá nebdner ,nebgéspé sé ,tlunovle [lórlálah a] nanno pan ¤e rézevőf

.ná}ámotrat

giedi bbađđoh ttO .le atlalgof takoza ,tludni nelle kekédiv iledre za [rokkE]
s ,atda teven nibiZ ken€em ,ttetettípé taráv ¤e tto rézevőf dáprÁ nebzöK .tnehipgem
sé ,tekédiv ¤e-¤e kanágam ttotđaláv si nádupak tah ibböt A .etleređlef neseteléköt
dőre téh nabá}ámotrat ledrE ¤oh¤ú ,kettettípé taráv ¤e-¤e ne€eh itniređ kugásnávík

".ráv téH" :tnelej ti}}a ima ,kátvíh kanguruB nibiZ tekédiv a tza ttaimE .le tlüđék

lassázorámkal loha ,ttözötlök abráv ttetípé agam tájas a nádupak ki¤ednim nátuzA
.tődi ze kéttötlöt

rokimA .katvíh kan[---] tika ,a€árik ¤e tlov kanágáđro đürügnÜ nebődi za nabba eD
sé ketlé giedi úđđoh tto ,kátlalgofle tledrE nádupak ibböt a sé rádređ dáprÁ

tátopallá nednim ,káttotrat lemmeđ nasopala tá}ámotrat đürügnÜ nebzöK .katdoklaru
nednim đürügnÜ ¤oh ,káttollah tza naódnallÁ .kétđékrüfik tágásnodjalut sé

sé ,tér ,őzem ,treksőlőđ 'sé trek etelgeđ nednim ,}ámotrat ődeklevőb nebtetniket
nabkof na€o [kőzređríh a] téséléđeble kaniagásnodjaluT .ózgáriv nebtetniket nednim
gásnávík sé ¤áV .inzokládo$ ketző¤ men nöküteré$id ¤oh ,őle kátda nebkétrém sé

.kétléđeble keze kenne€ima tnim ,e-na€o nojav ,nátu }ámotrat a nátu za tekő le atgof

ketdzek lóriagásnodjalut kaná}ámotrat đürügnÜ sé ,kettöjeđđö konádupak a si lügéV
llek trebme na€o ,- kátdnom seteremsi sé seríh eri}}e kédiv a ze leviM" .inléđeb
ajráj >ab}ámotrat a abba tő küjdlükle nátza ,iremsi tekédiv a tza ika ,knunlálat
tekeríh zagi knüken nozzoh sé ,nabáđđoh-nebétléđ ,lusak-lütđerek tételgeđ nednim eb

".lóriagásnodjalut a kenkédiv a kanna

nötgör tika ,t€émeđ ¤e katlálat lannoza lakkédnáđ a lezze sé ,ketze¤egem nebbE
eb ajráj togáđro za tza ¤oh ,iken kátlo$narapgeM .erkédiv a arra ketdlükle

a ttedeksemledegne gidep €émeđ a zA .tđaláv őtígéleik nozzoh sé ,nabáđđoh-nebétléđ
.tludnile sé ,artú za tlüđéklef ,kan$narap

za kenkédiv a kanna si im sé knieső leviM" :katlóđ ¤í komádupak a nebzöknezE
,edi knüttöj trékédiv a tréze sé ,arknugam kutlalláv tájgarah gáliv a tréésére}le

knülőt ka$ eri}}ema ,knéntehtígéleik taknusátjahó za tze ah ,ój a ennel za tsom
"?taknusátjahó [ólu}ári] erésére}le }ámotrat a gem kujlokodni na¤oh eD .kilet

za kátlálat te¤ürü őzektevök a si lügév ,ketlürem ebéregnet sádoklodnog A
¤e lukédnája ne¤iv ika ,tetevök ¤e knüjdlüK" [erésédzekgem] €áđiv sé sédeksegésnelle
kő eD ".takokédnája sám sé trátnak ttetíđíd lekkevökagárd ,tegre}tsüze ,tavol réhef

za sé ne¤el aráletév a kenkédiv a kanna kédnája za ze ¤oh ,katlov ne}émelév a noza
a ¤oh ,kutalodnog afla$ a tlov zA .nojláglođ lü¤ürü erésédzekgem sédeksegésnelle

a sé ,ne¤el trékezivó€of a gere}tsüze za ,ará za kenételüret [gáđro] za ól réhef
tevret afla$ a tzE .ne¤el tréűf a sé trékö$lömü¤ eléfnölük a rátnak sevökagárd

.kéttőđ

gidep €émeđ a zA .erésélelmékik a kenkédiv a kanna tőtelli za tza ik kétdlük trézE
etlélmeđgem sé atrájeb arulaf lórulaf ,arsoráv lórsoráv ,tnemle tniređ $narap a
aját nednim ,trek sonápilut ¤e tnim ,na€o ekédiv nednim ¤oh ,attáL .togáđro za tza
zehtrekmo$idarap a etelgeđ nednim ,tegil-rádamsolad seđíd ólnosah zehtrekrédnüt

.ke}évtetlü imledejef imalav tnim ,káfláđ samlatah né€eh nednim ,tatum tepék ólnosah

 ,kedlöf sé kálkiđ a keseđíd lakkogáriV
 ,kutjar kizorúcnah rádam eléfkoS

 ,káfláđ a taku}rá kitev erőzem dlöZ
.kogáriv a kenelsef nokiagÁ
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 ,kanlí} káĐór őteven nabáhur dlöZ
 .kanzoktárab kesivöt a lakkáĐóR

 ,gnápđup sé surpic a gnoljah nasamlagu{
 .kesetnem lőtémleléf đő zA

,zív ógobo$ a lágodru$ nökőzem A

 .netsi sám $nin lüvík nohallA ¤oh ,ajgobo$ tzA
 ¤em ebtreksáĐór a iknednim inlüdüleF
 ,iknednim trat to$naran léf nebézek S
,kőzem a kettel kőzednevrö nebdneŁ

 ,konimzáj a kájtjú} élef gé takióbmiB
 ,trek nednim ttotílnosah ertrekmo$idarap A

.künneb ki€of katap ólnosah a (62) zehređ¤eK A

 ,tlov (63) té$ep nélebek nápilut A
 ,[ttotíriv] naólnosah zehse$ém lappan-lejjé €eM

 ,tepék a tze attotímádiv si taljahgé zA
(64) .takugam kátdagem najá}dnim ,káttál tze kikA

bbávot kiléđeb ¤í kódnomríh sé kosákinórk A :azórP

sé atrájeb gigév-segév ,nabáđđoh-nebétléđ lassátazíbgem a lezze nátza €émeđ a zA
sé péđ ,tekekédiv őlledlöz sápmop sé sotaládoŁ .togáđro za tza etlélmeđgem
ne€em ,ját A .[ttünednim] ttotál teketrek semellek ,tekekreb-sáĐór semellek

nabmáđ ¤an iekédiv sé ie€eh ódagargem tévíđ sé őtídÜ .tlov seteléköt ,tlátésgigév
.ttotál men ajúnatmeđ knukađrok tólnosah zohkoza ¤oh¤ú ,katlov

¤E ."tépék kanna etsév ebévíđ" [tniređ] srev a sé ,t}ámotrat a tza táhet atrájgigéV
.ađđiv trét abájázah tájas sé ,at¤ahle tekédiv a tza avlúm ődi

eh lőrivöt nebétélnelej komádupak a sé ,tluráj éle eníđ rádređ dáprÁ ,tréazah rokimA
komádupak a rokimA .t}ámotrat a tza gigév atráj na¤oh ,etléđeble nesetelđér eri¤

,nátu kédiv a nátu za ketdzek indó¤áv lekkelél-levvíđ ,káttollah tséléđeble za tze
.ajdnog a [kenésézređgem] ttedezehen kujár sé

nötgöR .kenedlük tetevök zoh€árik gulopoŁ ¤oh ,kátzorátahle lannoza nátuzA
réhef ¤e katzorátnaklef larrátnak sevökagárd sé ketlegre}lef leggere}tsüze

.kétdlük zoh€árik gulopoŁ sé ,tavol

nájnórt a €árik a ,[ttezekrégem lakkokédnája za tevök a rokima] ,nabtnopődi za nabbA
si¤av ,(65) táké}rá ettetđejretik ttelef kogáđro óllá ttala amlatah a sé ,tlü

A .ttezekré tevök lőbledrE ¤oh ,iken kéttetnelej iejgéb nopan a noza ,ttodoklaru
.el késsetlü sé kássá$ob éle eníđ tetevök a ¤oh ,ttoda t€édegne €árik

a kátdaőle tésérék tevök a ,tlov sélü$ánat panza levim sé ,kétlegédnevgem neőllI
za tá ajda ,tezek nojlokó$ ,éle eníđ a nejpél ¤oh ,atlo$narapgem ika ,kan€árik

:tllá ze neb€em ,kettetniket eblével a nátuzA .televel a sé takokédnája

abkédnája kandogásólávik te€em ,ól a za ¤oh ,ardosámodut nojlágloä !€árik samlataH"
a za sé ,ne¤el trékezivó€of a gere} a za ,ne¤el trééjdlöf [dogáđro za] za ,knütdlük
sé tá ddeV .ne¤el tréie}évön eléfnölük dogáđro gidep rátnak ttetíđíd lekkevökagárd

.[lével a] tlóđ ¤Í "!le ddagof

lügéV .tlürem abágáliv sázoklodnog a ,attagllah tégevöđ lével a €árik a rokimA
[ersélüpeletel) előt [komádupak a] koza ¤oh ,ik ettetré tza lóbámlatrat lével a

.innel kanraka iólavttala ő za ttala amlatlo ő za sé ,kanraka tázah

:atda tđaláv a tze sé ,tetevök a gem atzokédnája le}}epök sekétré nátza €árik A
,kájraka tételgöđ ki€emráb mogás€árik ,emí ,kanatjahó tázah [konádupak a] kő leviM"

"! [tniređ kugásnávík] ne¤el

.ebledrE tludnile ika ,kentevök a atdatá tájtsálap €édegne [isátá$oble] za nátuzA
sina¤U .tásállá koglod a iken atdaőle sé ,ttezekré éle eníđ rádređ dáprÁ pan ¤E

,kátdutgem táđaláv tevök a t€ehim s ,ár katzokaráv rám komádupak a sé rádređ dáprÁ
kéttötjű¤eđđö sé ,abko}ámotrat őze}rök a ketdlük tekelevel nesözök lannoza

.takiánotak
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tah a sé rádređ dáprÁ .eđđö tlű¤ anotak rezezáđmoráh lezök lüleb nődi divöR
avdalah bbávoT .katludni nelle €árik gulopoŁ togáskís a av¤ahle nádupak

[loha] ,ketzekré zeh€eh tremsi nevén nidegeä a sé ,nó€of ađiT a ketlektá
katzoko mes keniknes nabnoza lüzök pén ókal nab}ámotrat a nabba zA .katzorobátel

.kattotnáb mes tiknes sé trák

kenríh a kennE .si €árik gulopoŁ kenne ettev téríh ,ketré abásoráv nidegeä t€ehiM
¤oh ,atzorátahle lannozA .ttodoromokle sé ttodugarahgem no¤an nabnoza [arátallah a]

a lláđebmeđ sé ,nánuD a lektá laggásanotak ővel nebtélneđék ettellem a
za ketdlük tekemék lannozA .kátlo$ánatle lőtte iejgéb sé ierízev ed ,lakkomádupak
,ttödlük tekelevel ebke€eh ibböt a sé zehkegéb őze}rök A .abá}ári gésnelle
gásanotak A .zohájupak kenejjöj nabbasro¤ lénim lekküséleređlef idah sejlet ¤oh

loha] ,erkédiv a arra kattotujle si kemék a ttalazE .attat€of bbávot tásázrobot
komádupak a ¤oh ,káttál s ,tza kétlélmeđgem sé kátrájeB .[ttodokzótrat gésnelle za
eh [geres] a névđékrüfiK .kennem künelle le€€em] ,eđđö katnov togásanotak neletnémöt
sé ,[lu}ári] nelle €árik a kujléc ¤oh ,kanna kéttev téríh sotzib ,tátopallá-tétez€

[inlalgofle] kájraka togáđro za

arásámoduT .katluráj éle eníđ €árik a nasro¤ sé ,katludrofađđiv lannoza rokkE
si €árik A .tétenétröt idólav sé tétez€eh a kangásanotak őg€evét a kanna kátzoh

.eđđö ttötjű¤ togásanotak neletnémöt lüleb nédi divör

ibböt a sé lakkomádupak a rézevőf dáprÁ ttalaze ¤oh ,[kosákinórk a] kiléđeb ¤Ú
,kan€árik a kanrí televel ¤e ne€eh a noza s ,ttotrat tsázok$ánat lekkegésőlekőle

.iken kétdlükle sé

ika ,eT" tlóđ ¤Í lével A .atsavlole ,zoh€árik a ttezekrégem lével a t€ehiM
a nebkődi igér a tekédiv a tza ¤oh ,lusámodut ddev ,¤av gulopoŁ ,a€árik đürügnÜ

sé ,tlahgem nátza ,ttodoklaru giedi kos ,atlalgofle laddrak rattaK ,knüső im
im a gáđro za ed ,}ámotrat a za lőbknüzek ik ttođú$ ¤Í .lóbgáliv a ttozovátle
,tegre} ,[tavol] ¤e tnána¤ kétrénelle tré}ámotrat tréza im lüvíknezE .knügéskörö

tekeze et sé ,deken knutda togásagárd-nibur ómo$ ¤e sé trátnak sevökagárd
sé tadono¤av nednim ,¤oh ,knugásnávík a za táhet tsoM .datdagofle lettenöđök

aH .knüken tá dda t}ámotrat a ed ,knuzoktava men ebbe ,kandagam gem dstrat tede$nik
sé knüttötlö todrak trékédiv a tréza tsom im ¤oh ,gem ddut ,men ¤oh ,dodnom tza

él .đék erődi ,doda men aH .lesséze¤eeleb sé levéređpéđ knüken tá ddA .knutlláđ aról
"!¤

sé ,etpét arkobarad ,tlú¤ argarah neletrih ,atsavlole televel a €árik a rokimA
si tetevök a nabgarah ¤aN .le nojludni lannoza geres a ¤oh ttoda to$narap

tludnigem sé ,nó€of anuT a tlektá si agam tza ,ettelli lekkemlerés eléfnölük
.nelle rézevőf dáprÁ

a [kenégeres sé] kan€árik a katzoh tríh sé ,kettöjgem si iemék dáprÁ eD
nidegeä [tto gém] téséleređlef icrah seđđö ettetíđékőle lannoza dáprÁ .lóriataludzom

}áhéN .lőr€eh a lórra tludnile sé ,ttedekereklef ,tialđáz attotnobik ,nebégésrét
anuD a €árik a [loha] ,la€€árik a tlürekebmeđ ne€eh ¤e ari}gáslovát-tenem ipan

etdlükik léf tékdniM .[levégeres] gem tlláđ nebmeđ elev dáprÁ .ttozorobát nájtrap
legger gíma ,katdula men sé el ketdükef men nelejjé nozA .ttozokaráv sé ,tiesrőőle

.ttodosogáliv men ik sé ttel men

artáhól evzekrev¤eflef giplat lőtőtet geres naltatahlálmáđgem ték a rokkA
¤an tlüđőb léf tékdniM .tnahor arsám¤e avzokaroslef abkoros ttezedner ,ttorgu
ki¤e kan€árik a si lügév ,tláv ésseveh nasonot€of ata$ A .ttezgév tsálobađak

nerétata$ a atlobađak laddrak ttotnor errétata$ a ,inlü ttokođ nájlab a ika ,erézev
argáslovát (66)i}€ehőnehip ¤e tégeres dáprÁ sé ,takánotak [segésnelle] za

.ettetevađđiv

ték a ,[ergésnelle za] ttotnorár küjettek ,attál ajmádupak tah dáprÁ tze rokimA
oh ,tiaros sám¤e kétröttá ari}}A .katvív tocrah samlatah sé ,ttederevekeđđö geres

sé ,tekő kétrepetel ,ttotnor ebélezök mádupak ték a [gésnelle za] nebzök ata$ ¤
.tedlöf a kéttetsef ersöröv lekkürév

tsádamát sonálatlá tlüđőb ¤e ¤oh ,atlo$narap tza ,attál rézevőf dáprÁ tze rokimA
gém] tegeres ték a ,ketlüdnel absádamát táhet komádupak tdaramgem A .kanastídni

giájtnop$ú$ tlobgé za kosátídro jah-júh a sé ,káttotílo}obeđđö [nabboj
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.kattođtallahlef

¤e ,ketlürek ebmeđ lőtmeđ levérízev €árik a nebzök crah ¤oh ,tnétröt za si lügéV
.kátta€of erdlöf a térév sé ,kéttetíretel lannoza nabtanallip samlakla

ehiM .ttodomatufgem sé ,kan€árik a ttotídrof tatáh ,attál egeres €árik a tze rokimA
evüh tájdrak attotnárik ,tnabbol argarah lannoza ,attál tetez€eh a tze €árik a t€
a ,tlüdnel absádamát si rézevőf dáprÁ nabnoza rokkE .tludni arsádamát sé ,lőbé€
ttel elet rétata$ a ¤oh ,inlocrah ketdzek neseveh €o sé ,ttederevekeđđö geres ték

.tláv ássoravaz lőtrév a eziv ó€of anuT a sé ,lekketsettloh

 ,geres ték a ttederevek absám¤e lannozA
 ,erdlöf a t€of rév sé el kattolluh kejeF

 ,katlábaik sé katzotídro tjah-tjúH
,tají za tnim ,téködlömeđ atnoveđđö gésnelle zA

 ,avohnednim kali} a ketdekper s ,ketlek ar}ráä
 ,detehlezpék kanáradam tezgév a teki¤edniM

 ,ie¤eh káĐdnál a kéttötlöik teküvle{
 ,kasav sik a kéttötütá tévíđ gésnelle zA
 ,rop a tlláđ gigé za lóla abál kavol A

.katlov kebbesődi ráka ,kolataif ráka ,nednim katlahgeM

noladlo tékdnim sé ,ttovív táta$ samlatah geres ték a za tniređ iavađ kosákinórk A
s ,kétző¤el sé káttotnobgem tégeres €árik a ergéV .le tlutđup rebme getegner

.tlutđuple av}áh erlédrak eđér ¤an kenierebme seven őlekőle keniejgéb

lattalodnog a lezzE .egév kennednim ¤oh ,ettih tza ,attál tze €árik a rokimA
táráv niduB djam ¤oh ,nó€of anuT a inlek traka tá ttelef etseP sé ,tlükenemle

teké}rök a iánotak rézevőf dáprÁ eD .ileređlef sé itísőregem lekközökđe icrah
.takatu za kátrázle sé ,kéttevlürök lórladlo nednim ,kátlalgofle

¤oh ,tdamát atalodnog a za lannoza ,attál tetez€eh nelté$neređ a tze €árik a rokimA
te€ehkédenem nabráv a s ,lükenemgem sé tatđútá ,tágam itev abó€of anuT a lutsavol
,attotídrofađđiv téjef avol ,avraka men ,avraka ,lattalodnog akóla$ a lezzE .lálat
[sros a] tásá€of kenételé ne€eh a noza eD .tágam ettetev abó€of ttetílme za sé
tő atlálatle ali} a kenétezgév rok a ,attotíllágem téretfed kenételé ,atropiteđđö
ed ,nojludabađik lóbó€of a ¤oh ,ttedekeröt sé ttezeke¤i ari}}a rábmá ,etlögem sé
€árik gulopoŁ ne€eh a noza ,tsévkenem návlálat men sé ,iken tlürekis mes ¤ohes ze

.tlürem ebsédelef even-eríh s ,tdallufgem ,óaráf a tnim ,lutsavol-lutsáhur

a ze ne€im ,ze tnétröt ¤oh ,gem dsagllah ,ajótláveb kenémletré gászagi za ,ha ,ereß
,tenétröt

 ,nabkađrok e e€eh a nonórt kenkese¤E
 ,évőlne¤e leddlöf a ttel s ,nebzív a tdallufgeM

 .[hallA] ajnátluđ gáliv a đet ássudlok ¤aV
,evtevála nav kaná$narap ő za rebme nedniM

 ,éssivred takosám ,đet ánnátluđ takoS
 ,teklel a izbesgem esivöt tezgév A

 ,sotaládo$ ,atopallá gáliv a sotaládoŁ
.toko lálat témsi ersézednevrö [nátu] moladjáf A

anuD a €árik gulopoŁ nátuiM :[tenétröt a bbávot lóđ ¤í] tniređ iavađ kosákinórk A
etseP [djam] ,ttedekereklef la}}ámkáĐidah a rézevőf dáprÁ ,tdallufgem nabó€of
€árik a ,nó€of anuD a tlektá nátuzA .atlalgofle tza sé ,ttozorobátel ttellem

.tamlaru ittelef gáđro ttetílme za ettevtá sé ,tlü arájnórt

"kanánorok" nöküvle} ő zA .anorok i€árik tlov men gém nebődi za nabba ¤ohkaŁ
ko€árik a kettet levésédökűmerzök kegéb a te€em ,t}évlej i€árik a tza kátvíh

za nabba leviM .tognar i€árik a le ettehre} men ,kátzánorok men gem gíma s ,eréjef
imledejef rézevőf dáprÁ ,tlov men anorok [ótísotzib temíc) i€árik ne€i nebődi

giedi úđđoh erénelle kannA .tsádoklaru za [etdzekgem] sé ,arnórt a ttepél lemmíc
mes iknes lüzök iegésnelle ,téjedi ettötlöt nesemellek lassávi ,lesséve ,tlé
,lavámlagu} víđ a tá tlé tevé sé topanóh kos ,enelle tdamát mes iknes ,attotnáb
le ,ttedegerögem ,ajpan a [ttöjlE] .kanájgam etelé ain¤of ttellek le si lügév
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témeđ sé ,tácra előt attotídrofle kađrok a ,trötgem evíđ a ,ttedegetebgem ,tlügne¤
ődi ¤e ed ,kéttetlü táif ki¤e eré€eH .ttozolálahle si¤av ,levéjdlöf atrakateb

.tdaram serü nórt imledejef a sé ,lóbgáliv a ttözötlökle si za avlúm

násádlogem [tez€eh) a sé katzok$ánat ,ko¤angáđro sé kegéb ibböt a táhet kettöjeđđÖ
¤an nórt a ze ¤oh ,ik tlukala }émelév a za nebzök sázok$ánat si lügéV .katdokanat

lórpan ¤oh ,segésküä .tnopđamát sé pala ,kéđ iódoklaru sé nórt (ótlém) zohko€árik
a ze ,emí" :katlóđ ¤í na}áhéN .[indegnegem) tehel men tásálta}ahel ,nojllánnef arpan
¤oh ,segésküđ a za tsom táhet ,ttedeserügem kéđ iódoklaru za ze ,nórt sé anorok
kujtál tő trem ,arnórt a küssetlü tnáfetđI [lóbédáprÁ] lőbgéstezmen a lőbbe

gásótlém i€árik a latláze sé ,tájánorok molatah a eréjef kü¤et ,kansamlakla erre
arpan lórpan si knü€étniket im a nebétzektevök kenne s ,küjtísejlet si téletétlef

kanój lüvíkdneR .talsavaj a ze tteđtetgem kenkegéb a táhet ¤í ".gof indekleme
.(arásázopalagem ) gás€árik a teketelüđékőle za kéttetgem sé ,kátlálat

,katzok$ánat sé kettöjeđđö kegéb a rokimA :őle tze kájda ppékőzektevök kosákinórk A
đége za nebzöK .á€€árik gem kiđet sé arnórt a kitetlü tnáfetđI ¤oh ,katzorátah ¤ú
kát¤ahávój nesettü¤e kegésőlekőle ibböt a sé kopapőf a levéséze¤eeleb }ámotrat
náfetđI ,kettöjeđđö nabkotit kogásólávik sé kegéb A .tásázohertél mallá sánorok a

kattotjah tejef lüélej kutalodóh sé ,katdagof tegéssemledegne ,katluráj éle eníđ
arnórt a sé kéttezev zehkéđ i€árik a ,lőré€eh kétlemelef letteletđit nátzA .iken
,tájánorok molatah a kéttet eréjef náfetđI nebévé [] kenégésse}éfő áđI .kéttetlü

¤ü za lezze za sé kéttetísejlet tieletétlef gásótlém i€árik a [lezze sé] t}émese
.katzotalum lemmörö ¤an najá}dnim nátzA .kettet tegele kansákođ [sotalo$pak] le¤

sé ttodoklaru nasogászagi lütđerek nevé moráH .€árik a ttel náfetđI táhet nátuzA
,lavá€árik }ámotrat rágluB a ,vé moráh a tletle rokimA .ttotatláglođ togászagi

oh ,atzorátahlE .tő ettetrésgem trem ,ttezektelek sédeksegésnelle lavádovjov náeK
ilebké}rök a téđ ttödlük tekelevel lannozA .nelle airágluB tídni totarájdah ¤
eríh a kenne nebzöke eD .inetjű¤ ttedzek tegeresdah s ,kenkeibböt a sé kenkegéb

$akam nasogáslút ika ,ebélüf a kannáeK ,kanájódoklaru }ámotrat rágluB a ttotujle
ráglob seđđö za ttödlük tekelevel lannozA .lót€árik a tléf men sé ,tlov neltetih
neletgév a atvíheđđö gidep €árik náfetđI .inetjű¤ ttedzek tegeresdah sé ,kangásanotak

,teke}évlej icrah a etzűtik ,tialđáz attotnobik ,téjgéb i}}emalav đürügnÜ
tludnile levégeres serev¤ef naltatahlálmáđgem s ,takobod ¤an sé sik a ettegrepgem

.nelle náeK

atnoveđđö ,ettev teküríh si náeK ,artáh kat¤ah te€ehsámollá sé tđakađtú kos nátuiM
icrah [űgési}}em] samlataH .nelle €árik a tludnile sé ,tiartáb koráglob a

.etze€eh ebtélneđék sé ,ttodoksodnog lőrzökđe

.ebmeđ ketlürek nételüret ku}ámotrat [tájas] a la€€árik náfetđI epén ráglob sé náeK
lammahor samlatah s ,kanajlábórp té$neređ ¤oh ,takugam kéttetev arátáh kiavoL
a etrevel sé ,lülef ttedekerek €árik a si lügéV .sélködlö za ttödődzekgem

a nabba sé ,tlüsebesgem naso€ús si náeK ,meledejef ráglob A .tegeres ráglob
.tlahgem sé ,einlüpélef tlürekis men ttaim iebes so€ús ed ,tlürek erzék nabáta$

lőtézek €árik a levim ed ,tlov rebme gadzagsúd sé űzekőb lüvíkdner [náeK]
.attotđofik t}ámotrat ráglob đége za €árik A .tláv évimmes evűm ,tlutđuple

a atlalgofle nátuzA .ettetje lu}ámkáĐ [si takoza] sé ,si tie$nik náeK atlálatgeM
.si téđér ibböt }ámotrat [ráglob]

ráglob a sé tégeres ettötjű¤eđđö €árik a rokima ¤oh ,llá ¤ú nabnoza nabákinórk A
zohgáđro nivolđU €em ,kaná}ámotrat ajirilI nebődi za nabba ,tludni nelle pén

¤oh ,attollahgem ze rokimA .katvíh kansunáji$raM tika ,emledejef ¤e tlov ,kizotrat
eđđÖ .atlodnog - "!indamát gof már ahtáH" .tdejigem ,tjű¤ tegeres €árik náfetđI

€árik A .etze€eh ebtélneđék seteléköt s ,togásanotak nivalđi za táhet ettötjű¤
.tiemék etdlükik sé ,etrésík nesemle¤if tiataludzom

nátuzA .atlalgofle t}ámotrat ráglob a sé etlögem tnáeK €árik náfetđI nebzöK
sunáji$raM ,emledejef nivalđI ¤oh ,ettev téríh sé ,téké}rök }ámotrat a etrésík lemmeđ
,ttoda to$narap lannoza sé attotnabbol argarah ríh a zE .eđđö ttötjű¤ tegeresdah

.nojludni nelle sunáji$raM [egeres] ¤oh

kátda lüríh sé ,katluráj éle eníđ sunáji$raM lannoza ,kátdutgem tze kemék a t€ehiM
sé ,nanno attotílovátle togásanotak a ,tlümérgem sunáji$raM .t}émese za tze iken
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sőre ¤e tlov kanna ,ajólavttala edázgéb ólávik ótahzíbgem ¤e tloV .tlükenemle
tim ,[motahrávgem] nebbE" .lü€ehkédenem attotđaláv tza sé ,tnem abráv a abba ,aráv
sros a ettetíđef iken lucnás télbek s ,atlodnog - "innétröt gof im sé ődi za zoh

zohárávsekéđ sunáji$raM pan ¤e evnehipgem-avdalah €árik náfetđI nebzöK -.kanáli}
.ttetje [lu}ámkáĐ teke€em si tie$nik tto¤ahartáh kanna enneb atlálatgem sé ttezekré

.si tokon$narapráv a etzevenik sé ttokar tekerebme abráv A

.erésétetnübgem tludnile sé [kené€eh isádokzótrat] sunáji$raM ettev téríh nátzA

,tlov asonodjalut ráv a ika ,edázgéb a za ¤oh ,bbávot őle ajda ¤ú sákinórk A
togászagi za ¤oh >nöj sé tludrof enelle €árik a ¤oh ,attollahgem t€ehim

ettetílme mes gem tze ¤oh ,lőtríh a lőtte tdejigem ari}}a ,assatukik
za sé ,atlodnog - "?arásátíráhle za [kanjab a] kenne rí za ne¤el iM" .kansunáji$raM

sélezpékle za za lügéV .tde€€üs abájpađi dnog a evlürem ebéregnet moladogga
tamlakla za avdagargem ,kiđlale sunáji$raM djam rokima ¤oh ,ebéđe za ttöltö

.té¤ek €árik a ire}le latláze s ,kan€árik a idlükle sé ,téjef a ajgável

¤E .tamlakla za etsel sé ,ttöj zohsunáji$raM lattalodnog dálag a lezze nátuzA
lüklén molagri ,tamlakla za avlánđahiK .evlürem abmolá tő atlálat lüde¤e pan

ebgere} levérebme ólavála setnefnneb }áhén sé ,lőtéĐröt a téjef a attotđalávle
tnem éle eníđ €árik a sé ,ettiv lavágam téjef sunáji$raM .ennem arátés ahtnim ,tlü

.elev

atzoh sé téjef a el atgáv tréim ,atdutgem giégév lőtéjele €árik a nabnoza rokiM
tetedekele$ ne€i s röt erételé za kenéjővetój tájas a ikalav aH" :tlóđ ¤í ,le

sé tnári edázgéb a tlú¤ argaraH "?inatjah meken za andut tonđah im ,levűm
katda tottam nájálbátkkas akitilop a nátuzA .gem késsetnüb ¤oh ,atlo$narapgem

.térév káttotno erdlöf a sé ,kéttev téjef >iken

seđđÖ .küjéleb ettet tierebme (tájas) sé ,atlalgofle táráv küjettekdnim €árik A
¤an sé lőr€eh a lórra ttedekereklef €árik náfetđI nátza s >ettevle tekie$nik

tő ke€em ,leviemlező¤ kanátarájdah ősle ttedegélegeM .eré€ehkéđ trétađđiv lemmörö
.ttezedner tsázotalum sé ,le kéttötlöt lemmörö ¤an

oh ,nossokla tevűm ne€im lekke$nik tlürek erézek latlá sros a ¤oh ,ttödőnűt nozA
kenne késsegelmegem s ,nogáliv a kéjláv éssetezekélme even ¤

gnah ¤e ,tlégödlü evlürem abkotalodnog a ebkeze rokiM .tétenétröt a kantarájdah a
danátu za €em ,taráv ¤an ¤e ssettípé neke$nik ttetje lu}ámkáĐ A" :ebélüf a ttezekré

lü€eh isétemet kankattozovátle za sé e€ehkéđ a ne¤el kanko€árik őzektevök
"! nojláglođ

tekesézektípé zA .tésétettípé ráv a etdzekgem lannoza ,attollah tognah a tze rokimA
inlotđI .molpmet ¤an ¤e sé ráv samlatah ¤e tlüpélef lavásálúm kődi sé ,attat€of
a kankozadnim e€ehőzektemet sé asorávőfsekéđ a ttel zE .iken atda teven dárigleB

.katdoklaru [tti] gipan iam a evdzek lőtődi za lótta kika ,kanko€árik

áđI ,etzejefeb tésétípé za kansoráv se€épennü za kenne €árik náfetđI nátuiM
a abba sé ,ttozolálahle si €árik náfetđI nebévé kidanavclo}reze kenégésse}éfő

.nabdárigleB inlotđI ttetetípé agam ő te€em ,lé kéttemet abmolpmet

łÁRIK A TTEL äURTEP ßOH ,LÓä LŐRRA

 ,gé za attotíllágem si téretfed ő zA
.lokop a [attotíllágem si] tiettet náfetđI

 .rádam imo$idarap a tlüperik témsi lőbékđéF
 .tólavékkörö za atlálatgem ,togáliv ódnalum e at¤ahlE

 ,gáliv a ze lüđ tekerebme lüklén sátíkađgeM
.zemle¤ek mes kenkelél ¤e ,mes keniknes eD

 ,meĐD sé áráD ttel avoh ,rednekđI ttel ávoH
 ,kukađrok a ettet évimmes küki¤edniM

 ,ettet ávává¤ si tsőh A
.tájtú za gem atbađ (67) ala¤na lálah a si kannA

 ?máä gavol a nav loh sé dísmeĐD nav loH
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 !motárab ,ho ,dlöf a ettegem si takozA
 (68) sros itnala za ze űh daram mes zehikneS

.lörő éttđil telbek sé tekđéf[idálaŁ]

/AKINÓRK A/ LÓä LÓRłÁRIK KIDOSÁM A

€árik a táheT :bbávot kiléđeb neppékőzektevök a kódnomríh sé kosákinórk A
lesséze¤egem sözöK .kátvíh kanđurteP ,aif ¤e iken tloV .lóbgáliv a ttozovátle

.kéttetlü arnórt a sé ,káttotđaláv á€€árik tđurteP

nebbE .katvíh kanábA tika ,aif ¤e tlov si kanna ,erévőn ¤e tlov kan€árik náfetđI eD
za ,ttel €árik đurteP rokimA .ajnáb a tlov kaná}ámotrat ledrE abA nebődi za

ibböt a sé iejgéb seđđö gáđro za ¤oh ,ttodoksokonraĐ ari}}a ttelef epén gáđro
najá}dnim leviM .ketlükenemle külüzök nakos sé ,ár katdokđanap no¤an si kólavttala

inelle €árik đurteP kátdnomle sé ,kettöjeđđö ne€eh ¤e ,tásádoksokonraĐ kátnugem
) ólav elev a kujtíkađgem evdzek lótnatsom iM" :katlóđ ¤Í .takiađanap

".(takniatalo$pak

a kaná}ámotrat ledrE ika ,tábA ,táif a kenérévőn €árik náfetđI ¤oh ,gem kétléđeb ¤Ú
,ketnem zohábA nabkotit si lügéV .kájtđaláv á€€árik sé kájvíhgem ,ajnáb

lój abA leviM .iken káttotínávli} takutalodóh sé ,[lórkutazorátah] tő kéttetísetré
élef a¤áv sádoklaru za levim s ,[takutalnája] atdagofle ,tetez€eh a etremsi

sé konraĐ ari}}a tréima ,röt nelle etelé €árik đurteP (¤oh ,atzorátahle] ,ttoljah
s ,tácra za előt attotídrofle aj¤an -ajarpa gáđro za ttaim ima ,nalatgászagi

an-ajarpa }ámotrat a ,najá}dniM .kátráv tamlakla za sé katláv éviegésnelle najá}dnim
nelle €árik đurteP ¤oh ,eđđö kettöj trézA .katláv áviólavttala abA nétniđő ,aj¤
tejef knutjah men evdzek lótpan iam A" :katlóđ ¤í sé ,kenejleme tđanap avír-avrís

sé ,káttotđaláv kenrézevőf tábA nátuzA .kátdagofgem levükse tze tto S "! [iken]
.kájgávik tájáf etelé ¤oh ,togásanotak a kátnoveđđö nelle €árik đurteP

takugam kéttetevála lekkelél-levvíđ [nebémletré za] kankavađ a kenkeze nátuzA
.katludni nelle €árik đurteP ,eđđö névtjű¤ tegeresdah samlatah sé ,kanábA

¤oh ,atraka tzA .tlümérgem sé ,lórkoglod a ttezređ tríh si €árik đurteP nebzökE
[lejjéđ ttödlük sé] trí tekeleveL .nelle abA kenejnem sé ,gásanotak a eđđö nöjlű¤

ettev mes iknes ,zehkegéb a ketzekrégem kelevel a rokima ed ,abgáđro đége za
,ettetrégem si đurteP lőbbE .kaná$narap ttedeksemledegne men sé ,ebmele¤if takoza

sé ttöj ebgeréM .takucra előt káttotídrofle sé tő kájlátu najá}dnim ¤oh
.ttödőlepét

.nöjröt erételé €árik a levégeres nalatmáđ ¤oh ,tludnile si abA nebzöknezE
.ketzekré abá}ámotrat đürügnÜ' pan ¤e sé ,katti ,kette ,ketnehipgem ,katdalaherőlE

tze t€ehiM .kattotuftéđ sé ketlükenemle ,kátdutgem kegéb űh zoh€árik a tze rokimA
.tlükenem ab}ámotrat e$miN a levérebme űh }áhén ,attál €árik đurteP

,sám men ima ,ttodokzótrat nabásoráv ajjinoloK aráđá$ gáđroe$miN a nebődi za nabbA
a lórra ,av¤ahle tájnórt sé tájánorok €árik đurteP táhet ¤í (69) .amlE liziK [tnim]
liziK lemmeđ órís sé levvíđ tröteđđö ,tlükenemle avtala$gem sé evtezűle lőr€eh

.tájtú ettev élef asoráv amlE

.abásorávsekéđ đürügnÜ ttezekrégem lunalatravaz abA nebzöknezE

űresek nebémeđ ,levvíđ sotanáb ttezekrégem si €árik đurteP nabnoza nebzöK
éle eníđ ráđá$ a sé ,abásoráv amlE liziK avdokzálagem sé avtatzálagem ,lekke}}ök

nesegésőb s etléđeble nesetelđér sé (70) ,atlorús zöhdlöf a tácrA .tluráj
oh ,tő káttalkaz na¤oh ,tétenétröt a kanna atdaőlE .tégésnelte¤ek asros atlođanaple
a rokiM .[ik tröt] nabsárís ógokoz [nebzökim] ,iejgéb đürügnÜ erételé ketröt na¤

no¤an ,tégésnelté$neređ attál sé tétenétröt €árik đurteP attagllahgem ráđá$
.tő atlatđagiv sé ,ttodoromođle

LŐRÉTENÉTRÖT Ő ZA SÉ łÁRIK A TTEL ABA ßOH ,LÓä LÓRRA

 ,đurteP rokka tto tríS
 .t€of }}ök serév lőbémeä

 ,tácra etpétgem levémrök ¤áv A
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.etrev tédrét a levézeK

 ,tátopallá za attál ráđá$ a rokimA
 .tievökagárd kaniavađ atróđáR

 iken tléđeb takos lavávađ semelleK
.atlatđagivgem éssik ¤e tévíđ a S

LÓä LŐRÉTENÉTRÖT łÁRIK KIDAMRAH A

sé ,kéttetlü arnórt a tábA iejgéb đürügnÜ rokima ¤oh ,őle kájda ¤ú kosákinórk A
sé ,la€€árik đurteP tnétröt im ,etzedrékgem [abA] ,kan€árik eré€eh đurteP kéttetgem

.ttollá abátaláglođ kanráđá$ amlE liziK ¤oh ,elev káttaduT .le tnem avoh

a tlektá levélef ki¤e za ,attotđo élefték lannoza tegeres ővel nelej a [abA]
kos [ttO] .ab}ámotrat e$miN a eb nöjröt ¤oh ,ttoda to$narap kenélef kisám a ,nánuD
,kettetje lu€gof todála$ koS .katzoko takorák sé katlo}ámkáĐ ,katlúdlef tekédiv
takuno¤av ,kat}áh erlédrak teke€eméN .ketrev arcnál sé le katgof tekegéb ólávik

mes inadnomle tza ¤oh ,nab}ámotrat e$miN a kettet takorák ¤an na€o sé ,kátlo}ámkáĐle
.abkugáđro tájas ketrétađđiv nátzA .tehel

zohráđá$ a pan ¤e ketlükenem A .ttese ebtelümér ne€eh kos gidep epén gáđroe$miN A
sé ,tásros kegéb ttetje lu€gof a s kiajdála$ ,kugáđro kátlođanaplE .ketzekré

sé tsátagotđof tnétröt nab}ámotrat a iken kátzoh arásámoduT .kétrék tégéstíges
.tsálo}ámkáĐ

tlóđ ¤í sé ,tdallu¤ argarah ,attollah tekeríh útalsójlab a tekeze ráđá$ a rokimA
"! kutjar kollá túđđob ,keđel nogáliv a neze né gímA"

he$ a tréze s ,ttollá ttala amlaru ráđá$ a si }ámotrat he$ a nebődi za nabbA
,iT" :tllá ze nebke€em ,ttödlük tekelevel ab}ári nednim keniemledejef }ámotrat

e es ,totanallip ¤e es ,mo$narap kizekré kotázzoh t€ehiM !iesőh sé iaruőf gáđroheŁ
seđđö za őle ketéstíđék ,teketiegeres nasro¤ eđđö ketéstjű¤ ,ketessék en táró ¤

".matludnile rám nÉ .nelle abA ,emledejef đürügnÜ ketre¤ sé ,teketséleređlef icrah

káttotnobik ,takiánotak kéttötjű¤eđđö lannoza kegéb he$ a nátu eletév ríh nezE
e$min samlatah si ráđá$ A .abá}ári đürügnÜ katludnile tnéknotapa$ sé ,takialđáz

geresdah he$ a ,takiánotak névtjű¤eđđö si kokon$narap e$min A .eđđö ttötjű¤ tegeres
.nelle đürügnÜ katludnile nátu

nabkotit [ttaime s] ,levérebme }áhén ttözöbnölükeđđö nebzöke a€árik đürügnÜ
lakkédnáđ đonog tegéb őlekőle }áhén pan ¤e si lügéV .künelle tlálpát tetelölű¤

akitilop a avzálagem sé evzötökgem ,ttotagofle lüklén ko ta}áhén ,ttozamlagárgem
ttaimE .tekő attotítđuple evtettüel teküjef s ,ettetlepedrét arájálbát[kkas)

.ketderesekle no¤an iejgéb đürügnÜ

sé eđđö tnov tegeres samlatah ráđá$ e$min a ¤oh ,ttotuj arásámodut t€ehim eD
evlelníđ togástáraB .ttodoma€of zohsátatumpék a sé tlümérgem ,enelle tludnile
¤oh lüklénA !ráđá$ samlataH" [kizgnah ¤í €em] ,kanráđá$ a trí televel őgrö}ök

za gem dsetnüđ ,se¤ek ,tsom ¤éL .toglod a tze mettevökle ,anlov mettel nabátadut
av ttozamráđ rák aH .ajózoko za ¤él kanásálutđuple ketelé ¤ohen ,tsédeksegésnelle

ardotaláglođ lüneltetrés si tako€gof a sé ,koda tezít tte€eh ¤e ,nabsám ¤av nabno¤
televel a tzE ".keđel egésnelle kendegésnelle ,ajtárab kandotáraB .motá$ob

.kanráđá$ a nasro¤ etdlükle

si ajgarah ,atlatđagivgem tő amlatrat ,zohráđá$ a ttezekrégem lével a t€ehiM
.tnem abámlE liziK sé ,nanno tludrofađđiv ttedesedne$el

nabmoladogga ¤an ttaim kegéb tlokli¤gem [latlá abA] za kegéb raĐdam a eD
a tlóđ ¤Í "!ráđá$ samlataH" .ketdlük televel kanráđá$ a nabkotit a s ,katlov

a kan€árik abA za kenne kutnugem trem ,kando$narap taknugam küjtevála si iM" .lével
,[dekeN] .indeksemledegne iken knugof men evdzek lótnatsom sé ,tietedekele$ nalatnođah

".taknugam ála küjtev kania$narap ráđá$ samlatah a

í ,ttodopalli$el rám ajgarah a kanna levim ráđá$ a ttezekrégem külevel a ze rokimA
"!innétröt gof im ,kujtál ,lemmelerüt knü¤el gipan }áhén ,máL" tlóđ ¤
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¤í sé ,ttozoklodnogle ,tétedekele$ a kenkegéb a kankoza ettev lüríh si abA eD
.ój immes armomáđ kizamráđ men lőtkegéb a .lőtkeze si lügéV" :[nabágam] tlóđ

"! inatílovát llek le lessétevle$ imalav lannoza tekezE

sé tiejgéb seđđö }ámotrat a pan ¤e si lügév ,tlürem ebéregnet sázoklodnog A
tnim] ,ttotrat gipan }áhén sázorámkal samlatah A .arámokal atvíhgem tiédázgéb
kika tekegéb a takoza nabnoza négév sédeksegédnev A amokal imlező¤ [imalav
sé tegéb nevtö za dnim le¤¤ürü simah ,ketdlük televel kanráđá$ a nabkotit

koza ttaim etedekele$ amE .attotíđat abákédakađ sálutđup a s ,ettetzejefel tédázgéb
.kátlátugem t€árik abA ,katlov iatárab sé iólavttala etniđő kika ,si

o atzo}ámodale takuno¤av sé takiakotrib atlokli¤el tekegéb a tekeze rokima ,nátuzA
ázzoh kika ,kenkené¤e ileb€átđo ajár }égeđ sé neletdlöf [ilebgáđro] negedi na€

.tekő ik etzeven lukólavbbejlef élöf kegéb a [lusádaár] sé ,katzúh

seven }áhén ,káttál tetez€eh a tze kédázgéb sé kegéb tdaramgem a rokimA
a kenne đel im ,attaglálat s ,ttelef tez€eh a ttozok$ánat ,ttöjeđđö kügésőlekőle

tegéb naltatrá i}}a ¤oh -katlóđ ¤í - lazza ajléc a ttetehel im nojaV" .egév
im neb}émderegév sé ,ako za kenne tlov iM ?lóla bál ttet sé el ttotatlokli¤

sám imalav menah ,ennel mes ako immes kangássajla eléfne€i za aH ?akédnáđ a tlov
!!lejőle đonog sé [arknumáđ) lej đđor ze rokka ,nebévíđ a ttetelüđ talodnog ttolmor
kenkeneletdlöf negedi takuno¤av ,gem ettelö lunaltatrá takédázgéb a takoza treM
zA .molagu} sé gés}émer ój đel men arknumáđ im a nebétzektevök kennE .atzo}ámoda
am trem ,teknüjef küstnemgem ¤oh ,knüdőröt lazza ah ,đel za arknumáđ golod sövdü
"!nannojú ik őn men jef ttogável a s ,talodnogbe tanáb ősék ,knüken panloh ,kiken

a av¤ahartáh takuno¤av-teküznép ,ketdekereklef nátza pan ¤e kegéb tdaramgem A
.ketlükenem zohráđá$

,atduT .ttese abózoklodnog ,ketlükenemle iejgéb ¤oh ,ettev téríh €árik abA rokimA
naltatahtíráhle eréjef a sé ,arámáđ kizamráđ sédeksegésnelle ttaim keze négév a ¤oh
tima sé tsázorámkal a atlánjas ,evderesek tlov le no¤an ttaimE .dakađ meledeđev ¤an

.tlürem ebéregnet moladogga sé dnog a avdorodnugeM .ttetevökle anátu

a pan ¤e ,ketlükenemle nesözök nátuim ,kegéb a ¤oh ,bbávot iléđeb ¤ú sákinórk A
,katlodóh neődnelli ttőle ajnórt ,katluráj éle eníđ A .ketzekré éle ajátolap ráđá$
kanráđá$ samlatah A" .tekütez€eh kátdaőle sé ,ar€árik abA katdokđanap avzoknáris

tlobar ,ab}ámotrat e$min a tröteb gérmen ¤oh ,- katlóđ ¤í - lórra nav asámodut
a giánatsom kika ,ttetje lu€gof si tegéb }áhén kützök s tobar koS .ttotítđup sé
,ttőleze lüvíknezE .ettepezök kamlaris sé kesédevneđ ,evzönötröbeb kannav nebézek

e$min a ¤oh ,arra ttet tükse ,a$narap a ttezekrégem kanráđá$ samlatah a rokima
zohásunórt ráđá$ a takobar ttetje lu€gof a ,[itírétgem] trák [ttozoko) nab}ámotrat
tze ttezeke¤i noránednim eD .itezifgem tájídgástláv sádosorák ttöjertél a sé idlük
,attatlokli¤el lunaltatrá tiegésőlekőle kaná}ámotrat đürügnÜ lüvíknezE .inzádole
samlatah a sé ,téđ attotđo kenkené¤e [nalatno¤av] naltázah ttöj lőbnegedi takuno¤av

mes t}émer bbesikgel a ¤oh¤ú ,tamlakla za isel naódnallá si nelle ráđá$
ődezehen kujár a sé tekiesédevneđ ,teketnétröt a őle kátda ¤í ".ázzoh küjtehzűf

.káttalluh tekie}}ök sé ketlekéđevjaj nabkumladjáf segés€éM .takojab

[abA ¤oh ,ttotuj ebéđe] ,attagllah táđanap sé tétenétröt a kenkeze ráđá$ a rokimA
sé ,nabá}ámotrat tájas ttedeklesiv luđonog ,lóbájázah ettegrekik si t€árik đurteP
za etserek si ttőleza ráM .kutjar evíđ a ttesegem ,etzödlü si tekegéb a tekeze

za etzűik si t€árik đurteP trem ,erésézejefeb a [kantopallá naltadlá za kenne] toko
sé moladogga ,dnog ódnallá ttaime s ,tröteb si abá}ámotrat [e$miN] ő za ,lóbgáđro

a katlov lassátah si iavađ a kenkegéb a kenkeze ábbávot ,atzoník gásnalatgu}
.arráđá$

bbo¤angel a ¤oh ,kankokon$narap e$min a ab}ári nednim téđ ttödlük tekelevel lannozA
.arátaláglođ kenesseis sé ,tekiegeres őle késtíđék sé lef kéjleređ laggásasro¤

,tdejigem ,ketlükenem zohráđá$ a kegéb a ¤oh ,ettev lüríh si €árik abA nebzöknezE
liziK zohráđá$ a ttödlük tekemék lüvíknozA .inzoko kangof tjab ¤an keze ¤oh

.kidőlüđék artarájdah ráđá$ a ¤oh ,káttál sé ,ketdekmék ,ketnemle kemék A .abámlE
,trétađđiv mék }áhén rokkE .ludni nelle €árik abA naso}ozib :kéttetrégem si tájléC
tze [neb€em] ,kanráđá$ a tr! televel lannoza €árik A .kan€árik abA katda tríh sé

:atdnom



2013.03.01. Tarihi Üngürüsz 1. rész

www.angelfire.com/realm3/hmult1/konyv2/tungur1.htm 57/62

abdotaláglođ sé [knülőt] ketköđgem kika ,kőtelli za kozA !ráđá$ samlataH"
.kaifacok űjef$akam sé kódazál ,kólbar sé kólurá tdehríh ,ketdőgeđ

:ólavnávli} kukédnáđ đonoG .katllá abdotaláglođ sé ketköđgem nebkümleléflálaH
zA !ráđá$ samlataH .inzohertél [knützök] kanraka tsédeksegésnelle sejlet
dagam do¤ah men lótkiamlagár ah ,đel za táhet sárájle őlli zohdogáđro

tekő le ddlük sé ,ebke$nilib tekő dreV .kankiavađ tletih đda men sé ,intezeverléf
tekő messehtetnübgem ¤oh ,zöhmöböđük

.etdlük kanráđá$ a nasro¤ lenné¤e samlakla ¤e sé ,etleté$epel ,etzejefeb televel A
ttezekrégem evét állappan si tjé ,lüklén sállágem sé sénehip gidep ővivlével A

tlű¤ gásanotak űgemöt naltatahlálmáđgem ¤oh ,attál sé ,ttezénlürök ,abámlE liziK
.avlofúĐ nabguz nednim ,eđđö

a tájju za [nabásázokládo$] ,attál tetezekelü¤ isáiró za tze €émeđ a ze rokimA
ráđá$ A .ttozóda letteré$id i}reze nabátalumáb-nabátalumá s ,[ettetjelef] nabájáđ

.télevel €árik a atdatá sé ,tnem zehierízev

a sé ,tnabbol argarah ,atsavlole sé televel a kéttetđejret éle ráđá$ a rokimA
:atda tđaláv a tze sé ,atdagof men tájáglođ [€árik A) .etpét arkobarad télevel €árik

"!kete¤el neđék ¤oh ,ejedi za ttI"

a elev attadut nesetelđér sé ,ttezekré zoh€árik abA evteis ¤an gidep €émeđ a zA
sé ,ttödlük tekelevel abá}ári nednim }ámotrat a [nátuza] €árik A .tetez€eh idólav

.inetjű¤ ttedzek togásanotak

¤oh ,kéttedrihik ttözök gásanotak a sé ,ttotrat to$ánatidah si ráđá$ a nebzöknezE
areb levé}éf inetsi ajpan gáliv a sé ,ttel legger rokimA ."!sáludni za đel panloH"
kobod ¤an sé sik a ,takólđáz a káttotnobik ttőle rotás iráđá$ a ,togáliv a atgo¤

tluromo} tnappor a za ,ttozgnahlef giá$ú$ tlobgé za ajgnah kátibmort a sé
kat¤ah tsámollá sé tatu ipan koS .tludnile tnéknotapa$ nabkomálluh geres neltetih

.nátu kugam

ettötjű¤eđđö ,sédeksegésnelle za tnabborik nátuim ,si €árik abA nebzöK
icrah sé kerev¤ef a ttotáliken ,larráđá$ a evdőröt men nabálatlá¤e sé ,tágásanotak
s ,ttotrat to$ánatidaH .kenésétíseteléköt [séleređlef a] sé kenésétíđékőle közökđe

se¤e nednim sé ,ttoda tavol ,avol tlov men kenkika ,trev¤ef ,erev¤ef tlov men kenkika
.ketle}ézev t-jludni kenpénanotak a nátzA .ttotírotáb [tánotak]

.tludnile sé ,tialđáz attotnobik nabájros ,tlü aról si €árik abA pan ¤E
kattotujle sé ,artáh kat¤ah tekedlöfóráj ,katti ,kette ,ketnehipgem ,ketleteneM
ó€of ttetílme zA .kenzeven kanuđkA te€em ,zohó€of dabiR a arárátah gáđroe$miN

tzA .kanráđá$ a nelle tllá sé ebmeđ tlláđ ttI .ketnehipgem sé ketdepeletel nájtrap
.nejlektá nó€of a ¤oh ,nabba tráđá$ a ainzo€ádakagem enlürekis ah ,anlov etteređ

[teketnétröt a] őle ajda sé iléđeb neppékőzektevök a sákinórk A

of zohráđá$ a sé tlükenemle tájánorok ,tájnórt av¤ahartáh €árik đurteP rokimA
asátalkaz €árik abA esőh ólávik }áhén kaná}ámotrat đürügnÜ djam ,ttodoma€

ráđá$ a nátuzA .ttödőgeđ abátaláglođ ráđá$ a sé tlükenemle [nétniđ] nebétzektevök
ttetílme za sé €árik đurteP ,enelle tludni artarájdah erésétetnübgem €árik abA

.artarájdah a ketnem ttü¤e larráđá$ a si kegéb

,ttollah tekeríh sekétré lótiánotak €árik a erebme ólávik }áhén ráđá$ a nebzöke eD
a ¤oh ,tétezeke¤i sé tévret a tza kan€árik a kátdutgem nasotnop neđége lőbke€em
tlálat si ne€eh moráh nabnoza ráđá$ A .nó€of uđkA za inlektá idegne men tráđá$

.artrap óslút a tlektá nó€of ttetílme za sé ,tólzág

sé ,leggeres đürügnÜ đége za tlláđ ebgere} lannoza ,etteverđé tze €árik a rokimA
lüríh t€ehim s ,si ráđá$ a agam ttöjgem lórladlolút A .tájtú ráđá$ a atllále

nűrűs ,takiaros kétzednerle nebmeđ lassám¤e ,tésédekzétni €árik a ettev
.katpa$eđđö sé ,takiatapa$ káttatzokaroslef

mahor tlüđőb sé seveh rokima djam ,kettödzük le€€ése őlne¤e nerétata$ A
sé ata$ a ,ttedeseveh nasonot€of sélködlö za ,ttolmoblef rosata$ a ,ttödődzek

ráđá$ a etröttá geres đürügnÜ za ka$ ređ¤E .tlov őlne¤e nabnoza ekétrém sádokasut
ékkűđ sé ,erlédrak kat}áh tegeres e$min nalatmáđ ,katdólo}obeđđö nesejlet ,tiaros

sé ttetező¤el geres e$min a ¤oh ,tlov ajíh kos meN (71).togáliv a kenküjef kéttet
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,ttodomatufgem mendjam rám geres e$min a rokima eD .tlüređ}ék inlükenem avzálagem
sé táságoftráp a ,ketlükenem zohráđá$ a kika ,koza sé €árik đurteP tze kétteverđé
,túđđob knullá men im tti tsom aH" :katlóđ ¤í ,karuőf đürügnÜ őrék tásátagomát

ketzűle sé lóbknázah ketzűik trem ,tréza röđőlE .knütehlé men bbávot im rokka
a trem ,tréza rođdosáM .teknüdlöfőlüđ kut¤ahle trem ,knutdaram nebne¤éä .lőtknüpén
av im kanúrobáh [nalatko] a$ruf a kenne sé kensélügedihle ittözök abA sé ráđá$

nednim ,knüdevneđ tegéserev [nabáta$ a] nebbe tsom táhet aH .iako za knu¤
,si knudaram nebtelé ah s ,knünlükenem llek le sé ,küjtđevle teknütelü$eb

nebnölüksám ,knujllá túđđob ¤oh ,segésküđ a za táhet tsoM .đel men knügéssetđit
arrokiM .nogáliv a neze knudaram nebtelé ¤oh ,lőr}émer a lórra knütehetel

"?tamlakla za kujtagotrat

sé ,ketlüdnel absádamát neletrih ná}ráđ ki¤e [kenégeres] ráđá$ a ,kátdnom tze rokiM
atdut men táj&a za aif ,táif a a&a ¤oh ,katlocrah leggésseisőh sotaládo$ €o

za iejgéb đürügnÜ sé ,tláv évűníđ¤e ól etekef sé ól réhef a ,intetzöbnölükgem
.tege za eb attotírob tnékőhlef ajáráp rév a s ,katzotláv éssirgit lőtrévrebme
.[gellef]tumap a tnim ,arop dlöf a ttödőrevlef lóla abál a kaniavol geres ték A
ráđá$ A .giátazotlob gé za ttogosrahlef sélekéđevjaj sé sátagjaj ,sázotídro zA

avlokram todrak ,ttedekereklülef témsi nabáta$ sokli¤ a nebbe gidep egeres
men tőzem a ¤oh ,katzáta$ nasamlatah €o lettelüdnel sádo$ ,ar€árik a katdamátár
i€árik a kéttetírekeB .lőtkejef [ttogável] a sé lőtketsettloh a intál ttetehel

tegeres a ,tótratólđáz a kéttetíretel ,tólđáz [i€árik) a kétpétel tévíđ geres
.kát}áh erlédrak tekügésbböt sé ,kétrevtéđ nesejlet

evtđevle tételü$eb ,tekédenem tteserek nabsátuf a lannoza ,attál tze €árik a rokimA
s ,tré zohó€of ađiT a avtuf bbávot nannO .nó€of anuT a tlektá sé ,ttodomatufgem

.tlektá si noza

A .ttozíbgem nebika ,tlov anodjalut edázgéb ¤e ,ráv sőre ¤e nekédiv a noza tloV
za noza ,enneb ttozíbgem [€árik a] levim ,tlov asonodjalut ráv a ika ,edázgéb
men ed tnehipgem nabráv a nabba €árik abA ¤ohsi¤aV .iken ttoda tsálláđ nelejjé
trem ,ttodut [lőrnednim) ed ,ttezedrék timmes asonodjalut ráv A .tágam le atlurá
túr inelle iejgéb đürügnÜ ,lőrietedekele$ inelle €árik đurteP tlov evlüsetré
el ólav nabúrobáh a sé ,lőrésédeksegésnelle inelle ráđá$ a ,lőrésédeklesiv

[sám] }áhén kan€árik a tlov asámodut s ,attollah nebđér si tétenétröt kenésétező¤
.si lóráktit

a ,si nórt a lőbézek a ttođú$ik tsom kennE" :nabágam tlóđ ¤í edázgéb a ze rokkE
e] lannórt sé lavánorok a kanráđá$ a enlürekis ka$ráB .si $nik a sé no¤av anorok
¤Í !ar€árik đurteP [zednim] ađđiv nojlláđ gidep ¤aV !einre}le si togáđro za [ttü¤

tsom ah tnim ,tehel men medré bbo¤an ttőle €árik [đurteP] sé ráđá$ a táhet
tokédnája bbo¤an lénnE .téjef a mogável lannoza s ,tamlakla ózokláník a [molánđahik]

ázzoh réf men lülefneze S .kan€árik sé ráđá$ a kotahda men t}ámoda bbűređ¤an sé
tsétetnüb a le ejre} gidep ő ,tekü¤ek sé teküsézevdek mere}le ¤oh ,gésték

đürügnÜ ,kan€árik a teke€ema ,trékorák sé trékogásnalatgászagi za trékozadnim
".[ttetevökle] igáđro ráđá$ a sé ttozoko keniejgéb

nelejjé za noza géM .ajlokli¤gem a tábA ¤oh ,atzorátahle lattalodnog a lezzE
s ,attotno erdlöf a nesegésőb térév ,téjef a atgável ,tamlakla za atdagargem

.ettetđere kenléđ a [téklel] ,lőtételé tő návtđofgem

[abA] sé ,ttosá [tördög] nebévöt alaf a ,rotsonom ¤an ¤e nabráv a nabba tloV
.zohráđá$ a tludnile nasro¤ sé ,ettiv lavágam téjeF .le ttet abba tétset

tegéserev ttellem ó€of dábiR a €árik abA rokima ¤oh ,kiléđeb ¤ú kórítenétröt A
.abá}ámotrat đürügnÜ etdlük ađđiv t€árik đurteP ráđá$ a ,ttodomatufgem sé ttedevneđ
la€€árik đurteP gém .abá}ári amlE liziK anlov tludrofađđiv agam nabnoza ttőleiM

.abámlE liziK le tludni nátza [ka$] sé ttozú$úble ,ttozoklálat

gáđro zA .abáráv dárgleB inütđÜ ttezekrégem si €árik đurteP nátuza nannO
za kéttet eréjef lóbjú ,kéttetlü arnórt a ,ttőle eníđ a ketlű¤eđđö si iegésőlekőle
a evdzek lőtődi za lóttA .ttel a€árik a kaná}ámotrat đürügnÜ s ,tánorok iódoklaru

.arnórt a ketpél [nabráv a] nabba [dnim] si ko€árik ibbősék

tsoráv ¤an ¤e ¤oh ,atzorátahle ,ttepél (72) eré}éké¤ gáđro za €árik đurteP rokimA
a nöjlürekeleb lattú¤e sé ne¤el evenríh nogáliv ttetmeret a tréze ¤oh ,inetípé gof



2013.03.01. Tarihi Üngürüsz 1. rész

www.angelfire.com/realm3/hmult1/konyv2/tungur1.htm 59/62

.ebmelenétröt

kan€árik [đurteP] s ,téjef a kan€árik abA atgável ika ,edázgéb a za nebzöknezE
a atlokó$gem ,tluráj éle ajnávíd ,ttezekré zehéböđük €árik a pan ¤e ,atzoh lukédnája

zohnórt a sé atdatá ,téjef €árik abA ettevőle ,tré€árik a ttodnom támi ,tedlöf
sé ,tájánorok etleme ebőgevel a lannoza ,téjef abA attálgem đurteP rokiM .etdlük

,ttezedner támokal imledejef ¤an panza géM .le ettötlöt mörö ősepervíđ táját elbek
.ttovi sé ,trob űníđrobíb a ettev ebézek

,ttetetlö totsálap imledejef ,tejef ttese}el a atzohle ika ,arédázgéb a arrA
no¤an lekkima ,iken ttoda tevökagárd-nibur sé tötsüze ,ta}ara getegner

.kanráđá$ a etdlükle [đurteP] tejef a tza nátzA .ettet évévíh sé ,ettetzednevrögem

taráv ¤an ¤e [lóbáláh] ,tludrof tniređ agásnávík ő za ajálopuk gé za ¤í leviM
nabnoza nebődi za nabbA .lef ttotattíllá trotsolok samlatah ¤e neb€em ,ttetettípé
rokimA .katvíh kansájirdnA tika ,erízev úgnar sagam ¤e tlov lőbégéstezmen tájas a

evret ólavála za za kenrízev sájirdnA za kenne ,ttodoklaru evé tah rám đurteP
lügéV .¤áv inátu sádoklaru za tő atgofle trem ,röt erételé €árik a ¤oh ,[tdamát]

.etlögem [¤í] s ,trevek tegrém ebéleté €árik a ,tlálat tamlakla pan ¤e si

trotsolok samlatah ¤e enneb ,attotípalagem tsoráv ¤an a tza €árik đurteP rokimA
kéttemet nabárotsolok a kannA .atda teven avo$éP a [kansoráv a kennE] .ttetettípé si

.le

 ,arávúb kenéregnet meletré za ,et ho ,ereß
,megne artanallip ¤e nesemle¤if gem ssagllaH

 séléđeble ka$ za ,kodnom tima rábmÁ
 ,nelle atopallá gáliv a đanap ka$ sÉ

 ,so€ábađ men asá€of sé segésőh mes zehiknes [€eM]
.iréle ¤ohalav sé ¤emle zehiknedniM

 ,lađđurteP tnétröt im ,gem dsagllaH
 ,ttovigem rokka tegrém ráhop elet leviM

 ,gáskonraĐ sokli¤ a tő etlögeM
.tlov gerém sokli¤ gerém a za leviM

 ,témeđ a at}uheb lőle aságolli$ simah gáliv A
 ,kéttemet ebdlöf etekef tétset réheF

 ,káttarisgem avtagjaj iágloä
.nebíve$úP tő kéttemetle ,motárab hO

mádÁ iőléđeble kaniajdnalak (73) iaif mádÁ sé iasákinórk melenétrötgáliv A :azórP
:őle kájda tekőzektevök a lőrétenétröt gáliv ósla za sé lóriaif

eré€eh a ,etlögem nasotazála¤ sé ttoda tegrém kan€árik đurteP rízev sájirdnA nátuiM
an ,ttotuj ebélüf ráđá$ e$min a ríh a ze pan ¤e nátuzA .ttodoklaru sé ttepél arnórt
,tamogásráđá$ a le mestíđeV" :tlóđ ¤í .ttodóknáb ttölöfređ sé ,tnabbol argarah ¤

."!moluđđob men gem térév €árik đurteP ah

lóbko}ámotrat seđđö za ¤oh ,abgáđro za lejjéđ ttödlük tekelevel [lannozA]
.tegeres a ettötjű¤ [nebzöK] .[erésézemlelé geresdah a] tánobag kanastílláđ
arkójah A .arkójah kájkar ¤oh ,ttoda to$narap ,káttotílláđeb tánobag a rokimA

agaM .nelle aráv noĐoP kenejnem ¤oh ,atlo$narapgem sé ,ttetetlü tánotak nalatmáđ
tleređlef lallí} ¤av laváksup €em ,togásanotak e$min sé he$ a ettötjű¤eđđö gidep

men inríel tza ¤oh ,nabmáđ ¤an €o ,tllá lóbgássavol setrév sé lóbkosogola¤
.inadnomle tehel mes lavóđ sé tehel

za sé ,ajrázlürök tza ,¤em nelle aráv noĐoP si agam ¤oh ,akédnáđ a tlov zA
za ¤oh ,táhet ttoda to$naraP .ajtatđúel [nánuD a] takójah ótílláđ tređimlelé

sé savol neltetehrém gidep agaM .élef noĐoP le kanajludni kójah ótílláđ tređimlelé
.abá}ári aráv noĐoP tludnile lavialđáz ,laviajbod ,levégeres sogola¤

a ketdlük trebme ¤e gidep kozA .ríh a ze ttotuj zohiaru noĐoP nabnoza nebzöK
[i}}a] si ráđá$ a agaM .knünelle nöj adahójah ráđá$ A" :lettenezü za lezze zoh€árik

"!tekő le ajríb men dlöf a ¤oh ,nöj lavánotak
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tánotak kos lőbépén ráv A .lessédőlüđék a avlalgof katlov le si iaru ráv a eD
tređimlelé za rokimA .ttözök iánotak gésnelle za le kenejderevek ¤oh ,ketdlükik

kos lakkiamáđređ icrah keilebráv a lejjé za noza ,ketré zohnoĐoP lakkójah ótílláđ
.kettetđe€€üsle sé kattaggulik tójah ótílláđanobag

rokimA .atgof ála mortso sé ,zohráv ttetílme za si ráđá$ a ttezekrégem nátuzA
t}émese za tze ráđá$ a sé ,lakkójah ótílláđanobag a tnétröt im ,iken kátdnomle

[dahójah] a ttodugarahgem no¤aN .ttederesekle sé ttodoromođle no¤an ,ettev lusámodut
lannoza ,evderesek tlov le nasolálah rábmÁ .tő attaku$eb sé ,arájnádupak

[tekelevel A] .tánobag kenejdlük témsi ko}ámotrat e$min a ¤oh ,ttotarí tako$narap
.etdlükle laviarátuf sé ,etleté$epel

tako$ámlot erkédiv a erre nebődi za nabba €árik sájirdnA tniređ iavađ sákinórk A
tsátílláđanobag a sé ,arját a arra ketzekré rokka neppé kika ,ttödlük [tekemék]

eníđ €árik a ¤oh ,arra tekő kétléđebáR .katzokalta$ zöhkőviv tako$narap [őtegrüs]
¤oh ,káttál ,ketzéneleb abko$narap ővel kulán a rokimA .külev kenejjöj éle

¤í €em] ,nebéven ráđá$ a katrí to$narap kisám ¤e lannozA .ko$narap isátílláđanobag
sé ađđiv ketéstírét lannoza takójah ttotídni kantú sé ővel nó€of anuD A" :[tlóđ

keté¤eV .¤of men le gím ,đel segésgéle gikevé anobag inetti zA .kotájlokélatrat
".inlelet kogof lándíh -rednekđI sé ,matludnile ¤oh ,lusámodut

a ze rokimA .kétdlük ab}ámotrat e$min a nabkotit sé ,kétleté$epel to$narap a tzE
kéttetírétađđiv tójah ótílláđanobag ibböt a ,ttezekré zehkemledejef e$min a $narap

kát¤ah avzo}ogrohel sé

:atrí televel a tze kankokon$narapráv A .atlomortso táráv noĐoP ráđá$ a nebzöK
lattarakaój ah ¤oh ,gem kotájdut ,kot¤av iejgéb sé iakon$narap ráv a kika ,iT"

ah ed ,kettehemle sé ,re} tegéssövdü kotono¤av sé ketejef ,taráv a meken kotájdatá
sé ,ko¤ah men növök tevök né rokka ,tá kotájda men sé ,ketzeknelle lammo$narap

".taráv a međeveb

levima ,knuda mes tevök ¤e ¤oh ,gem dduT" :kátrí tze neblévelđaláv a gidep kozA
"!kiletik delőt ima ,innetgem jdokrakuf eN !tedejef a dejreveb

za geres a sé ,sézölüklén a téjef a ettötülef nebégeres ráđá$ a nebzöknezE
iatapa$ €árik a gidep tđérsáM .tlürek ebtez€eh segésní nebétzektevök sézehé

.kéttevle dnim tánobag a trem ,takótílláđanobag a kátzo€ádakagem

.}ámtílláđ a djam kizekrégem lób}ámotrat e$min a ¤oh ,ketdek}émer neb¤e za nabbA
ketdzek ¤oh ,küttözök tdejret nabkof ¤an €o €ágar a nebétzektevök gésníhé zA

.indóróđtéđ

arásátílláđ ken€em ,tréánobag a ttödlük takorátuf ,attál tze ráđá$ a rokimA
ttödlük tréánobag a ¤oh ,káttál ,ketréado [korátuf a] rokimA .ttoda to$narap
a tza kanráđá$ a kidlükgem ¤oh ,kétleté$epel rokkA .tteđev amo} si kanáglođ

,attál rátuf a za leviM .ttezétni kujázzoh [nebéven ráđá$ a) €árik a tima ,televel
¤an ,[trí tnéksétevle$ €árik a te€em] ,la$$narap a lazza ,kanánobag a $nis amo} ¤oh
[ráđá$) A .tetez€eh sogásólav a atdaőle sé ,tluráj éle eníđ ráđá$ a laggásasro¤
¤oh ,atdut [nötgör) s ,ttese abtalumáb lóbtalumá sé ,eblével a ttotnallipeleb

sé evret ő za ¤oh ,attáleb négév A .akétí}ozib a kenésétevle$ gésnelle za ze
.gem lusólav men atalodnog

eléfnölük sé kos lattú¤E .kan€árik sájirdnA trí televel sogástárab lannozA
.iken etdlükle lekketevök ólávik sé ,abkédnája iken ttödlük takogásagárd

nebtélneđék evleređlef lój tégeresdah ,tiataludzom ráđá$ a etle¤if nebzöke €árik A
za tégeres ráđá$ a levim ,[tsom] ¤oh ,akédnáđ tlotnofgem lój a tlov za sé ,attotrat

.ludni nelle ráđá$ a ¤oh ,tégeres táhet atnoveđđÖ .damát enelle ,etrötgem sézehé
im tsom nojaV" .etevök[¤an] ilebteletđit ráđá$ a nöj ¤oh ,attollahgem nebzökE

a pan ¤E .tetevök őzekré za atrávgem s ,attotđalahle tásáludnI .atlodnog - "?đel
ttotagoláV .le kátlosálláđ nabázáhgédnev €árik a s ,ttezekrégem gel}ét tevök

a nebđíd [i€árik sejlet] si €árik sájirdnA nátza ,gem kétlegédnev lekkeleté
a ettötlölef ,tájánorok gáđro za ettet eréjef ,tlü arájnórt nebmeretnórt

za neze katlov nelej si iesőh sé iejgéb đürügnÜ .ttotrat tsélü sé ,totsálapđíd
teküzek ,katllá ¤av ,ketlü nekekéđtsüze sé -}ara tladlobboj sé -lab ,nesélü

édegne etevök ráđá$ a nátuzA .katzokaráv neđék artaláglođ ,avlo$lukeđđö [nöküllem]
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ttodnom támi sé ,ttőle nórt a tlalgof te€eH .eb[meret]$ánat a ttepéleb sé tre} t€
.televel a atdatá nátuza ,tré€árik a

€árik A .návík togástárab körö sé tékéb [ráđá$ a) ¤oh ,kátrát ,kátsavlole rokimA
sé télevel ráđá$ a s ,lemmörö tletgem aját evíđ a sé ,tlürögem no¤an kenne

,[tégésetniđő] sárájle za le ettih men né€ém evíđ a eD .atdagofle [nesevíđ) tiakédnája
.sélelníđ ze ¤oh ,atdut nebévíđ sé

si kanráđá$ A .katvíh kannomalaä tika ,aif sik ¤e kan€árik sájirdnA nabnoza tloV
.tlov úroksik gém ed ,even a tlov ejifaä ,a}ál ¤e tlov

[nétniđő] trem ,televel ótjahó tsélükébik sé togástárab a etdlük tréza ráđá$ A
a tlóđ ¤í [tréze] s ettev kensélelníđ tze €árik a ed ,tlov akédnáđ isélükébik

lazza ed ,kujdagofle tze ,akédnáđ sélükébik sé gástárab kanráđá$ a leviM" zehtevök
gástárab körö knützök ¤oh¤ú ,kangástárab a télej ajda ¤oh ,lelletétlef a

".ertél nessehöj

e lakkédnája neletnémöt s ,etleté$epel ,trí totariko ¤e €árik a lelletétlef a lezzE
.kenketevök a ettedlükle vérebme ¤

nesetelđéR .abásorávkéđ ráđá$ a ketzekrégem evnehipgem-avlorodnáv ketevök a pan ¤E
za tza kanráđá$ a kátdatá nátzA .lőrétez€eh sé lőrégeres €árik a katlomáđeb

.totariko

a ¤oh ,attáL .atsavlole gigév lőtéjele sé ,teté$ep a etrötlef ,ettevtá [ráđá$ A]
.tézek a ejre}le sé kanáif essetze¤ejle tá}ál ráđá$ a ¤oh ,akédnáđ a za kan€árik

lótáráv noĐoP .tlürem ebéregnet sádoklodnog evét arállákađ tézek nátuzA
tájas trétađđiv djam ,kensédeksegésnelle za ttetev tegév [latláze s] ,tlunovađđiv

a tréze s ,ajda kannomalaä tá}ál ¤oh ,atzorátahle ráđá$ a nátuzA >támladorib
dogásnávík sé tadosátjahó ,€árik samlataH" :kan€árik atrí televel őzektevök

¤oh ,doraka tza ah ¤oh ,ardosámodut nojláglođ tsoM .mettetrégem nebkétrém seteléköt
nomalaä ,daif lórdonórt sé lórdánorok a el jdnom röđőle ,nejré zohléc dogásnávík

zE .keđet tegele kandogásnávík seđđö sé kandosátjahó gidep né iken tá dda sé ,arávaj
.arásámodut [€árik a] atda tzE ".motaraka ttozorátahle né za

sé kiléđeb ¤ú iódnomríh a kaniajdnalak iaif mádÁ sé iasákinórk melenétrötgáliv A
,aif a kan€árik sájirdnA ,lóbgáliv a ttozovátle €árik aljeB rokima ¤oh ,őle kájda
lattalodóh ,ttedekereklef ,tle¤iflef ,kattotđaláv á€€árik ettőle kanna tika ,nomalaä

éle ráđá$ a ,attotjahel lüélej géssemledegne téjeF .tluráj zohájupak ráđá$ a
¤él sé ,gem dduT !ráđá$ samlataH" :atdnom tze sé ,tekődneet segésküđ a ettetđejret

.tdaram neserü agáđro đürügnÜ ,lóbgáliv a ttozovátle €árik aljeB nátuim ¤oh ,rebé
rokima ,levégéstíges ráđá$ samlatah a ttotada meken nasogoj nórt a za neppéknodjaluT

sé se¤ek ¤él lüklén meledesék ,ráđá$ samlatah ,táhet ¤Í .tlov nebtelé má&a
zéhen a nebbE .mótagomát ¤él nabtanallip samlakla za nebbe s ,samlagri

sátatzálagem a megne lef jleme sé ,nezék jgof ,laggástárab mázzoh ¤él nabtanallip
"!lóbárop gásúromo} sé

sé tsátagomát nabtanallip samlakla za nebbe s ,tlekedse sé ttögrö}ök ¤Í
tekelevel s ,tésérék atlálat kansamlakla sé kanótlém ráđá$ A .trék tegéstíges
nasroß" .nabá}ári ját [-gáliv] ¤én a dnim (77) zohiapolđo }ámotrat a téđ ttödlük

sé kesemle¤if kete¤el ,teketiezökđe icrah sé teketierev¤ef eđđö ketéjdeđ
ketejjöj [menah) ,ketejdekelsék en táró ¤e es ,tecrep ¤e es ,kőtniketlürök

"!armotaláglođ

igér nomalaä sé ,eđđö ttöj savol setrév rotáb ólávik sé anotak e$min reze }áhéN
rokka ráđá$ A zehgeres a katzokalta$ neserev¤ef si iaruőf sé iejgéb kenéterésík
sé takotsálap iráđá$ a téđ attotđo nesegésőb kenküki¤ednim ,tárát$nik a attoti}ik

.[kanágam) ttezređ teven ój (lezze s) ,takokédnája

(78) ,"totsálap -€édegne" za ettötlölef arnomalaä ,ttezedner támokal samlatah nátzA
neletnémöt sé ,iken ttozokédnája tevökagárd sé tnibur ,tötsüze ,ta}ara getegner

[arátaláglođ] kanájupak ráđá$ a nátuzA .ejéllem atda lüterésík tégeres e$min
nabá}ári e€ehkéđ đürügnÜ sé ,tludnile avnattap ebgere} nanno pan ¤e ,téjef návzodlá
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