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!géssekéB sé ketkéN mele¤eK



.si kenrebme sé kentetereä tlláđ erdlöF a ,kanúifnetsI tráv ató kederzevÉ
.tlov nabgásólav a ne€ima ,intatumeb kanna€o tŐ ménteređ latlá €em ,tev}ök e

arájtú motídni lattazóđ ISUZÉJ

.le tteđev nebiőtđevtú kesétezeverléf sotadut a ¤av ,tlov aktit-koktit a –
nabkáigóloet izáh¤e ótítájasik tŐ za – gidde €em ,arradnim tínatgem sé

tnekres ,tídzub ¤oh ,mezré nátu ”sétjü¤-ga}a„ őtlöteb tekevé úđđoh a ed
,mozoklalláv argolod zéhen ¤oh ,moduT

.kanzára¤amik lőbbe kiajpap tima ,tzadnim kanifzáh¤e za indagofle llek ”tnékavađ
netsI„ ¤í sé kannav ”avlázinonak„ eD .kanadnomle alóR – avrítá ,avtíkalatá

rođnalatmáđ sé ”lessélekéeb„ igéstevöđó kos-kos a – komuilégnave za tnima ,
¤ú ,ajtđagar zehétenétröt soravaz sé zehékedré gásódiĐ a tésétedlük sé ajtínat
,eb ajtatum tájkala suzéJ-ódiĐ a ka$ sigém ”násukinemukö„ sé lassázorátahle

sözök – }ámodutsállav ótí}ári táságoflef sé támlatrat igálivtih
”gés}étđerek„ iam a – ”suzéJ„ :tlov ze óđ ttodnomik sé ttetílme röđbbötgel a

nebémlenétröt kenvé 2000 tletle ató asálláđ-erdlöF a ¤oh ,erénelle kannA

:ótahtí}ozib lakkotada igássonoza őzektevök a za ,evév lupala – tásárí kráM –
tebbigérgel a ,”kátlognaheđđö„ ká&azáh¤e úsázamráđ ódiĐ sé irokó za tiegevöđ

itedere komuilégnave za ¤oH

-netsI„ za – tti trem ,asátípallágem a kenne sotnof no¤aN .tegésbnölük isáiró
ittözök ”a&A ie}}eM őtereä„ tlákidérp latlá knurU suzéJ sé kala-netsI

ttezeven ”kanávoheJ„ menka$ rám am nebknügés}étđerek-iaduj iam a –
lessénebbödgem bbo¤an gém – inzedeflef sé lánásátatumeb kala isuzéJ ”ódiĐmen„

a tséze¤e za knünlelđé llek evtepelgeM .laviatada ózoktanov arsuzéJ
”kankomuilégnave-sukitđong„ .nú tlálat nabidammaH-gaN a kujtílnosaheđđö sé

”tekesélekéeb igéstevöđó„ óravaz tágássotama€of gevöđ a kuj¤ahik
lóbámuilégnave kráM ah ,rokka knutuj arsátípallágem sekedrÉ – .levésétísejlet
a kanátadalef tledner lőtnetsI = esétedlük knurU suzéJ menah ,eb ketdesejlet

káicéfórp ódiĐ igéstevöđó za men levésénelejgem suzéJ :¤oh ,nabásárí azzo€úsgnah
tza ttellem esélzök tada izjardlöf séveK .ttodórí arámáđ kódiĐ men muilégnave

za ze ¤oh ,ótahtípallágeM .tlákidérp retéP tima ,tzadnim knülev ilzök ő sé
a}ávtínat retéP kráM :tniređ köpsüp ino€ ,đuenerI .bbigérgel a si¤av ,ősle za
asárí kráM ttözök kegevöđ görög a ¤oh ,za }ét ttotí}oziB – .sözök esrev

235 kan$ákuL sé kanétáM .zohékráM ólnosah 350 gidep lőbésrev 1149 kan$ákuL –
.lavékráM sonoza 600 lőbésrev 1068 kanámuilégnave étáM
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.si tsátínat a sé si tsátísogálivlef a inedzek llek lánásátatumeb ”molagof-
netsI„ za ,”kala

.tekepén ódiĐmen a si¤av ,takózotrat ”zehépén„ a men a ajlokli¤ armolah
levételedner tős.…levé€édegne ő za €em ,nav ”epén ttotđalávik„ na€o kenika

,zehnetsI ”őletevök takotazodlá„ sé ”ólláúđđob„ a zohha ¤oh ,si ¤ú kujtahdnoM
– .tatumeb kenievíh knügés}étđerck-iaduj iam a te€ema ,”zohkala-netsI„ za zohha

$nin ezök immes kanáj&A ie}}eM őtereä knurU suzéJ :sina¤U

:tezédi za emí .(tsepaduB ,1977 .asádaik bulkv}öK ra¤aM) lóráladlo .150
kenév}ök űmíc ”suzéJ iterázáN A„ :sekcaJ enseuquD :tezédi ,naózoktanov erre si



té}émelév a kanásódut-ailbib bbetremsigel ki¤e knurok gem kussagllah eD
– .nebiesrev .30-21 sé 2-1 đér .8 kenév}ök éuĐóJ avrígem nav im ,gem kézzén sé
(lüzök kos a) ketílme tima ,tádlép nelte¤e za ”nabsárítneđ igéstevöđó„ za gem

késtniket ¤oh ,tiósavlo v}ök e meréK

.nabkóicákidérp a sé nebkev}öknattih a kenletémsile rođkos €o sé nabámrof
őzöbnölük i}}a si atóza tima ,za ze sibbálageL .tájgarah aj&A astípalli$el

lavásázodlálef agamnö sé ,”tnűb ődnedere za ejlörötle„ ¤oh ,erdlöF a le ttöj
tréza táhet suzéJ .téjné kidosám zaza ,inzodlálef ajgof táif tájas ¤oh

,azzorátahle ,sogásój no¤an na€o netsI za ze levim sE .gésküđ nav artazodlá
,leggésirebme za nejlékébgem ¤oh ,zohhA .si arkujdótu i}}emalav menah ,kujár

ka$men ,ik ttobađ tsétetnüb úrogiđ sé ttödöhüdlef erre netsI .nűb ődnedere za
ttel zE .lammolazib a lezze tléađđiv ráprebme ősle za ed ,nebkerebme za

ttozíb netsI nebtedzek :el kujtahrí ¤í nedivör tepék simah a tzE .kantatumeb
iataz}ári so}ozib gés}étđerek a tika ,zohha ezök immes kennetsI za kennE

.levételémle géssőlelef vítkellok ódózomlah erkédezmen lőrkédezmen a
kizeknelle ,dnom suzéJ tima ,nedniM .lőrnűb ődnedere za léđeb mesahos Ő

.setétnelle neserekö¤ lezzednim asátínat suzéJ

.kenletevök takos si no¤an ie}évröt moladasrát jú za ,kuttál tnim :könűb a
kenénnel kesöbmözök arámáđ suzéJ ¤oh ,itnelej tza men eđrep zE .abmoladasrát jú

za péleb ¤oh ,lőtienűb gem lutđit latláza rebme za :gelőzeknelle neppÉ
.tienűb etlekezevel ika ,eb tahtuj za ka$ abágáđrO netsI ,abmoladasrát jú za

¤oh ,attotíllá men ahoS

.láni$ lóbágam tájas tima ,za rebme nednim ¤oh ,- lóđ lőrre déđebadlép nednim sé
– tímáđ za ka$ nebémeđ netsI .togássóda ődnetezifgem iken ,i}}agem tnim ,téktév

i}}emalav rebme se¤e nednim ajríeb (abájáirómem pégótímáđ repuđ ¤e ¤av) ebtezüf
isáiró ¤e ika ,tőlev}ök imalav tnim ,tnetsI eb ajtatum ¤ú men ahos suzéJ

”.tzena¤u innetgem sepék men netsI za ze agam ,keniknednim gelgév ,zaza ,si
”ređtéhnevteh „ gem nossá$ob ¤oh ,lőtrebme za irék tza lütđerek náiF a ika

,netsI za za ¤oh ,énetnelej tza sina¤u zE .tienűb kerebme za ”e¤evle„ ¤oh
,ainlahgem llek tréza :ajtíllá men ahos suzéJ

iailbib a lénne ”ajtlávgem„ asázodlálef – kansuzéJ – ken-”ßE„ kisám a ”tnüb
ődnedere„ ttetevökle latlá (avÉ) ¤e„ za tniređ €em ,lavájáigóloedi kanibbar-

luaS ttel ”álláP-tneä„ a tsizétniđ a tze küssetze¤e en géM
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!ne¤el ótahtatzoktanov ”arsuzéJ-ódiĐ„ ne€imalav ,óđ nelte¤e ka$ lóbásátísódut
¤oh ,kanna tégésőtehel a ilürekle nasukitametđiđ ,nasotadut sé kanódiĐ izeven
mesahos tsuzéJ ika ,”tátsilégnave„ za tza ,tő gem küzzedrék sé ázzoh ađđiv

knüjréT (.”elleuq„ temén a = ”Q„) .kenzeven ”kansárrof„ ka$ – avtálle levőzlej
”Q„ – kótatuk-ailbib a tásárí kenika ,zohkráM ađđiv knüjrét menah ,lénnetsI

(.kujtahsavlo tze nokaladlo őzektevök a djam neppékim ,ttezetél men nebéjedi
suzéJ sélüpelet űven ”terázáN„ ¤oh ,kanna akétí}ozib ój si ze nálaT) !itílme men
gem ahos teterázáN kráM ¤oh ,erénelle kanna ,”nebterázáN suzéJ„ :lef kitetnüt tza
nebgevöđmíc a ”korítá„ sé ”kótídrof„ A !”tázah„ a tze gem izeven men ed ,(,.1 ,.6)



”abájázah ő za éném sé…„ :tsézejefik a tza naózoktanov arsuzéJ ajlánđah ređ¤e
nelte¤e kaŁ .tekü€ehókal ilzök mesahos treM ?airáM ,aj}asedÉ sé knurU suzéJ
ttozamráđ lóbátjaf ,lőbgéstezmen ne€im ¤oh ,el atrí men tréiM ?suzéJ tlov ik

¤oh ,tza el atrí men tréim ¤oh ,tö gem küzzedréK

.si tásázamráđ irebme knurU suzéJ anlov atríel nesetelđér nasotzib kráM
rokka ,inletđit tnékajpa-őleven knurU suzéJ knügés}étđerek-ódiĐ iam a ajgof
to$á-feĐóJ ódiĐ a tze ¤oh ,si tza anlov atdut gém ah ,sé.…rokótu za zeven

”kansárítneđ imuilégnave„ am teke€ema ,takusátísódut a tza kidzek
lavájáigóloeneg ”ilebgéstezmen-idiváD„ ¤e ”kan$á-feĐóJ„ – nelteremsi latlá

kráM – a djam ,aráktit ibbar-luaS sé ajórí si ”kenietedekeleŁ
kolotsopA„ za ,ŁÁKUL ódiĐ a sé ”?ado$ik„ ttezeven kan-ÉTAM a ¤oh ,tza anlov

atlodnog kráM aH .inatítájasik kájgof tnékasáisseM gásódiĐ a – tegecreH
sutráP a – taknurU suzéJ ¤oh ,gástucnuh – ótahduteb kenételtö ibbar-luaS
am – a za ttotuj mes ebéđe kankózotrat zehgéstezmen isuzéj a nebődi za nebbe

trem ,”indekrék„ ttellek men laggásólav a lezze sina¤U .ze asállavgem
kanásázotrat ólav zehégéstezmen suzéJ .”edi„ kankráM sé inetnelejeb nölük

kenkeilebarok a ttellek men tze táhet ,tlov őngecreh i€árik sutráp airáM
enebaidA aj}asedÉ suzéJ ¤oh ,- nabbojgel kódiĐ a tnékőf – atdut iknednim

(lürök 50 .u .rK) nebéjedi ő za trem ,azzo€úsgnah men tréza ka$ téven ”kanájázah„
knurU suzéJ – tniređ akigol a – rokka ,gem itílme mes tze gém kráM aH .”évvén-
pén„ tláv sé nákja pén a ttezektelek lóbóđ (ejdlöf /kenegedi/kojog A„ :esétnelej)
”miijog gah lilag„ rebéh a – kujdutgem lőbgevöđ a tnim djam – menah ,ttetnelej
”tsézevenle izjardlöf„ men ze nebéjedi Ő za ed ,tlov ”iaelilag„ ¤oh ,kujdutgem

lóbmuilégnave ibböt A – ?nabólav tlov nohtto loha ,agáđro za…”ajázah„ a
kansuzéJ tlov loH .snárgime-ra¤am ”sonohlük„ ne€imalav tróđtéđ abgáliv¤an a
latlá rahiv imlenétröt a itehzedrék…”?mázaH né za loH„ .”togáđro„ ne€imalav

neltétleF .ttala vén ”azah„ knütré si tim eD

.nabkosárí igér ,ttotítđup men le sé tdaramgem gém a togáĐagI za inzomo} kanájórí
koros e enellek men tsoM – !el atrí men ¤oh ,rák ne€im sÉ

?…eséremsigem a kanásázamráđ irebme knurU suzéJ im a sotnof tréim :¤oh ,tsédrék
a tza itehetlef si ósavlo za tsom eD

,kođonog a kitíđef ertđerek tsuzéJ-ódiĐ a :tniređ €em ,atazára¤am kanna sé
”asárítneđ„ knügés}étđerek-ódiĐ iam a ajdagem tđaláv A
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.”BA„ :si ajtropo$réV .lavéko€árik nuh-sutráp a kasonoza iatada inatrebmE .tatum
tsuzéJ-ódiĐ men kala ótahtál ”nelepel tneđ„ a neze sé néjödefmeđ ittolah aj¤ah

tti tépékcra ttetegéeb larrágus sukimzok sé damátlef nopandamrah ed –
lahgeM .kéttetíđeflef kika ,si tékozA .tienűb seđđö gésirebme za ilrötle

,iđivle lavásázodlálef agamnö ,”a}áráB netsI„ tnim ed

”!dennet llek tim ¤oh ,dezrégem djam sé lakknurU suzéJ ebmeđ táh zzéN – !
őtetzekélme menah – ze }ávláb meN – !nájpalmíc v}ök e deleV ebmeđ zén cra-
suzéJ ővél nelepeL-tneä a„ :takugam kájllav sé kizré kanra¤am nebkelél kika

,mezétni zohkósavlo za zohkoza takavađ e tsoM .ierévtsetrév knurU suzéJ kora¤am
a :si¤av ,inzemletré tze llek nebdnerros ttotídrof neppé menah ,”tlov ra¤am

suzéJ„ ¤oh ,tza ajtíllá mesahos ajórí koros e trem ,tsátípallágem a tze erléf



iknes ezzemletré eN .iadótu kenégéstezmen suzéJ ¤í ,nokugam kilesiv tágássonoza
kanágásttoda irebme knurU suzéJ ¤oh ,táhet kájtahdnom ko-RAG-HAM ttezeven

kan-RAG-NUH A

”.ttetehnétröt tniređ kesézeletétlef so}ámodut a men ”ado$„ a za trem ,kanádo$
őtehtísőnim men esélürekado kalarebme ótahtál nelepel a„ – kájdnom tnim –
trem ,tréza tokala-suzéJ ővél nelepel-tneä a kanádo$ le iremsi men nabnoza

”dazáh¤e„ tlüpeleteb dézök sé netsI zA

.abiaglod kerebme za sé abásros gáliv a – latlá rebme ”ózoht}éf„ ki€emalav
¤av ,knurU suzéJ ,tetereä tlláđ erdlöF a ¤av ,lüneltevzök – eb nozzoktava es
artanallip ¤e ,lohes tarakA sé őrE ie}}eM sogásój a ,Ő ¤oh ,inlezpékle ajdut
men za ,”đih„ enneB ika sé kéttih TNETSI ódoklaru ttelef-teđémret a kő trem
,nabkádo$ a ”kettih„ nabólav ”kosukitđong„ A .abátaláglođ gálivemđe isállav

ódiĐ a eb ajloros ”tnékibbar„ űređ¤e tsuzéJ-ódiĐ a €em ,küjtré tetezevređ a tza
ttala vén ”aixodotro„ sé kizeven ”kankosukitđong„ am tekezE .kattál tsáisseM

nabsuzéJ kika ,zohkoza $nin küzök immes ”kenkőtevök-SOTSERHC„ .nú
za ,”kenkeütih-suzéJ„ sogásólav a ¤oh ,kujtahtál ”ebmelenétröt igés}étđerek„ .nú

za knütniketađđiv aH .tehel men inlázilletagab ,inlekétréel tekeze sé nebéttet
nednim nelej nav ejere-inetsI ”sétedlük„ a ,”ittelefrebme„ za ,erégés}ekévet €i

knurU suzéJ inda totazára¤am ”sám„ ne€imalav kenzeke¤i abáih
”kosódut„ sukilbib iam a sé ”kanráj kátnás a ,kantál kokav„ a trem ,sénétröt

”silámronarap„ ki¤ednim lessézemletré iam a – táhet .inzohertél dut őre ”inetsi„
za ka$ teke€em ,ttet ”takádo$„ na€o nabólav knurU suzéJ gideP .tniređ sézemletré
ódiĐ a takoza eđđö kájlo$pak lavátalĐárav kenésézűle kögödrö sé kemelleđ đonog
eri}bböt ed ,na¤u kájloroslef tiettetado$ knurU suzéJ .avtínat sé evremsile
kannav kankádo$ inetsi ”isárítneđ„ dnim-dnim (.bts sálmolaf iókireJ a ,lőbgé za

el pa$ zűt ,iálbátők sé sezóM ,asálávtéđ regnet-söröV a) ”ajádnegel„ seđđö
gásódiĐ a rokkana¤u eD

:ebélüf kővíh a naódnallá ajtídro tza – ,agásakos kankniazáh¤e }étđerekódiĐ iam a
– ”záh¤e„ za ze eD .nödlöF a ettetnelej tésézetél ”kanágáđrO netsI„ rám

etélnelej Ő za trem ,inzevređgem traka mesahos knurU suzéJ te€em ,”záh¤e„ zA
.laviólavbbála sé -bbejlef ,lavájáihcrareih agam a záh¤e }étđerek-ódiĐ a

tlukalagem sé aixodotro za etző¤el ”takosukitđong„ A
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“ !lóla ketienűb teketit knuzodlolef – ”kotazáh¤etneđa}a„ za ,”IM„ rokka sé
totanábnűb kotastraT !kot¤av kösönüb…!kot¤av kösönűb„

.nebkievíh a kenestlek totadutnűb ¤oh ,takavađ a tekezena¤u kátlánđah iekédezmen
đége korotákidérp a eD .”gem ketejrét„ :ajrí ¤ú rápsáG iloráK .tegevöđ görög a

tze kájtídrof neppéksám nebvle} nedniM (.1.15 kráM) .”totanábnűb kotastrat„
:lénsézejefik a lénne gem knujllá eD

(.lóráladlo .143 kanájáknum ttetílme :enseuquD :tezédI) .inedzek kotajdut tetelé jú
¤oh ,takotodómsádoklodnog a ,teketeklel a gem kotássatzotláv :ze menah
,erketejef a tumah ketestnih ¤oh ,za men ,asátídrof seletih a totanábnűb

kotastrat men kenésézejefik görög muilégnave za ¤oh ,kátdut meN“

.lavásádlá za nav knülev gidnim Ő nebsédekenem ólav arój a sé nabknukédnáđój ¤oh



,nabbA .nebnetsióJ a ze sédek}émer sotaládo$ imalaV .nebétih sélesivdnoG
inetsI za gés}émer samlatah ¤e nebiknednim nav nebnellE .nebnűb knüttelüđ men

trem ,kensönűb tágam izré men trem ,atadutnűb $nin kenrebme őzén ergé za sé
ódoklodnog nasilámron A

.támlaru tetereä sé géssekéB a si¤av ,tásázohertél ólav nöknüdlöF kanágáđrO
netsI – tásátísólavgem kenévret knurU suzéJ atzo€ádakagem gidnim kédnáđ
isádoklaru ólav nekeklel a gelőf sé …nokosám a ,kađőre irebme za ¤oh

,erénelle kanna ,ze topallá ”isárávado$„ na€O

?…t-”NETSI ßAV LOH„ a attotláik ergé za sélüdnergem a ze sé tdulaik menka$
arágus gés}émer ólav nebsélesivdnoG a ,TIH a tlüdnergem ¤oh ,neletgéstéK

.lassátrirebme i}óillim a kamlarurorret ttezektevökeb kunátu za
,kúrobáhgáliv a kasonoza le€€em sé knutsavlo nebév}ök éuĐóJ tima tnim

,kolodnog arkédnáđ isádoklaru na€O

.kettelüđ kanra¤am trem ,mes kora¤am A .ttetelüđ ”abdála$tezmen„ ki€emalav ¤oh
,lórra tehet mes iknes treM – .levésélé ólav ”nebtélój„ ilakkavaj ttotđole

neőlne¤e sé nebteteređ ,nebékéb kankodála$tezmen a si¤av …levésédejretik ólav
nödlöF a kanágáđrO netsI …lavákédnáđ Ő za ,lakknurU suzéJ tnelejgem knüttözök
lavájádo$ retupmok a sé ttodamátleF a nebmeđ llá agásnalatzagi sévkeröt ólav
armolarugáliv irebme zA .asánovlef óslotu ”kétájníđ ¤an„ a el kiljaz knüttőle

rokima ,AM neppé tnetsI za gem kátlálat nebküklel tájas a ”kódoklodnog
nasukimzok„ a keze ,evzejefik lavóđ sáM .”sárávado$„ ólav lőtémle¤eK netsI za

deléarjú nebbe sé tekő etzönötđö ”sádoklodnog sukimzok„ a – kájdnom ¤ú – menah
,kozohújmođ a katdalađ ”zohkazáh¤e„ óvuklagem a meN .sáludrof élef ”}éf„ a

tludnigem nassal no¤an ,nassal nabkattodaramgem a ¤Í .egév $nin gém kangáliv a
sé.… ’!giétezegév gáliv a kodaram keteleV„ :knüken tnezü ¤í knurU suzéJ eD

.erdlöF a knázzoh le atzoh tétetereä a kanágáđrO netsI ika ,knupaN se}éF im a –
knurU suzéJ knützök nav tti eD .inatítájasik kanágam ajdut mes iknes tájpaN

netsI za sé go¤ar námrof¤e errebme nednim knupaN óda tetelé neđih ,erre kanlodnog
si men ,kanllá neb}éf„ a kika .kozA !e¤evle si tére}ek ¤av ,azzágiel tepén kisám
a ¤oh ,¤ú en ed ,tréépén tájas ,tréájázaH tájas a nozzogloD !nájtú agam a géstezmeN

nednim táh nejneM
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.si eteteređ irévtsettezmen gecreH sutráP a tíges gém gidep kankora¤am A
.akédnája kanáiF netsI za menah ,ado$ men melező¤ a ze trem ,nebémlező¤ gáĐagI za

innih sé laggáĐsonog irebme za táhet knunllá llek ebmeä

:lótósavlo za irék tzE .tÖ küjréle gidnim ¤í trem ,lassáludrof élef }éF a sé
lasságofeđđö za gem küjnöđöK

őzreä a



KOTATDARÁFLE KIK ,MÁZZOHNÉ KETEJJÖJ„
“ !KETKEN KODA TŐRE JÚ NÉ SÉ
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kesédeklémle őtezeveB

”!ek$egecreh imehelteB ,ek$ededsiK …!ejriK …!ejriK ,,

.”aiF tneä kiđgu} tzök komrab ,kiđkef nablođáj„ :ajdnom si kené za ¤oha >”ttetelüđ
nabóllátsi suzéJ„ ¤oh ,ajádnegel tremsizök a za kengés}étđerek a méle ttödőtev
tnékvrénelle gidnim ed ,námét a neze modógár atógér ráM .mazzoklalgof lavájkala
irebme suzéJ ¤oh ,arra ttotídni kené i}o$árak igér ,tdaramnnef nabko}ámo¤ahpén a

zE

.anlov mettev ála talágĐiv sopala sé setezüt támét a tze ¤oh ,lükléna kevé za
katlúm er¤e táh ¤Í .nabóllátsi kitelüđ men gecreh ¤e neđih ,- matlodnog –

”lőrgecreh imehelteb„ kajrí tnékim táH

.ttetnekres arásárí }ámlunat e €em ,táhet moko ki¤e za zE .ajórí koros e ika
,trebme gerö za tze ajlomortso agásújmođ sádut a sé ,tsám¤e kizétet kesédrék a
neb€em ,lótkolataif inohtto za kopak televel bböt er¤e ,lóbgáđro za ketnemik

kođoro za ,lóla rorret atsixram a katludabađlef knierévtset inohtto ¤oh ,nabnoza
tsoM

.tegecreh imehelteb a nabtlúm ttetísödökle za meserekgem ¤oh ,arra magam le
matzorátah ¤Í .trebme za ,tsuzéJ kájraka inremsi kika ,kenkekemre¤ ,kankolataif a

kankoza nav kuzagi }ozib ¤oh ,gem ttöző¤ lórra mosálátidem úromođ no¤an ¤e
>nebv}öksepék iailbib tnáđ kenkekemre¤ a kájtínat tnék-”ttezegeđ arpolđo„ sé

,lóbtadutzök a kájraka inlöröt si tésétíđef ertđerek knurU suzéJ ¤oh ,mattál
nabba sé (n€koorB ,11201 { sthgieH aibmuloC 25 { ,&eicoS rewoT hctaW)
v}öksepék űmíc ”lőrketenétröt iailbib mev}ök né zA„ ttodaik nab}ádlép

óillimték a tlürek ebmezek rokima ed ,etelezpék ővíh-suzéJ ¤e ka$ mamladogga
¤oh ,mettih tza etnielE ?nebévíđ kővíh a inatloik nálat kénteređ t}éf i}o$árak A



.lavóđ ”yad€oh„ a röđbbötgel kitísette€eheB .tarilef ”samtsirhC yrreM„ a
nokopalőlzövdü i}o$árak a kiz}áih nabboj er¤e luádlép nab-ASU zA .tájkala

sotđagam knurok kánatíđat abá€ámoh sédelef a ahtniM .lórsuzéJ inallah ,insavlo
tehel tebbesevek er¤e ¤oh ,iteheverđé za ,ráj lemmeđ ttoti} ikA .ajtatum si

tásázoktavaeb ,kenőze}ét imlatahrútluk tnim ,kanótjas izöktezmen a nabásátí}ári }
émelévzök sonálatlá za sé bbasotnof ,bbasómo} nálat ze sé ,arásáríel sé

erésétíredlef gáĐagi za si ko kisám ¤e nav eD

-ődi za abba – téttetzag bbadálaggel gésirebme za – tze ađđiv kussagrof
nálat eD .”gödrö tjúb ebkerézevsállav„ a sokli¤ a ¤oh ,tésélögem suzéJ
izegevöđ ¤ú ”noitaicossA stnedutS elbiB lanoitanretnI„ őtđekređ tev}ök A
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.kujtahsavlo nabkomuilégnave za na¤oha ,inlögem kódiĐ a tő kátraka trézE
.attotínat tágáĐagI sé etré$id tágásój őlesivdnog a&A ie}}eM őteređ námrof¤e
tiknednim a menah ,ettetínetsi távoheJ ttetíse}émđe latlá akitilopsállav ódiĐ

,óraka indoklaru niknednim ,nelte¤ek e men trem ,”kerézevsállav„ ódiĐ a káttotrat
”kanátéfórp simah„ ne€i si tsuzéJ .őle trí tsétetnüblálah }évröt imolpmet a

,arkátéfórp simah tnim ,eriőtedrih koza sé evlednerle geli}évröt tlov
kangás}ágop ,kengéskentere esélezpékle sám kené}él netsI ,aigóloedi ,tih sám

nedniM .sállavmallá solatavih a tlov za sé evdegnegem tlov atalroka¤ sállav
ódiĐ a ka$ trem ,ka$ kettehel iajpapőf molpmet ódiĐ imláĐurej

A ?”kerézevsállav„ a kiK .kéttevökle tza rokima ,eb

:avađ ”sárítneđ„ a emÍ

(.38-37:8 sonáJ) ”.kotattál lánkotá&a it a tima ,tréza ketiđkele$ tza si it
,mattál lánmá&A né za tima ,meléđeb tza nÉ„ ”.kotalán e€eh $nin kenmedéđeb né za

trem ,inlö megne kotraka geM………

”……mettöj sé matzamráđ lőtnetsI za né trem :megne keténteređ ,kotá&a it a anlov
netsI aH.…„ :alór kizoktali} ¤í trem ,tniređ sátísódut imuilégnave za kennetsI
le tremsi men tika ,ttözök – avoheJ – aj&a kódiĐ a sé aj&A ie}}em Ő za đet

tegésbnölüK .léđeb lórá&A ték suzéJ ¤oh ,za őpelgem sé őnűtlef negi – tínat
”kanávađ netsI„ gés}étđerek a tima – nebgevöđ imuilégnave zA

(.44-42:8 sonáJ) ”.aj&a gásguzah a sé guzah trem ,lóđ lórájtájas a ,lóđ
togásguzah rokiM .gáĐagi ennebő ne$nin trem ,nabgáĐagi za gem ttollá men sé
,avgof lőttedzek tlov őlörebme zA .inetísejlet kotájraka tiagásnávík kotá&a

it a sé ,kot¤av kólav lótá&a gödrö za iT„

:kansuzéJ kájdnom tza si lügév kódiĐ a ¤oh ,ajgof intál za ,tetenétröt
imuilégnave za tze assavlo bbávot nátza ikA

(.48:8 sonáJ ”.denneb nav gödrö sé ¤av sunátiramađ eT.……„

.nebéséserek a kanájkala zagi suzéJ inláglođ gof lupala nebkőzektevök a
trem ,nölük ¤í mettetílme tréza tđér a tzE

tá&re¤ sik ¤e kaŁ .neb}éf ődelé arjú za (rok}úsuruG) rok}o$árak tÖ nagodlob
sé nese}éf llek knünlepennü sé knunllá éllem suzéJ llek laggásttozorátah sé



le€€ére bbo¤an géM .táhet llek knünzekedéV .lekkesévkeröt ólu}ári
erésétetnüđgem kenétih ”gásúifnetsI„ isuzéj a sé senelle-suzéJ tludnigem
etređgáliv a nav nabgnahđđö ertesenedniM .……?ajárbá őtezeveb sásom¤a

ttezevređgem lój ¤e men ,tatumeb ”nebv}ökósavlo sukilbib„ ttetđekređ eréđér
kekemre¤ a v}ök ttetílme za tima ,pék guzah sé nelte¤ek lüneletrö}ök a ze ¤oh
,sédrék a za tsom táhet lüremlef laggoJ .ekélme sevé rezeték mendjam tih ólav
enneB a ,sézekélme ólav arsuzéJ a tnim ,sám men }ozib ,kanatđaka abáka} dedsik a

rokesételüđ kiekemre¤ kőlüđ a tima ,ek$etđerek }ara sik a za sé tdaram ”tđerek„ a
epéklej ken}étnűb neltetehtísőnim a kennE .tásáđtájel sétíđef ertđerek a

abáinómerec isállav a kiđeveb ,nekepennü-óissap }étđerek a ,ne€eh kos no¤an sé
kéttetíđef ertđerek tsuzéJ ¤oh ,gáliv a ajdut evé rezeték menka$ sina¤U .tétese

neltetehtré ”kensézegeđ arpolđo„ ttotatumeb tti za tsom inzejefeb méntereä
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!dalánet daram tto emle¤ek knusuzéJ ,damátlef nebdeklel }éF jÚ za rokima S
.knu¤av kővíh-suzéJ ,kőtevök-suzéJ kika ,kanknujá}dniM .knügésseletök

asádabbávot kenéteteređ sé esétevök kenéjégI ,sádokđáhof ólav ázzoH A .lozokdámi
tniređ sáríőle isállav ne€im ¤oh ,mes za sotnof meN .delpennü tniređ sákođ

sosállav ne€im tájpansételüđ i}o$árak knurU suzéJ ¤oh ,sotnof men nálatlá¤e tti
zA .kandála$ godlob a ,kenkőlüđ a ,kenkemre¤ a nojda tőre bbo¤an sé bbo¤an er¤e

tetereä ődelé arjú za ¤oh ,arjú sé arjú nebvé nednim kitelüđ aiF }éF a rokima
,epennü teteređ a ze ¤oh ,dsedrih sé erékélme suzéJ nopan e si nebdeklel arjú

gem stjú¤

(.22:9 elevel trí zohkódiÄ) ”.taná$obnűb $nin lüklén sátnorév„ ¤oh ,za
eletétpala kenke€em ,lavianat gem attotípala tájátkeđ jú gásódiĐ a menah ,ttotínat
tim ¤oh ,lórra tlov mes amlagof ,tiavađ suzéJ attollah mesahos ika ,ajláP tneä
gés}étđerek a – ibbar luaS – egésnelle bbo¤angel menah ,kankosállav }étđerek

iam a ajótípala knurU suzéJ men ¤oh ,kanna akétí}ozib sé kizerekö¤ nabsállav
ódiĐ a nesejlet letéttih a zE ”.tienűb gésirebme za iđevle erév kenika ,}áráb
itazodlá suzéJ„ ¤oh ,za emelleđ őtevpala kenke€em ,iamuilégnave gés}étđerek a
abkugam kájlalgof téđér sik negi ka$ kanásátínat trem ,ű}}ök men nabnoza ajtú

kenésétevök suzéJ

.kanzamlatrat komuilégnave űmelleđ ódiĐ ,tlázinonak a te€ema ,lóbkosárí za
lóbkoza kanzo}áih dnim dnim asátinegomoh knüklel sé netsI ,knusázotrat

neltevzök ólav zehnetsI ,esétetlüeb neltevzök ólav ebknüklel kanátadut
gásúifnetsI za ,sátínat isuzéj a sina¤U .tiasárí kania}ávtínat suzéJ ttözök
komuilégnave za gem kujlálat men trézE ”gés}étđerek-ódiĐ„ :even solatavih

gés}étđerek a ttel trézE

.intedrih sé inetíredlef tágáĐagi nestíges menah ,le aj¤ah tsuzéJ en táheT
.ajákitilopsállav gés}étđerek-ódiĐ a attatzotlávgem rođkos no¤an takosárí za

tekeze nabkodazáđvé tlúmle za ¤oh ,nabtadut a nabba tze e¤eT .ótahdagofle leđđé
nazój ima ,tzadnim nenni lef ajlánđah ,iserek tsuzéJ ika ,táheT .zohásátísotadut

gásúifnetsI za kótahlánđahlef lój ke€ema ,lóbiavađ suzéJ nabnoza künneb kos naV

:emÍ .inetnekres llek erséderbé ibbávot tima ,kizoktatum gésimelleđ ődeklémle
neb€em ,matlálat tletétik ték nabtarió€of űmíc ”}étđerek ko¤av meN„ ttodaik

netsepaduB ,őserek tsállavső ¤E



”.mes arsátlávgem nalat}ozib gésküđ $nin ¤Í .leđđé nazój a sé lekke}évröt inetsi
za kizeknelle ze >kensönűb knüttehtelüđ men……„

”.knu¤av ieđér đomzok a im neđih ,kankomuilégnave za tnim ,indeksemledegne
bbese€eh ,bboj kenie}évröt (netsI) đomzoK A„

(.46:12 sonáJ) ”.đih megne ika ,nebgéstétös nojdaram en iknes ¤oh ,argáliv e
mettöj lugássogáliv nE„ :ajdnom tnima ,lánátsilégnave sonáJ kujlálatgem tiavađ

ótísogálivlef suzéJ .tniređ aigóloet ”atsiniluap„ .nú za ,sátínatsállav }
étđerek-ódiĐ a zE .”ótlávgem„ a Ő ¤oh ,mes tzA .”knüttelüđ nebnűb„ ¤oh ,tza

atdnom mesahos suzéJ

a agam eD .teknienűb im a gem ajtláv men suzéJ trem ,inda tomáđ llek kanknugam
tájas tréiedekele$ knütelé ed ,knüttelüđ nebnűb men sé nabgáĐagi ¤oh ,arra

ttöjár nebésédeklémle rokima ,ttopak t}éF isuzéJ si óríkkic A
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¤oh ,ajdnomik taniÄ inákitaV .II a sina¤U .lóbsátlávgem e tsuzéJ attotíđatik
rám záh¤e iamór-}étđerek-ódiĐ

”.nabásálunovik ólav lőréjdlöf gásaglođbar a kenpén ttotđalávik a tnelejgem
nese€étjer asátlávgem záh¤E za.……“

.ttel áváigrene ”ga}a„ zA .ttel é}}éF sé ttöj lőb}éF .aiF }éF a ,”đomzoK„ a
emÍ ”.ótahtílovát men le lerređ¤ev eléfimmes nanno €em ,sétegéeb tnétröt latlá
rágus sukimzok úmatrat divör negi ed ,újáicnevkerf ¤an menah ,akédaram }ámdazzi
men ,sétsef men kala ővel nelpel a„ :tniređ €em ,té}émelévkađ so}ámodut ASAN a

gem kájlágĐiV .tébes nednim suzéJ ttetíđeflef a ajtatum nasotnop €em
,tokalarebme ótahtál ne-”lepeL iniruT„ a nabkusádagat ¤an el kézzirőnelle ¤oh

,modnom tza kenkezE .ka$ tahda agássogáliV gáliV a tima ,e}éF a kangáĐagI za
kanna künneb gém $nin ed ,kanllá éle paN A .kanzoktavih arđomzoK a – névremsi men

tájkala sogásólav ,tásátínat ,tiagáĐagi suzéJ – sé kandut indokđamát erima
,nelte¤e za küsézrÉ .kenknieső ttetehel asállav ”’sám„ imalav ¤oh ,kizré ed
,intevök tiasátínat kazáh¤e }étđerek-ódiĐ a kódnaljah men kika ,kona€o ttözök

kniósavlo kannav nakos ¤oh ,moduT .le iremsi men tsuzéJ ed ,indeksemledegne raka
kenie}évröt ”đomzok„ a óríkkic A

:bbasotnofgel tzök kezE .ttodut men akitilopsállav ótísódiĐ a teke€em
,takotada imuilégnave za takozadnim inlánđah llek lef nabsátatuk E .”tegecreH

imehelteB„ izagi za meserek tréim tte€eh ”suzéJ-ódiĐ„ ttotínat latlá
komuilégnavE za ¤oh ,arásálkodni kanna monadnom ttellek le tekezedniM

e€eh isételüđ suzéJ

:tetezédi ték kölzök lóbba sé őle međev támuilégnave sonáJ témsI

(.52:7 ) ”.atéfórp tdamát men lobáelilaG ¤oh ,gem dsál..…

..…?sutđirK a le nöj lobáelilaG men ka$…

(.42-41:7) ”?alav diváD loha ,sutđirK a le nöjlóbsoráv ama ,lőbmehelteB sé



lóbávgam diváD„ :¤oh .e-atdnom sárí za meN

(.naózoktanov artada moráh e ,lóbáknum űmíc /1962 ,sserP nodgnibA/ ”elbiB eht
fo yranoitciD s’reterpretnI ehT„ a međevtá ,kölölej ttala (*) nebkőzektevök a

teke€em ,si takoza sé tiatada miakétí}oziB) .asoráv diváD sé mehelteB ,aelilaG
:nav knutada moráh ¤í nabknusázomo{

tniređ €em ,”tokédnáđ iaigóloet atsiniluap„ a tza llek ainláglođ kengevöđ
,kansárí nednim trem ,takotopallá ilebarok-suzéJ a kizörküt men nabálatlá¤e

kosátídrof iam a sé arrokótu za kát¤ah avtívaj tniređ küvdek-kü}ék
”ká&azáh¤e„ za tekegevöđ imuilégnave iam a ¤oh ,kujduT – .togásnokor ilezök

negi tatum levvle} ttezeven ”kenremus„ am a sé vle} ózogar ima ,ketléđeb
nevle} ”mára„ igér a menah ,lürebéh men iasokaL !kódiĐ katkal men táhet

nabáelilaG .si tepén ”itug„ igér no¤an sé iaimátopozem a ajloros ézök keze
ságoflef sukilbib rebéh a ed ,si takátitteh a evtréeleb ,katkal arkađé

lótáeduJ kika ,kődnetré kepén ódiĐ men a koza ttala sézejefik ”miiog„ rebéh a
sina¤U .”agáđro kódiĐ men„ a si¤av ,”selitneg eht fo lilag„ :kujtahsavlo ¤í
nabsátídrof lognA .tetelüret a tze kétzeven kan-”miiog gah lilag„ kódiĐ a

sina¤U .dere lőbéven rebéh }ámotrat e sézevenle za zE – :aelilaG
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”.kizamráđ lóbdazáđ .3 .u .rK a €em ,nájtrap ót a ,imuanrepak ttokar lőbkevök
réhef a bbaso}ávtálgel a kützöK .kettetípé ttözök 600-200 .u .rK teke€em

,nabiasoráv aelilaG lef ketzedef t}ávdaram agóganiĐ igér úmáđ¤aN„ ¤oh ,(.dlo .
347.G) ótahsavlo sátípallágem a za naórázik tegésték nednim nabnoza nabmosárrof
(*) A – .katkal si kódiĐ sé katlov si kágóganiĐ nabáelilaG ¤oh ,iđih tza ¤í

ósavlo ővíh A .anzamráđ lóbávgam diváD sé ennel ódiĐ suzéJ

.nebéjedi agásóz}ámrok rocaP ado ttotagotál si le €árik sotráp űven narpazaB
sé ttala agásótahnnef moladoriB sotráP a tlov giákos no¤an airámaS sé

aelilaG ¤oh ,si tza gém llek induT

(.”liL-nÉ„ :nabágálivtih pén ttezeven kenremus am A) .agássogáliV gáliV a ika
,”táiF }éF„ a sé (léB .láB) ”tá&A }éF„ a kujlálat tto ttellem ika ,etzeven
”kenézűä }éF„ a tá}anetsI za asállav kosuelilag A .erésézejefik ”őnnetsi„ za

$nis avađ gém kenvle} rebéh a ¤í ,tőre őtmeret ”iőn„ ővél nebnetsI za le
iremsi men teletđit-avoheJ a nátuiM .kenetílme nevén ”terohtsA ¤av

etratsA„ kosárí sukilbib a tika ,tá}anetsI za kosuelilag a kétletđit tti trem
,kódiĐ a le kétzeven ”kené€eh óicpurrok„ a takiamolpmet ttetípé nokotalsagam

A .”űtihsám„ menah ,ódiĐ tlov men pén iaelilag a ¤oh ,kutdnoM

.nebmeletré ”samlatah ,sódut„ zaza.… ”gam„ ¤av ”ilam„ remus a nétniđ
,kan-”sugám„ kétzeven tiajpap sódut kansállav E

.kidórí lellej sonoza nebrebéh a ”sugám sé noméd ,bubezleb„ :sálkodnI
.avtísonoza suzéJ nav lab-”bubezleb„ loha ,(22:3) asárí atsilégnave kráM

itísőregem totnopsállá za tze sé ,”sugám„ si ő ¤oh ,tsuzéJ kátlodáv lazza
kódiĐ a ,tniređ esélekétréik sé etezén itniređ aigóloet sukitđiaduj a

kankomuilégnave zA

..…ttetelüđ nebmehelteB iaedúj a suzéJ„ :(1:2) ajdnom ¤í étáM .ilölej lüé€eh



esételüđ suzéJ }ámo¤ah imuilégnave zA :mehelteB

:¤oh ,ajrí ¤ú motadasárrof sina¤U .levésézetél ólav nebéjedi suzéJ ”kenmehelteB
iaduj„ a kenne nav jab eD .tárU gáliV a ,”takusáissem„ idólav ő za kájráv
evdepe si am gém trem ,(kansutđirK lügörög) kankusáisseM ő za tsuzéJ le

kétremsi mesahos kódiĐ a ¤oh ,kujdut rám aM .kéttedrih ”kanájttozamráđel
diváD„ tsuzéJ sé káttál tsáisseM ódiĐ a nabsuzéJ kika ,émmehel-hteB tnomol-

hteB tá kétzeven koza táheT ”.nelearzI đel ódoklaru ik ,meken kizamráđ
(lóbásoráv diváD táhet) delőleb„ :(2:5) tniređ esélödnevöj atéfórp sáekiM

trem ,asátatzotláv ólav émmehelteB ”kanásoráv diváD„ kankátsilégnave űmelleđ
ódiĐ a sotnof tlov trézA .ttetelüđ si tti tniređ }ámo¤ah a sé tiahuj ajpa diváD
etzirő ttI .kétremsi nevén nomol-hteB evdzek lőtéjedi diváD ,tsélüpelet sik a
tze trem ,lótzáh¤e }étđerek-ódiĐ ttotíkalagem latlá iőtevök sé láP-luaS a

atpak nátu alálah suzéJ téven ”mehel”-hteB a ”mehelteB iaedúj„ a zE

ttetípé (65-527) náinitđuJ .I ,kátlobmorel tze nátuiM .tánlopák setelgöz$lo} ¤e
tleme ráđá$ nitnatsnoK ttelef aros kognalrab tlálat tti zA .evtílme latlá

rítrám nitsuJ .ađđiv őtehtezev giélef kidosám dazáđ .2 i-u .rK a bbejlefgel
,anlov ttetelüđ nabgnalrab ¤e tti suzéJ ¤oh ,óicídart a za sé nabdazáđ moráh

ősle i-u .rK a gem kátlálat men támo} immes kenémehelteB aduJ
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”.ólav lóbárok nainitđuJ nabiajpala }émtípé igelnelej a ed ,na¤u ketzegév
takosátatzotláv nabrokpézök a ne€em ,tomolpmet bbo¤an ¤e eré€eh

.ketleme nabdazáđ .XIX a tima ,rotsolok xodotro görög a llá ne¤eh-robáT a
tti ,aM .el katlobmor kobara za tsom tima ,tomolpmet ¤e edi ttetípé arjú nab-

326 .u .rK – aneleH – aj}a ráđá$ nitnatsnoK erékélme kennE .ebgé za lef
ttedekleme nenni suzéJ tniređ adnegel A .lürök ttev lallaf suhcoitnA .III nab-
218 .e .rK tima ,amolpmet ttetípé artalsagam a tlov kansállav suelilag a loha

,¤eh-robaT a nav nebélezöK .ótahlálat nevén imhaL-tiB ”nebkegevöđ
anramA„ ólav lóbdazáđ .14 .e .rK sé aksoráv igér no¤aN .nabgáslovát mk 6 .bk
lőthterázáN ,nabágáđro ko-miiog a .nav nabáelilaG mehelteB a ze ed ,ttetelüđ
nebmehelteB nabólav suzéJ .knutahludnile ergév ténnoha ,ado knützekréle tsom

nebéséserek gecreH imehelteB A

.lőbégéstezmen diváD evtetzedere nav feĐóJ .aif a kandiváD feĐóJ menah ,suzéJ
men sé tnagof lőtkeléltneä a airáM ¤oh ,(20:1) si tza kujdutgem nátuzA .kenzeven

kenéjréf – airáM – aj}asedé suzéJ kotari tneđ a tika ,éfeĐóJ so}ozib a éza
menah ,ajálbát-géstezmen suzéJ men ze ¤oh ,kujtahtál .(16:1) knüré erégév a ah
ken€em ,kidődzek lavásáloroslef igéstezmen kanáif máharbÁ sé kanáif diváD

,kansutđirK suzéJ sina¤u amuilégnave étáM .si tamlagof ”aiF diváD„ a gém llek
knunzátđiT

:erésédrék ózoktanov erre kódiĐ a ilelef tza trem ,ennel aif diváD ,sáisseM tnim
– suzéJ – ő ¤oh ,téletétlef noza ózoktanov ár sézetél isáissem a ajtahlofácgem

si laviavađ suzéJ sárí imuilégnave za eD

.kenővíh ózohgem takotazodlá tríőle za sé ótrateb tekesézekledner izáh¤e za
tísotzib tezevređ izáh¤e za te€em ,sáludabađ ólav lőtnűb a bbasotnofgel

tniređ €em ,ságoflef isállav ódiĐ a za őtehzeré negi (ketremsi nevén



”muilégnave rebéh„ gém ká&azáh¤e igér a te€em) lóbmuilégnave za lőbbE .(45:22
étáM) ”?aif a neppékim ,tö ajvíh kanárU diváD táhet aH

:¤í ttodnom kansutáliP te€em ,”agáĐagi„ noza Ő za ze men sé ”ettedrih ¤í mesgém
suzéJ nálat„ ¤oh ,lodnog arra ikA .¤í daram nednim si atóza sÉ .(10:31 zóM 4)
”.kétegégem lezzűt takiavlaf nednim sé..…takusoráv nednim„ sé tekepén igér sé
sékéb a tekezednim lakkódiĐ a itelögem nátza ,(11:34 .zóM 2) ”lóbkunóh sedé

tekepén a izűik„ ,- nojláni$ te€eh kankódiĐ a ¤oh tréza – le€€em ,tiesézekledner
ttotatzotláv ”ássárítneđ„ a kanávoheJ a kanna ajtínat ”tnékavađ netsI„ ttellem

”enetsI-a&A őtereä„ suzéJ €em ,gés}étđerek-ódiĐ a si am kizetél ¤í
S .”atlámrofergem„ tásállav kódiĐ a sálodnogle iláp-iluas a tnékim ,¤ú
”tágamnö atzodlálef trékösönűb„ knütré sé ”tienűb gáliv a e¤evle„ ¤oh
,argáliv a ttöj tréza sika$ ika ,kájllav tsutđirK suzéJ ódiĐ a iajpap

gés}étđerek-iaduj iam a trem ,iknednim tahtímáđ arágamnö ka$ nabkédnáđ ój a
nebbE .lótságoflef ódiĐ ttotatki ebgés}étđerek a raka inludabađ sé iserek

togáĐagI isuzéJ a ika ,kanna nav aglod zéhen ¤oh ,moduT – (13:9 étáM) ”…
totazodlá men sé koraka togássamlagrI„ :¤í ,attotínat sé atraka téjőzeknelle

kennednim neppé gidep suzéJ ”miijog„ táhet ,iaelilag A ”.lőtienűb kanna tépén ő
za gem ajtídabađ ő trem.…„ :(21:1) asárí étáM ajdnom tnékim – trem ,nebéhém

aj}asedÉ za rám ,ajpak totadalef a tze si suzéJ tniređ ságoflef E
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?endevét za… (37:18 sonáJ) ”.lórgáĐagI za ke¤et togás}ozib ¤oh ,argáliv e
mettöj tréza sé mettelüđ tréza nÉ„

.zohkoros ődekték e inlota$ dut ”tetréim„ kos negi gém za ,togáliv e ajráj
lemmeđ ttoti} ikA ?knumuilégnave ődere lótialotsopa suzéJ $nin tréiM ?tásátínat
Ő za kéttedrih kika ,tialotsopa le káttotímén tréiM ”?agáĐagI knurU suzéJ ttel
ávoH„ :lassátláik samlatah ¤e si tésédrék sutáliP metíđégeik sÉ ”?gáĐagI za
iM„ :zehésédrék noza sutáliP kizokalta$ ajórí koros e – nátu vé 2000 menka$ –

tsoM

:¤oh ,tza röđőle nebéséserek gecreH imehelteB a lef kussatuk sé
,er-”tréim„ ne€i }áhén inda tetelelef gem knüjlerésík eD

?ia}ávtínat suzéJ kettel ávoH

.katlunat lótsuzéJ rÚ za ,lőtküretseM tima ,”togáĐagi„ za tzadnim káttotínat
ertelek lőtđetárfuE za ka$ menah ,eréjdlöf moladorib iamór a ttepél mes küki¤E

.tekő sika$ sé ,¤í küzzeven tia}ávtínat segésűh suzéJ trem – ”?kolotsopa za
kettel ávoH„ ¤oh ,küjtehzedrék si ¤Ú

:mölzök lóbmo}ámlunat ibbegér ¤e takotada őtehlellef kulór nebgés}étđerek-
iaduj A .le kétremsi tásállav retđaoroZ ka$ kika ,kódoklaru aĐrep-adináđáđ

őtevök tásákub moladoriB sotráP a el kátlobmor takumolpmet 360 ¤oh ,lórra
teknim tísódut suibesuE neđih ,abázáh¤e suzéJ tekeütih-suzéJ a etzevređ sé

tlé nabmoladoriB sotráP őlüretle gió€of sudnI za lőtđetárfuE za küki¤ednim
menka$ ¤oh ,kájtí}ozib tza miasátatuk né zA .nebkev}öknat izáh¤e za gem kujlálat

men nabnoza tétenétröt kütelé sé kugássáknuM

:¤í evdzek lőtésrev .16:3 kanámuilégnave teküven ajríel nepéđ aráktit (tniređ



aigólonimret iam a) sé a}ávtínat retéP – kráM gideP .inloroslef tniređ vén tekő
kájdut nesevek negi ”ke}étđerek„ iam a ¤oh ,küđđih tza sé katlov kaiaelilag si

kolotsopa ttotđaláv latlá rÚ zA

”.tnomiS inánák a sé tsueddaT ,tobakaJ sé tsámaT ,tétáM sé tnalatreB ,töpölüF
sé tsárdnA ,(térévtset bakaJ) tsonáJ sé tobakaJ ,ttoda teven retéP kenika

,tnomiS„

:¤í nátu asádamátlef rÚ za atdnom kenkezE .bakaJ sé sonáJ tnimalav ,nomiS inánák
sé sádúJ sueddaT ,sárdnA sé retéP :gidepsé ,küttözök tlov ”ráprévtset

moráh„ ¤oh ,si tza llek knundut lórkolotsopa zA

”.ken}émtmeret nednim tomuilégnave za ketéssedrih ,argáliv seléđ a névnemlE„

.ttopak mes ”tsázíbgem ilotsopa„ előt s ,tlunat men előt ,attál mesahos
tsuzéJ iaelilag a sé izeven ”kanálotsopa netsI„ tágamnö ika ,léđeb lőriesétírét

láP ttel lóbibbar ódiĐ űven luaS a a-%62 kenégevöđ géstevöđjÚ za sina¤U
.tá$narap rÚ za e-kéttetísejlet nabólav kolotsopa za keze ¤oh ,lórra teknim

tísódut teseveksedé nabnoza eđér igéstevöđjú ailbib }étđerek A

nesejlet – ajtatzamráđ lóbsumziaduj a tásállav sé ávéágam ettet tegés}étđerek
iaduj iláP-luaS a €em ,záh¤E iamóR ttotípala alatlá za ¤oh ,őtehtré – te¤e
kettetré mesahos ialotsopa suzéJ lavájáigóloedi ttetedrih sé lavágássáknum

,ajótípala gés}étđerek iamór a láP-luaS a ze ¤oh ,evtnikeT
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.tésétetremsi kenésétedrihegi sé kanágássáknum kolotsopa isuzéj őzeknelle si
lavianat sé lavágam lalláP-luaS etzőllem

.ialotsopa suzéJ katdaramik lóbásátatko imlenétrötzáh¤e sé i$lökresállav
kővíh ózotrat ebgés}étđerek iaduj a ¤Í

(5:15 leŁpA) ”.kástratgem té}évröt sezóM a ¤oh ,inlo$narapgem sé tako}ágop a
inlétem llek lürök ¤oh ,návdnom ,lüzök kólav lőbétezređ kosueziraf a kővíh

€emén nabnoza kanalláőle„ :rokima ,nápu$ letévik nelte¤E .nebtezejef 16 őzektevök
a el ajrí tésétírét űređdóm }étđerek-iaduj sé tiajtú láP-luaS lotsopameN a
menah ,léđeb men tebböt tari igéstevöđjú űmíc ”ietedekeleŁ kolotsopA„ za

evdzek nenni lórájáknum keze ed ,lotsopa ódokláknum zit táhet tdaraM .ettelögem
sedóreH térévtset sonáJ ,tobakaJ tniređ etezejef .12 ietedekeleŁ kolotsopA zA ?
kéttedrih loh ed – ,negI .tniređ sátíkalatá eléf-láP-luaS iaduj a men sé nodóm
isuzéj – tomuilégnave za kéttedrih sé tésétedlük ettetísejlet nevíh ”lotsopa

isuzéj ¤enezit„ a dnim ¤oh ,za gáĐagi imlenétröt a sina¤U

(7,10:15 leŁpA) ”.knuttahzodroh men le im mes ,kniá&a im a mes te€em ,kete¤et tági
€o abáka} ko}ávtínat a ¤oh ,tnetsI za ketitrésík tim tréza tsom .… kene¤¤ih sé
tédéđeb kanmuilégnave za kájllah lóbmáđ né za ko}ágop a ¤oh ,knülüzök im megne
ttotđalávik ató ődi ibbegér rÚ za ¤oh ,kotájdut it ,kaifréf ,iaifmá&A„ :kiken

ádnom ,retéP névleklef ,tdamát sédeklétev ¤an rokima sÉ

.si tsuzéJ iaelilag a tnékkabnűb űređ¤e eb atloros abáigóloedi-tazodlá
isezóm a sé ettedrih tásátiunitnok a kenne láP-luaS tnođiV .etzeven kanági



neltetehlesivle tza sé – (ik itlöt tév}ök .V-l sezóM nabáilbib a €em ,t-
haroT a si¤av) t}évröt isezóm a nabrosősle – tsázoktanov ódiĐ nednim

tteznelle retéP ¤oh ,gem kujdut lőbđér a lőbbE

?si loh :ttü¤e ka$ gem küzzéN …zíT tdaramgem a – ialotsopa suzéJ kéttedrih
tzE .tátadámi kenénetsI iknednim – ódoksodnog lőriknednim – ttotílnosah zohpaN

attala névtré – tteđevle ima ,tza astratgem sé esserekgem ¤oh ,argáliv e ttöj
tréza suzéJ tniređ €em ,kéttedrih ”tomuilégnave isuzéj„ a menah ,tsállav láP-

luaS a men kolotsopa ”tneklef„ sé ttotđaláv latlá suzéJ tnođiV

:tekő arros kü¤eV .tekütelüret isédökűm kájríel tto s ,epennü tneđ a navgem
kanlotsopa nednim nabmuiráiverB ipap }étđerek A

.…titrevnoc medif itsirD da aicnivorp asrevinu suie meroxu te meger –
tivaciderp muilegnave sutceforp maipoihtE ni xoM„ – :étáM

(.…itírét erétih sutđirK ttü¤e laggáđro đége za tégéselef kanna sé t€árik a.
……kizatu – eréjdlöf kosuk a – abáipóitE arákosmeN)

”(..…tnessanimessid subitneg sitaraffe te sibinoiger silli simissitsav ni
euqmedif tnessirepep otsircuseJ soilif elibaremunni muc ,etneinevnoc medisreP
ni aetsoP .tivargarep enoitaciderp acilegnave mutpigE (nomiS) elIi maimatoposeM

(suedaT) ciH„ :sádúJ sueddaT sé nomiS inánáK

-tetehrém a nokoza tetih a sé (ketlüđ tekekemre¤) ketzeređ tővíh nalatmáđ
kansutđirK suzéJ nátuim ,avzoklálat nabáiĐreP nátuzA .atrájeb lavásálákidérp

muilégnave za tomotpi¤E ’nomiS‘ za ,táimátopozeM ’sueddaT‘ zE)
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.kátvíh kanmoladoriB sotráP nebéjedi kolotsopa za ”tetelüret űsédejretik
neltetehrém„ ttezeven kanáiĐreP nebbősék a menah ,ttezetél men nebődi za nebbe

aiĐreP ¤oh ,knünze¤ej llek gem ttI – (…kéttedrih kenkepén dav a kankoza sé
nekekédiv űsédejretik nel

”…taregitbo madnanimessid medif itsirhC da aicnivorp ie eauq eaporuE maihtícS
ni muc ,saerdnA menoitceruserte menoissap (suseJ) suiuc tsoP„ :(erévtset retéP)

sárdnA

(..…ttotuj lüđér€átđo erésétev a kenétih sutđirK iken aicnivorp €em .ttöj
abájáitíkä apóruE nődim ,sárdnA nátu asádamátlef sé esédevneđ suzéJ)

”.tiridure enóigiler onaitsirhc ni soe snerefnóc es odnI da amertsoP .tividart
atpecearp eativ éanaitsirhc sirtcaB te sinareyH .sisreP ,sideM ,sihtraP

:muilégnavE itsirhC mudnacidearp da tse satcéforp saicnivorp satlum ni mutcnaS
mutiripS mutpéca tsop suelilaG sulotsopA„ :sámaT

(.etleven arsállav isutđirk a tekő ,tnem zohkudnih a lügéV .tie}évröT a
kentelÉ za sé tih-sutđirK a atdatá kankaiairtkab sé kankonákríh ,kankáĐrep

,kenkedém ,kankosuhtráp A .essedrih támuilégnavE sutđirK ¤oh ,tludni abkogáđro
őzöbnölük nátu eletevöjle keléltneä a ,lotsopa sámaT iaelilag A)



.evtemetle nav tto – ttedevneđik loha ,asoráv royam-ainemrA €em ,nabsunablA
etset ő za…ik attotláv tégés¤iri ¤an kaniajpap pén noza za ima ,ttetezev ertih-
suzéJ a tsoráv 12 lüvíknoza ,tégéselef sé t€árik sumiloP ttO .ttöj abáinémrA

bbo¤an a ,ttedevneđle tegésneltemellek sé táknum kos sé ,ttetírét zoh-.C.J
takakos no¤an nabgáđro za nabba nődima eD .kenkepén a kankoza ettedrih tniređ
amuilégnave étáM téletevöj knurU suzéJ .ttotuj arásálákidérp kanámuilégnavE
.C.J rokasátđole za kengéskerekdlöf a iken ki€ema ,tludni abáidnI ősnenni za

nődim ,lotsopa iaelilaG :émolotraB

.kentih a ttezređ tevíh kos sé – intedrih tomuilégnave tnem abájáitíkä ő za
levéjere keléL-tneä a sé ttetelüđ nabádiashteB :pölüF

* * *

.si telhi za dakaf előleb sé si teketeđévűm a itmeret }éF A .gásatsul
nalatgolod ,gésűníđték ,sála$ ,sápol ,gásiĐpak ,gásguzah ,úđđob ,telölű¤ ,gés¤iri
,gásnaltadut ,gésmödőrötmen a kise ávámladorib géstétöS a gím ,togásóJ a sé
tsáduT a itmeret }éF A .inzohertél tetelÉ jÚ lőbgéstétös a dut gidnim }éF a
nebtélttü¤e za nebbE .(ajáicnetđizgeoc) etélttü¤e géstétös a sé }éf a telé za

”nabsállav„ a nebbE .avloroka¤ sé avllav nabólav ,tti tlé asállav tetereä A
.kővíh a mes ,kótínat a mes >tánírtkod ”trégof tagof ,trémeđ temeđ„ a iknes

etremsi men loha ,tlov azáh¤E tetereä A .lótsátínat ódiĐ sé lótsázoktanov ódiĐ
nednim tlov setnem záh¤e za zE .kóicálukeps iláp-luas a katlov kenelteremsi

nesejlet neb€ema ,tazáh¤E izagi ,itniređ sátínat isuzéj a gem kétzevređ
nabmoladoriB sotráP a ¤oh ,ajtí}ozib őftúk imlenétröt kos no¤an sé táknum
ttozíb kujár a nesedner kétzegévle }ozib ialotsopa suzéJ ¤oh ,kujtahtál

lóbkatloroslef A

kétdzek tto sé ,ketnem abáitíkä kolotsopa za ¤oh ,itrégem – ajríel sotodoreH
tza tnima ,¤ú bbálagel – tétenétröt kátíkđ a iremsi ti$ik ¤e ikA
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.tlálat erkővíh sé erkőtevök ój nebsétrégem a menah ,ttözöktü men ebgéĐéhen
eléfimmes esézevređgem a ”kanázáh¤e teteređ„ a lánkátíkđ a táheT .kéttetípélef

tekütelé kátíkđ a er€em ,pala za tlov ”teteređ„ a si ttőle küsétedrihegi ő za
rám ,tti neđih ,tésétedrih kanásállav tetereä a gem

.segéstehel tlov nájtú ”kotari„ za sika$ gidep zE .kássattujle évünednim
”tágáĐagI rÚ„ za ¤oh ,nabba katdoksamlagrođ si ia}ávtínat suzéJ menah ,trí
láP-luaS ka$men treM .katlunat lótsuzéJ rÚ za ,lőtküretseM tima ,tzadnim
kéttetízgör kolotsopa za nebima ,ieteldéges ttorí segésküđ a katlovgem

kensétedrihegi za neseteđémreT

:¤oh ,ósavlo za itehzedrék laggoj tsoM

?iasárí kolotsopa za kettel ávoH

”?……kaniasárí kolotsopa izagi za ,ko}ávtínat isuzéj a tájdnog etlesiv men
tréim rokka ,előt tlunat mesahos sé tsuzéJ attollah mesahos ika ,’gés}étđerek‘
a etzirőgem tiasárí za kanláP-luaS a kanna aH„ :¤oh ,lazza küjtehtíđége si ik

gém sé ,sédrék se€eh no¤aN



”.ttü¤e lekkőtedrih a ódnatítđuple ,géskentere tnim ,dere lóbágóganiĐ a men
€em ,sárí sé sátínat na€o nednim„ :tniređ €em ,”tságoflef ságóganiĐ„ a tza

ettevtá nesejlet gés}étđerek ”űrekö¤ ódiĐ sé atsiniluap„ útnopzök iamór a si
rokima ,inludnile llek lótdazáđ .2 .u .rK a rám sé inloroslef llek togásólav

imlenétröt kos negi nabásázamlagofgem đaláv se€eh A

.bts ,amuilégnavE anéladgaM-airáM ,(levőtnemgeM a sétegléđeB) esiđpilakopA
retéP ,zöhpölüF elevel retéP ,(ev}ök tneđ kelél naltatahtál A) muilégnavE
imotpi¤E ,amuilégnavE tiH a ,(ev}ök koktit A) ajnofirkopA sonáJ ,amuilégnavE

pölüF ,amuilégnavE sámaT :tekőzektevök a kujlálat ttözök kotarizék idammaH-
gaN A .lekkekéderöt űvle} görög tlálat ttusám a kize¤e tarizék úsátídrof

”tpok„ kos sé kaniasárí kolotsopa za ”iatalosám űvle} tpok„ kotarizék A
.nabgnalrab a evtjerle katlov neb}édepére$ ¤e kotarizék A .bara ¤e tlálat
nabidammaH-gaN imotpi¤e za neb-1945 tima ,tarizék barad 52 za za ajtí}ozib

tsátíllá za tzE .iatalosám sotarizék kanámuilégnavE kolotsopA za kennelejgem
si nabáirdnaxelA sé nabmotpi¤E lürök vé 140 .u .rK a rám sé tdalah sáduT

a ,”sizóng„ a nabnoza erénelle sétetnüb nedniM .tráv sétetnüblálah
”arkosukitđong„ a eriőtevök sé – tlüsőnim éggéskentere – ”sizóng„ a – sádut
idólav a ¤í ,iledner ávásállav mallá za sé nab-306 .u .rK ráđá$ nitnatsnoK
ajtídráliđgem nesegelgév ”táixodotro atsiniluap„ a tze nátza rokimA .tiasárí
kolotsopa za attotítđuple ,ettegélef nabdazáđ .2 .u .rK a rám ,matdnom tnékim

,záh¤e iamór őzeven kanxodotro tágam a sé ttese ála amuirétirk ”géskentere„ za
si kusátínat ő za ¤í ,”tienűb péN a e¤evle ¤oh ,tréza ttozodlálef aigóloedi

iluas a tika ,t}áráb itazodlá„ za men sé káttotínat tsuzéJ őlÉ za kolotsopa za
ia}ávtínat suzéJ nátuiM

.kizeven ”kanékomuilégnavE sukitđonG„ – lavóđőtjű¤ – takosárí tlálat
nabidamaH-gaN a tekeze iőtjefgem kotarizék tpok A

”tájas„ a ik káttotíkala kokédnáđ iakitilopzáh¤e óraka indoklaru nekeklel a sé
kekedré ne€im ¤oh ,lórra $nis amlagof kaná-%90 ke}étđerek A

22

”?…ütih-suzéJ kisám a kenűtih-suzéJ a kenne kentere tréim„ ¤oh ,tza inetrégem
kájdut men neseteđémret gidep kővkeröt argáĐagi zA .tásállav

.káttotínodjalut kanásátagroflef dner imladasrát a ka$ nabnoza tzE .kiláv
ávájáglođ aihcrareih izáh¤e za menah ,netsI za men ővíh a neppéknodjalut lezze

s ,kájtínávli} ”kanátaraka„ netsI teküdéđeb sé takugam sé kanallá ézök ővíh a sé
netsI ”kogásótlém„ izáh¤e bé¤e za sé kököpsüp a ¤oh ,lazza te¤e kettetré men
”ke}étđerek sukitđong„ .nú za ¤oh ,nátza tnétröt ¤Í .zehnetsI tehdelezök nabboj

sé nabboj rebme za levima ,za e}éf sádut a sé kétré amrof¤e rebme nednim ttőle
netsI ¤oh ,attotínat tza suzéJ sina¤U

:kőzektevök a gidep kezE .katzoktatum lénletét őtevpala ték nabnoza
kegésbnölük iaigóloet sege}él A

sé ,esézemletré kenésétedlük sé kanátlovim irebme-netsI suzéJ .1

.nebtelé űsétetledner inetsi za epeređ őn A .2



:a katlov kene€im ¤oh ,röđőle küzzéN .mezeven ”kankosukitđong„ gidep tekővíh
tniređ asátínat kanialotsopa suzéJ ,inetílme mogof nevén ”aixodotro iamór„ ka$
nebkőzektevök a tsálodnogle atsiniluap a nabságoflef ”}étđerek„ ték óllá

nebmeđ lassám¤e zA

?…nabátlovim rebme-netsI suzéJ kegésbnölüK

”.nebtset irebme ka$na¤u ,kidekleme eb}}em a avlúm pan nev¤en sé ,nebtset
irebme damátlef nopandamrah ed ,kitemetlE .lahgem náftđerek A .nebtset irebme

aiF netsI suzéJ„ tniređ aixodotro iamór A

”.eb}}em a kidekleme tnék}éF ótahtál lemmeđ irebme nátu pan nev¤eN .ajraka Ő loha
,tto kinelejgem emelleä sé damátlef nopandamrah aiF netsI za ,Ő .ajraka rokima

,lef iđev ¤av el iđet rokka tetset a tze ed ,nebtset irebme aiF netsI
suzéJ„ :káttollav ¤í kosukitđong A

”.kézovátle nodóm €i sé >küttözök névnemtá ,lóbmolpmet a enemik ,kédökzőtjer-le
gidep suzéJ >kájlágijah áer ¤oh ,tréza kanádagar tekevöK„ :muilégnave za ajdnom
¤í (59-58:8 nJ) ”ko¤av né .ttel máharbÁ ttőleiM„ :ajdnom tza sé léđeb lakkódiĐ

a suzéJ rokima ,luádlép ¤Í .takattodnom tto za inzemletré llek nese€eh ka$
,kájlozagi si iamuilégnave tlázinonak aixodotro iamór a ,ajraka rokima ,tétset

irebme lef iđev ¤av el iđet rokka ¤oh ,kanatíllá kosukitđong a tima ,tágásttoda
ittelefrebme sé inetsi za tza kansuzéJ

(.18-17:10 .nJ) ”…innevlef témsi sé innetel mamlatah naV…melőt né tza le iđev
mes ikneS .tza me¤evlef arjú ¤oh ,temetelé za međetel né trem.…„ :sonáJ ajdnom
tnima ,gidde gem ttotada men kenrebme ima ,”lórámlatah„ a lőrre knutahsavlo

nabámuilégnave sonáJ ka$na¤u neđih ,”tláv ánnaltatahtál„ ¤oh ,inzemletré llek tza
tte€eh sézejefik ”kédökzőtjerle„ za nálat ttI ”.kézovátle..…küttözök névnemtá

sé..…kédökzőtjerle„ suzéJ .nasukigol knujdoklodnoG

.nabtalo$pak nav lessétíđef ertđerek a kisám a sé ólav lóbkniajpan ki¤e zA
.nájtú sátísráttalodnog ,ebmeđe tuj golod kisám ték ,neppéksátí}ozib mettetevedi

takosárí sotaládo$ e rokimA
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.nemíc ”?…suzéJ e-tlÉ„ kkic ttozamlagof tniređ emelleđ aixodotro iamór a
nabólav ¤e nav náladlo .2 kanámáđ 6-5 ivé ze ótatzokéját ikađődi ttotá$obik

latlá eröK itáraB nájrodA ra¤aM

:emí .itniređ ezí akitilopzáh¤e iamór ózamlakla tokađőre za nettezejefik menah
,ótahtí}ozib men lakkosárí sukitđong a mes ,aixodotro iamór a mes za ,lórsuzéJ

dnom tima ,sina¤U .”űrekö¤ iadúj„ nabólav €em ,sátípallágem őtehze€ehađđiv
natdogu} si abárok đuenerI ráka asárí ólav lórsuzéJ óríkkic naltaráj negi

nebétenétröt gés}étđerek a ttI

.lodnog arásázamráđ ”ódiĐ„ suzéJ óríkkic a neseteđémret ttI ”…arásázamráđ tlov
ekđüb si nebnölüK .ađđiv kendőzörküt kosátínat sé kö$lökre ódiĐ a nabásátínat

nednim ,nebésépéllef đége suzéJ



:zohkódiĐ a suzéJ tlóđ ¤í treM .nebékedré ”sátínat„ a ,kolođaláv laviavađ
suzéJ .gem tnelej nebkémretótjas óláglođ tásálopá ”ko}ámo¤ah ra¤am„ a imse€i ¤oh

,ttelefa kizoklánjas sé ,tsárí za tze itísőnim kansátípallágem abotso negi
ajórí koros E

.la}}áráb itazodlá ”tlalát„ sé tlezpékle latlá láP-luaS tásátínat sé tájkala
suzéJ eđđö küđđevét en :meltémsI ?si am llá sé tllá kédakađ naltatahgáhtá ¤e

ttözök kódiĐ a sé suzéJ ¤oh ,galózoktanov arra telelef bbasogáliv e-lleK
(26:10 .nJ) ”.kot¤av lüzök miahuj né za men it trem ,ketđih men it eD

.ttel ”sárítneđ„ nabkotazotláv izáh¤e }étđerek seđđö za rám am
”asázára¤amerléf„ ólav nebémletré aigóloedi ”trégof tagof ,trémeđ

temeđ„ a ,”asárítá„ kaniavađ suzéJ sé lőbkejef óllav ken}étđerek takugam a
”sizóng„ sádut a kiz}áih evé 2000 menka$ neđih ,nosárí űmelleđ ”}étđerek-ódiĐ„ a

neze mozokládo$ men eD

.sárí űmíc ”?..…suzéJ e-tlÉ„ ttetílme za gidep aké}rá ¤an őré mázzoh
sádoklodnog senelle-suzéJ iam A .”ttel„ ¤av ”ttozotláv ánnaltatahtál„

:sátídrof se€eh a ¤í sé kizoktanov arásálusólavgem sévkele$ iegi za sézejefik
a táhet ,đel naltatahtál za ,”kizőtjerle„ ika ,tniređ akigol görög A

.avlánđahlef ttel nebmeletré ”inzőtjerle„ nabsátídrof ra¤am a ejégi űsétnelej
”innel ánnaltatahtál„ kenégevöđ görög amuilégnave sonáJ ¤oh ,lazza eb mattatum

tádlép ój negi ”arsárítá„ zA

”?megne le lát¤ah tréim – !menetsI nÉ„ kansuzéJ ttezegöđ ertđerek sé ődevneđ
,ólkodlah a avda takavađ a tekeze ,táiF a anlov ”at¤ahle„ aj&asedÉ ie}}em ő za

tniređ €em ,totazára¤am na€o kaniavađ óslotu suzéJ ttoda trézE .inréle atraka
nájtú asátatzoktali}ik sé eséremsile solatavih ,izáh¤e ”kansálurájázzoh inetsi„
za ,tsálozagi segésküđ zohgássokli¤ a zehhe sé ,tásázodlálef ólav ”nebékedré

esélrötle nűb a„ kansuzéJ aixodotro iamór a eD

”!inatkabaS amaL !ilÉ !ilÉ„ :avríel nav ¤í nabkosátídrofailbib ra¤am seđđö za
sé atdnom nevle} imára za ,névle}a}a suzéJ tzE

óslotu suzéJ ketzeređ tsámodut kika ,kódutsárí ódiĐ a ¤oh ,ik kütlekétré tza
lammasrátaknum őtrékađ nabólav nátza ¤Í .űsétnelej ”netsI„ nebvle} itelek nednim
menka$ ze sé kéttetré tóđ ”iolE ¤av , ilÉ„ za ka$ rokka ,katdut luódiĐ ka$ ah
treM ”?tevle} imára za e-kétléđeb ,káttollah távađ sé katllá nebélezök suzéJ

ttetíđef ertđerek a kikA„ ¤oh ,izedrék tza ika ,galózoktanov erre takosátálgem a
mezédi lóbátarizék masrátaknum iailártđua ¤E
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.asátísonoza ólav levésrev .2 rátloÄ .22 a sé atazára¤am ne€i kaniavađ suzéJ
abih ¤an negi nabnoza lóbájtnopmeđ kanágáĐagi aixodotro iamór A .lórsuzéJ

kü}émelév a tlov ze kankódiĐ a sina¤U (7:22 tloÄ) ”.atalátu pén a sé ajfú$
kenkerebme >úifréf men s ko¤av geréf né ed„ :lórágam lóđ ¤í ,netsI za at¤ahle

¤oh ,kidokđanap ika ,za nabrátloĐ a nebbe trem ,tze kéttet bbákni si lánnA
.katlodnog eréséltémsi kenésrev .2 rátloÄ .22 tremsi lój kulatlá za ,etdzek

lakkavađ ”!ilÉ..…!ilÉ„ tásátláik ¤oh ,kátdut ¤ú sé lóriavađ

:inadnomik llek ¤í tniređ ko€ábađ inatvle} totadnom tríel nabámrof sukitenof A



”?megne le lát¤ah tréiM„ ¤oh ,itnelej tza men sézejefik imára ”inatkabaS
amaL„ triel nabámrof sukitenof e sina¤U

”miN-aT gabaS amaL – !ilÉ !ilÉ

”.tettezbesgem a abánóh gásólavékkörö za dlemE…netsI„ :táhet gevöđ sejlet
A .”inlemelef„ táhet esétnelej ”miN-aT„ – .”inlevön ,innovlef ,inleme„ egi za

”miN„ sé ,garőle ótatum tsádolovátle za ”aT„ loha .egi ttotálle levőtökegi
”miN-aT„ .”ttezbes„ táhet ”gA-baS„ .”kiđkele$ ,ievűm ,đet„ esétnelej ”ga„ sé

>”zebes ,bađ ,sáladgav„ esétnelej ”bas„ loha ,letéteđđöóđ nétniđ ”gA-
baS„ – .”anoh gásólavékkörö„ za >”aM-aL..… ”moladorib ,noh„ (neődere lóbóđ
adaM rímus a) ”aM„ sé >tnelej ”togásólavékkörö„ ,”tegéssejlet„ si luimára sé

lurímus (.55.L) ”aL„ loha ,letéteđđöóđ ”aM-aL„ – .nebkevle} itelek-lezök
seđđö za menka$ ”netsI„ esétnelej ”iolE ¤av ilÉ„ :evzemele tiavađ ,tegevöđ

ttodnom nevle} imára za tze el kustídroF

”.giétezegév gáliv a kodaram ketelev nÉ„ :téterégí za tza attotláveb sé ,suzéJ
nabknurok lef tdamát avtí}ozib latlá koza sé levégéstíges (kenieretupmok)
keniepégótímáđ gésirebme őzekledner ”lammolatah inetsi„ arsálobmor sé ódut
takos iam a metniređ trem ,kezeven kanájádo$ knurok né tima ,tzA .tatum si tsám

,kenkeneltetih a gelőf .eD .tébes seđđö suzéJ ajtatum neseteléköt €em ,tlepeL
iniruT a gem metílme tti sÉ .evtílet tlov lekkebes ikA .ttedevneđ nebtset

irebme ika ,táiF netsI za izmellej nabólav €em ,iavađ tih neltetehröt A .kavađ
isuzéJ

.ótahtílovát men le nanno lassárájle ótítđit ¤av lerređ¤ev eléfimmes sé
evtegéeb ttel ”larrágus sukimzok„ ótrat giedi divör ed ,úsátiznetni ¤an negi

eblepel a (”sátísimah„ ,”sétsefár„ ¤oh ,kátdnom tza kódagat-suzéJ a erima)
”epék}éf„ tto¤ahađđiv nelepeL iniruT a sina¤U

,ttotísámgem sé trítá rođkos a te€em ,muirétđim ¤an a zadnim artazára¤am sé
ersétrégem lürek latlázE .agássogáliV gáliV a ,}éF a naólavékkörÖ

,naltatahlaH suzéJ ¤oh ,kétí}ozib a za tti bbasotnofgel a nabnoza lóbtnopmeđ
iaigóloeT .”ttőle emeđ ia}ávtínat ebgé za ttedekleme nabámrof}éF„ ¤oh ,si

temledeih a tza ed ,”ajraka rokima ,lef iđev sé el iđet rokka tétset irebme za
suzéJ„ ¤oh ,táságoflef noza kosukitđong a ajlozagi (knuzoklalgof nesetelđér

djam nebv}ök e le€€em) lepeL iniruT a si¤aV .”nebmeđ llá levétese
kanásázotlávtá őnétröt áváigrene ga}a za tti }ámodut irebme za sé éleflef

,nab}ári segelőrem tdará lőbtset irebme tlév kanttolah„ a rágus sukimzok a
ze ¤oh ,attotípallágem si tza egeres kosódut A
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.intatumeb kátraka ”kanódnalah„ úsros irebme űređ¤e tő sé kettetđelli érök
suzéJ komuilégnave sé kosárí tlázinonak

?.…tze itílme men nabámuilégnave ,ttala tđerek a tllá tto (galótíllá) sé
,tteteređ nabbojgel a suzéJ tika ,tlov }ávtínat a za tniređ asátínat záh¤e za
ika ,sonáJ sé >lénsétíđefgem a tto katlov men kika ,ilzök kráM sé étáM tiavađ

óslotu suzéJ ¤oh ,za segéstehel neppékiM„ :návdnom ,lef tev tsédrék sekedré ¤e
masrátaknum ,nabtalo$pak lassáríel ”sogáliv neđége men„ kos őlpeređ

nabiamuilégnave tlázinonak aixodotro zA



.lóbkomuilégnave sukitđong idammaH-gaN a gem kujdut tzE ?za tlov ik rokka
,sonáJ men ah eD .”tteteređ nabbojgel„ suzéJ tika ,mes }ávtínat a za ttetehel
men ¤í eD (27-26:19 sonáJ) .”dá}a el a lohmI„ :atdnom tza lóráftđerek a suzéJ

kenika ,}ávtínat a za ttetehel men sonáJ táheT ”!eb ketdegne men takaifréf eré€eh
kesézgévik a„ :tniređ €em ,si teteledner iamór neb¤e sé iaigóganiĐ a tza llek
indut ábbávoT .anéladgaM-airáM sé aj}asedÉ suzéJ :nav knü€émeđ sotnof ték tti
knüken sé tílme tako}ođđa kaŁ (25:19 .nJ) .ttala ejtđerek suzéJ katllá kik ¤oh
,avrí nav el loha ,amuilégnave sonáJ agam ibbelezökgel A .knutahda tđaláv

bböt ersédrék sekedré za errE

(24:21 nJ) ”.zagi eletétgás}ozib ő za ¤oh ,kujdut sé tekeze atrígem ika sé
lőrkeze đet togás}ozib ika ,}ávtínat a zE„ (20:21 nJ) ”..…nélebek ő za nebzök
aro$av ama si ttodogu} ika ,suzéJ alav teređ tika ,}ávtínat a za tö itevök ¤oh
,ajtál návludrofgem gidep retéP„ (7:21 nJ) ”.nav tto rÚ za :kenretéP .alav teređ
suzéJ tika ,}ávtínat a za tréza alóä„ :tekegevöđ imuilégnave za ka$ kussavlO

.tö gem izeven mesahos ,nasotazkotit sé lüneltetehtré atsilégnave za
ed ,}ávtínat a ze evtílme nav röđbböt nebéđér .21 kanámuilégnave sonáJ sina¤U

.tteteređ nabbojgel a suzéJ tika ,küsserek t}ávtínat a tza nődima ,rokka knulú}
zohámét se}ék no¤an neb¤e ed ,sekedré negI

a lór}ávtínat cnevdek a lőrre kanrí si tim ¤oh ,küzzéngem tsom tniređ knüterégí
sé ,nebékedré gáĐagi za takosárí igér a kujtaggaf bbávot ,inremsilef küjlév

”kankosádlotázzoh iakitilopzáh¤e„ tiesrev őzejefeb kanámuilégnave sonáJ
,káttatzotlávgem rođkos negi kápáp a sé ”ká&azáh¤e„ za tekegevöđ imuilégnave za
¤oh ,lój kujdut leviM .lavá}asedÉ ógokoz a ,ttala ejtđerek knurU suzéJ anlov

tllá tto ah ,si ariavađ óslotu suzéJ rokka enellek einzekélme nálat
s ,”tteteređ nabbojgel suzéJ„ tika ,za ő ah ,tágam einzeven anlov ttellek gem

nálat tniređ akigol a sina¤U .tílme nebsrev .25 a teke€em ,”erkebe¤e„ za arkoza
sázoktavih ¤e bbákni menah ,}ávtínat cnevdek a ze ennel ajórí kanmuilégnave za

kenne ¤oh .tza kitnelej mes neppékimmes – tniređ knü}émelév }éređ – kattorí
nebésrev .24 đér .21 kanámuilégnave sonáJ ed ,nebkőzektevök a t}ávtínat

”cnevdek„ a küjtehserek táheT .kanmuvítizop ősle za kujtahdnom tzE .lénibböt a
tteteređ nabboj tika ,a}ávtínat ¤e kansuzéJ tlov nabólav ¤oh ,tza ajtí}ozib

táhet knusázomo} imuilégnavE
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…komuilégnave sukitđong tlálat nabidammaH-gaN

”.}ođđa őremsi tegésnedniM a tnim ,tléđeb ¤ú sé tlov asádut bbo¤an trem.…
tteze€eh élöf őttek kisám a suzéJ tika ,anéladgaM airáM sé sárdnA ,sámaT

:katpak tsátatko segelnölük lótsuzéJ kika ,tlov }ávtínat moráH„ :¤oh ,ajdnomle
€em .kantarizék a kanna emíc a (roivaS eht fo eugolaiD) ”levőtnemgeM a

déđebráP..

’.tekőn a ilölű¤ za trem ,lőtretéP léf‘ ¤oh ,ajdnom sé kanrÚ za kidokđanap tnođiv
anéladgaM airáM – .tő le assattagllah ¤oh ,tsuzéJ itegrüs neb¤e s ,t}ávtínat
ibböt a sé tő ize€eh ebréttáh ¤í sé tedéđebráp ó€of lassuzéJ a gidnim ajlaru

anéladgaM airáM ¤oh ,nelle za lánsuzéJ kizokatlit retéP„ :nabtarizék űven
(asállav sádut A) aihpoS sitsiP



”.gásttoda őn a ¤av ifréf a tímáđ men lánna ,tedéđeb a iletevök atallagus
inetsi keléL a lénikA„ :lelef ¤í suzéJ

”.lénibböt a bbólávik ika ,izeven kanlotsopa na€o sé kan-’kontál‘ tánéladgaM
airáM„ :sárí za ze tniređ €em ,tsátípallágem őtnödrep a tza nabmuilégnave

sukitđong űmíc ”levőtnemgeM a déđebráP„ ttetílme bbőle za kujlálat tréze
nálaT

.kanlotsopa bbólávikgel a tö izeven amuilégnave ki¤e kosukitđong a menah ,lef
küzzedef tá}ávtínat bbe$löbgel suzéJ ka$men nabánéladgaM airáM nődim ,rokka

ttőle kósavlo za lef knurát totada naltaráv sé őpelgem negi ¤oh ,moduT

!bbávot knussatuk eD

.támáđladlo sázoktavih a evét eblejóráz ,međevtá lőb€ema ,táknumsárrof ttetíse¤e
za tza mölzök ,intetremsi mogof támlatrat kenkekélme ttorí ttetísőnim
”kengéskentere„ tá nevé 2000 menka$ sé őzeknelle nesejlet lavásátínat

gés}étđerek-iaduj iam a nátuiM

(.tevle} tpok a iléđeb ajgat se¤e nednim tropo$ A) .attotídrof arlogna
takotarizék idammaH-gaN ,trí nevle} tpok a ki€ema ,kangásasrát sódut a kanna
tlov ajgat ki¤e sina¤u ejőzređ kenv}ök trígem naólávik sé neűređkađ a kennE

(.1981 ,{ ,noitidE skooB egatniV) .tév}ök űmíc ”slepsoG citsonG ehT„ :slegaP
enialE eb kézzeređ ¤oh ,nebrökamét sekedré za nebbe inlü€émle kanraka nabboj

gém ¤av ,kájnávík inzirőnelle tamiatada kika ,takozadnim táhet meréK

űvle} tpok a sina¤U .tteteređ nabbojgel a knurU suzéJ tika ,t}ávtínat a tza
gem molálat nebé€émeđ anéladgaM airáM neppé ¤oh ,tréza inzoktáik kangof mes
miósavlo ózokdámi tniređ kosállav }étđerek-iaduj a ¤oh ,neb}émer a nabba

t}ámlunat a tze motat€of nabbatdogu} rám tsom nátu asátá$oberőle keitneF

:tniređ amuilégnavE pölüF

.atlokó$ si gem rođkos sé tá}ávtínat ibböt a tnim ,tő etteređ nabboj trem
,ttezeven kanámulóbmiđ sádut a sé kanásrát bbősnebgel suzéJ tika ,ttaim

anéladgaM airáM ttözök kolotsopa ifréf a tdamát ségnesreV

”?teknim tnim ,nabboj tő deteređ tréiM„ :kétzedrék ko}ávtínat A

(.o.76) ”?evteređ tö teketit kelteređ men tréiM„ :tlelef ¤í suzéJ
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.röđőlegel gem tnelej kanánéladgaM airáM neppé tréim rokasádamátlef knurU suzéJ
¤oh ,küjtehtrégem si tza rám tsom nebéteremsi keitneF

”.ik ttözű tögödrö téh suzéJ lőbika„ ¤oh ,(?ká&azáh¤e ”ótívaJ gidnim a ¤av
,ő) iđetázzoh ramah ed ,röđőle gem tnelej kanánéladgaM airáM suzéJ ¤oh ,na¤u

iremsile nabásárí trem ,”tsélekétréel iőn„ ttotínat latlá aixodotro za itevök
nevíh kráM ed ,kilzök ¤ína¤u si (18-9:20) sonáJ sé (9:16) kráM lüzök

komuilégnave tlázinonak a tzE



(35-34:14 roK 1) ”.nebtezekelü¤ a inlóđ kan}ođđa golod neletké trem ,teküjréf ő
za nohtto gem kézzedrék ,kanraka inlunat gidep ah¤oH .ajdnom si }évröt a tnim

,kene¤el kesemledegne menah ,kanajlóđ ¤oh ,kiken evdegnegem $nin trem ,nebtezekelü¤
a kanassagllah kotia}ođđa it A„ :avdnom ,tsátivitka itezekelü¤ sé tsátínat nednim

kanko}ođđa za tlitgem (16:3 zóMI) lassázoktavih ólav er}évröt isezóm a €em
,erételedner trí zehkeilebsuhtnirok a kanláP avzoktavih ,nebgés}étđerek-iadúj a

gem ttedeserekö¤ lassumziniluap ”atsinimefitna„ za €em ,itísőnim kan}ámo¤ah
rebéh tza sé gidazáđ .2 .u .rK a itezevađđiv ”tésélekétréel„ tlázinonak a tze

kanánéladgaM airáM motadasárroF

(76) ”.avtínávli} kettel kenkentere nasolatavih ,kattollá ttala sétezev iőn
ke€em ,kotropo$ a koza sé ,tlov }émkele$ ttotlit eletévtđér ólav nabđutluk a

kenőn a négév dazáđ .2 a rám ¤Í .lőtifréf a tőn a itínölükle €em ,tsákođ
iaigóganiĐ a tza kéttevtá nesejlet kegéssözök }étđerek xodotro za„ ¤oh ,tza

itjefik neűređ¤an máknumsárroF

.”lekkővíh„ a gem ettetremsi tnékőn ”nelet$eb„ (gipan iam a táhet) lütđerek
nődnetđe 2000 menah ,tátlov ”i}ávtínat ¤av ilotsopa„ le etremsi mesahos

aixodotro za ¤oh ,erénelle kanna ézök ”őtteknezit„ ama ttozotrateleb }ozib
lotsopa sé }ávtínat tnim ,anéladgaM airáM ¤oh ,táhet kujtahtáL .kenéjőfzáh¤e

attotrat téköpsüp amóR ,”tájótrat€eh idlöf„ gelőtelli ,tretéP ki€ema ,tazáh¤e
xodotro za tza ettege}ef sátivitka iőn ttozamlagus lavájkala ódaadlép

anéladgaM airáM ¤oh ,itílme si tza €em ,na€o nav kos ttözök kezE .kéjlürekle
tsátítđuple za ¤oh ,tréza ”soktit„ ¤í ttel asárí kos no¤an kosukitđong A

(83) ”.tlov ifréf rÚ za trem ,pap tehel men őN„ :avdnom ,ik ttetnelej apáp láP
.IV neb-1977 te€em ,lóla sámo}le iklel noza inatídabađ enellek lef si temen

iőn a nálat sé.… ”sélüzövdü $nin lüvík nozáh¤E za„ tniređ €em ,ajámgod suenerI
nnef ótahtrat men rám sina¤U .takianat sé takujtnopsállá kástímodi

zohágástlusogálivlef rok iam a sé ”kájláediver„ kazáh¤e }étđerek-iaduj a
¤oh ,kanna ejedi za rám ennel tti gideP .tamiasátíllá tlözök tti ajgof inlozagi
telelef A ”?lóránéladgaM airáM záh¤E za tínat tiM„ ¤oh ,tza lótkujpap }étđerek-

iaduj gem kézzedrék ¤oh ,tamiósavlo meréK

-đong kotarizék idammaH-gaN a ah ,tnođiV ?tnelejgem lannoza rokasádamátlef ,aiF
netsI za ,suzéJ rÚ za kenika ,’ttotđalávik‘ a za sigém tlov ő tréim ,ajtínat

iagóloet }étđerek-iaduj a tza ¤oha tnim ,tlov őn ’nelet$eb‘ na€o aH„ :mezedrék eD
.si tlürekis tđér¤an sonjas ima ,inatítđup atraka le si tékélme za gém

ajáixodotro amóR ¤oh ,őtehré – tlov ”őn-sugám„ őzekledner lassádut sagam
negi ¤e anéladgaM airáM – kujgof intál djam tnékim – nátuiM
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.tatum esénelejgem ősle inátu sádamátleF a tima ,luásonodjalut kanmuirétđim ¤an a
kanna attotđaláv tő neppé knurU suzéJ ¤oh ,küjtrégem rokka ,galózoktanov arájkala

sogásólav anéladgaM airáM küjremsigem támlatrat kaniamuilégnave sukit

tájas a le ajdnom tza ika ,lótánéladgaM airáM lótágam tádo$ a tze küjremsigem ah
,đel óJ

:nabámuilégnavE anéladgaM airáM



.attál nebtset men tarU za sé etzeré (óizív) ”nabsámotál„ ¤e tsuzéJ – anéladgaM
airáM – ő ¤oh ,etlév kensegésteven retéP ,attotísódut lőrre t}ávtínat ibböt

a rokima ,tnođiV – .tlüsetél gésnelej sukitđim ¤e ettözök sé suzéJ
.levőtnemgeM a tlürek abtalo$pak neltevzök sé mitni ¤e ,rokesénelejgem ólav

iken suzéJ ,(anéladgaM airáM) ő sé tlov }émese iakizif men sé imelleđ ¤e
esénelejgem suzéJ sé sádamátleF A

:tlelef ¤í anéladgaM airáM

”?nabiaglod rÚ za koduzah né ¤oh ,tza deđih tréiM !merévtset ,retéP

(77) ”.lánknulán nabboj tő neppé etteređ tréze sé tő etremsi lój no¤an rÚ zA ?
dnom tima ,tza le dotísatu tréim ,erre tő ettetísemedré rÚ za aH„ :avdnom

,tretéP el itni }ávtínat kisám ¤e nátzA

:si tetenétröt ódoksúnat lőrégésiklel samlatah anéladgaM airáM sé sekedré za
tza gem kujlálat nabmuilégnavE za nebbena¤U

”.iken ttodnom nabkotit suzéJ teke€em ,lakkavađ a lakkoza tekő astírotáb ¤oh
,arra kétrék tánéladgaM airáM ,katlov ia€gof telümér sé séseebgésték a

ko}ávtínat a náttál sétíđef ertđerek rokimA

:ajrí ¤í tnima ,tsédrék se}ék a tze inetíredlef ajdut nodóm őlli zohsuzéJ
sigém :eD .si ”aiF rebmE – suzéJ sé ,aiF netsI- suzéJ„ :tniređ €em ,etelélmeđ
ik ludni lóbgásólav sukitđong a lóbba sé tetez€eh ittözök anéladgaM airáM

sé suzéJ atzo}ámlunat nasodnog ika ,asódut űređ¤an miatadasárrof tetelelef
ótatgu}gem nojda kenkezE .ttelef mosárí inzoknártob kangof gem kika ,si

”kasosállav„ na€o kenđel ará}oziB ”.tánéladgaM airáM atlokó$gem rođkos suzéJ„ :
¤oh ,¤í dnom ”amuilégnavE pölüF„ ttetetremsi nebkeibbőle za tima ,sélzök a za

đel ”gásnodjú„ ¤an negi kenkika ,kenđel nakos ttözök miósavlo ¤oh ,motrat
kenűníđólaV

(21) ”.ttözök suzéJ sé anéladgaM airáM ttezetél €em ,ajtatum té}égi géssözök
sukitđim iemđe sé iklel ¤e nápu$ sézeletétlef ólav arátlov sukitore geltese
kennE .e}émdere talo$pak tkerid sé mitni ólav levőtnemgeM a sátatzoktali}ik a

ze ¤oh ,ajllagus tza emíc a rám kanámuilégnavE airáM

.küjtíredlef si tie}émlürök se€émeđ ő za ah ,táhet đel óJ .zohánéladgaM airáM
nab}ávtínat ”cnevdek„ a – lakkósavlo za ttü¤e – le mattotuj ¤Í .majlálatgem
tájkala zagi si gelimlenétröt sé sogásólav suzéJ ¤oh ,téséserek ”gecreH
imehelteB„ a le metdzek tréza neppé eD .knüremsi tniređ asátínat aixodotro }

étđerek-iaduj rám am sé iamór a ka$ gidde tekika ,kona€O .nabáđukóf knusádólágĐiv
nav €émeđ imlenétröt téK

.even a :ősle ttözök kezE

-ag A .”aladgaM„ €em ,téven idólav tlánđah si latlá kosukitđong a ajtlávlef
”anéladgaM„ loha ,vén ttoda latlá aixodotro iamór a :anéladgaM airáM
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(”seteléköt„ nebmeletré ttivtá ,ógo¤ar ,ől}éf = AL sé .bts (a)DsevöK ,



(a)DsőrE tnim ,gar ózorátah€eh = aD – .sugám ,sódut = gaM) .ajdnom ”tsoráv
sugám ógo¤ar„ a nevle} imára-rímus vén a ze trem ,lekkelejőtök téven soráv a

matrí trézA .ttozamráđ lóbsoráv üven ”aL-aD-gaM„ ővél nájtrap itagu} ót-
iaelilaG a ő trem ,se€eh a ze sÉ .itnelej ”táiráM ialadgaM„ a tniređ knüvle}

iam €em ,kétremsi nevén ”aladgaM airáM„ tő kaiaelil

idammaH-gaN a errE ?nebsézejefik e kő kettetré tim ¤oh ,tza küzzedréK :avdnom
nabboJ ?ttala sézejefik ”keléltneä„ a knüstré tim eD ”.tsáduT a kéttev

kanákézotrat keléltneä a sé dneŁ sukitđim a„ :námrof¤e – kosukitđong a dnim
,kosugám a dnim sina¤U .”kosukitđong„ a kenegedi men nabálatlá¤e kanna ,”t}ámodut

sugám„ a iremsi ikA .atlo$pakeđđö táladgaM airáM sé tsuzéJ €em ,t}ođiv
sukitđim„ a tza knünzedeflef táhet llek ttI .rátóđ őzemletré za ajdnom –

”a}ámodut kosugám a = sizónG„ ?ttala sázorátahgem ”sizóng„ moladorikađ a tré
tim eD .evzemletré lób-”đizóng„ a ”kankosukitđong„ moladorikađ a izeven

tekesetih őtedrih togáĐagI isuzéJ A .tnednim knütehrégem lóbóđ nelte¤E .éle
ia}ávtínat ttel lóbkođálah ,űređ¤e ilet lajjmođđádut sé úkédnáđój a attotíllá

lüpékadlép sé ,t}ođđa soko sé ttezpék ,tlunat a tze kaná}ávtínat atdagof lemmörö
bbo¤an lakkos suzéJ ¤oh ,őtehtré si za ¤í sé (evdzek lótárokkere¤ rám nálat)

ttopak ”tsézpékik sugám„ nabólav ő ¤oh ,küjtehzeletétlef natdogu} ,etzeven
”kan}ođđa ódut tnednim„ táladgaM airáM suzéJ nátuiM

:lelef ¤í ”ev}öK koktiT

”.ttezetél ttőlekenednim Ő trem ,ttel aj}A za kenkenednim Ő .keléL seteléköt
,izűđ ,naltatahtál a Ő

”.keléL a – má}a né za :ajdnom ¤í suzéJ

:tniređ amuilégnavE pölüF

(66-62) ”.ttetelüđ lőtkeléltneä a lőtte suzéJ .tlláđel argáliV a ki€ema
,keléltneä a zE .ttöjel ika ,lezzűä a tlüse¤e aj&A kenedniM„ A ”.kaná&A igé za

ajráp ,zűä sé a}A – keléL A

.(iK-nA-uT-amA) lilaP-amA :even a kaná}azűä ső ,ttezetél ttőle kenednim a kenne
loha ,gem knulálat nokotariké rímus a tima ,”nabá}ámodut kosugám„ a nav ¤í

nasotnoP

”.katzokdámi trésáduT naltalmor sé naltatahlomor„ a si kosukitđong a sé si
kosugám a trem ,keze iakédaram ko}ámo¤ah naltatahzotláv sé iső zA .erésézejefik

haM-hkoH = sáduT a lánđah tóđ űmenőn ¤úna¤u si rebéh a sé óđ űmenőn sádut =
aihpoS a si nebgörög a ¤oh ,sekedrÉ .sáduT a akézotrat ősle kenika ,avađ

keléltneä a itnelej tá}anetsI za ¤oh ,arra nojlodnog – ,nebéven kennetsI keléltneä
sé kanúiF sé kaná&A za :tetđerek tev ¤ú sukilotak ój iam a táhet rokimA

.ttoda teteletđit ¤an negi ,kankédavi ttozamráđel igé tnim ,kenmen iőn a ejere
sáduT a ”nabsizóng„ a sina¤U .erésélelgem gésbnölük ttezeven kenletét

”nebtelé űsétetledner inetsi za epeređ őn A„ sé őtevpala kidosám ttetílme
nebknütezejef ótatuk tiasárí kolotsopa za teknim le tezev eséserek ”sáduT

naltalmor sé naltatahlomor„ a ze neppÉ
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.tlov anéladgaM airáM ne€ima ,ar}ávtínat ”cnevdek„ ,arlotsopa iőn na€o kos
kanknurok ennel egésküđ ¤an ne€im gideP .”togásnaltadut„ a gem iletevök lőtmen
iőn a nabrosősle sádut ttotnorgem latlá aixodotro za ze trem ”a}áel-a}anetsI„
űnelej sé útlúm seteré$id a tnim ”kkicurá bbákni őn„ a ttel trézE .lőtérekö¤
iaigóganiĐ rebéh inludabađgem ttodut men gém gidde €em ,ttozotláv áváifózolif

izáh¤e atsiniluap ”sádut naltalmor„ a ze ttala vé 2000 eD

”.nebgéstétös nojdaram es ikneS„ ¤oh ,tréza menah ,(ajtínat aixodotro űrekö¤
rebéh atsiniluap a tza neppékim) ”tedönűb eT a e¤evle levérév„ ¤oh ,ttöj tréza

men ikA .inlátnálp ebkeklel irebme za atraka tátadutnetsI tetereä a tte€eh
telétí irebme ”trégof tagof ,trémeđ temeđ„ a ika ,arótínaT őtedrih tágáĐagI netsI
sé űmeđ ógo¤ar a arra kanajlodnoG .lavúifnetsI ttetíđeflef a tđerek a ,gól náka}

a kenköpsüp nednim €em ,kássál tomulóbmiđ a tza ka$ eN .kenestniket arsuzéJ
ttetíđefgem a ka$ en ¤oh ,tamiósavlo merék trézE .itehetgem iknednim tze eD
.matloroslef nebkeibbőle za tie}émdere vítizop ken€em ,sátatuk seređdóm a
ttezektevök nátuze kaŁ .katda mióicátidem sotalo$pak lassuzéJ dnim tekima

,kosátálgem ólupala nokotallagus sukitđim na€o bbákni ,katdakaf koza lőbima
,miesézré za trem ,kansá}áhermeđ ósavlo za e¤ev en tamiavaä

(20:21 nJ) ”?ttodogu} nélbek suzéJ„ – ajrí amuilégnave sonáJ tnim – lavámlakla
”aro$avrÚ„ za ika ,}ávtínat ”cnevdek„ a aladgaM airáM ¤oh ,tza atdut nab-1498
rám odranoeL :menneb sédrék a lüremlef lunaltarakA .lajjah úđđoh sé laccra péđ

,so}áeL .ótahtál őn ¤e ne€ehőf a ,nájbboj suzéJ sina¤U .arágáskontál icniV ad
odranoeL massahzoktavih ¤oh ,arra tísogojlef ima ,tépék lohraW mettev lemmörö

,kezeven ”kantalo$pak sukitđim ólav lassuzéJ„ tsom tima ,mattál tetelhi sé
tsédeklemelef iklel a tza gidnim né nabásátokla űtelékörö ,tlüđék nab-1498 za
nebbe kenicniV ad odranoeL ¤oh ,evtnikeT .ajáipók útazátnim Đálfumak sé morkonom
”kanáro$avrÚ„ za ,kené}émtseflaf iónálim icniV ad odranoeL naltatahlah a epék a

ze kenika ,lohraW ydnA đévűm tlatđagamlef a sé lemmíc ”aro$av óslotu zA„
,tátalosám ttopolle neűređ¤e kanásátokla bbólávikgel icniV ad odranoeL

kilzök noladlo .II a si loha ,ttöj lóbtarió€of űmíc ”teđévűM jÚ„ őnelejgem
netsepaduB a géstíges a zE .matpak tegéstíges naltaráv – nabmosázomo} ólav

nátu aladgaM airáM – tsom ed ,tiasátokla sádo$ olegnalehciM matládo$gem
nabámóR .ttetísetél lüklén őtítevzök nednim sé geliné¤e ”lavágássogáliV
gáliV„ a te€em ,itehnöđök kantalo$pak sóicátidem zagi sé etniđő ed ,úpala

sukitđim ne€i tévűm ejőtmeretgem sátokla sádo$ ,ódnadaram sé ¤an irebme nednim
¤oh ,ajtál ¤ú ajórí koros e ,evtniket abtlúm A

:asátatlém talosám-odranoeL ttezeven ”kanáro$av óslotU„ latlá lohraW ,đévűm
őzređ a :emÍ .lugás}ozib ajákódnom kenéjőzređ ”pékalpud„ a kenne tti

nojlágloä .”kedré„ za nojdoklaru sé teletđit€étnikeT a ,gáĐagI za nöjnűđgem rám
nabknurok ¤oh ,tréza kanko}ávtínat a ,kankosugám a :”kankódnomzagi„ za tnim ,¤ú

neppé kankosárí őtedrih togáĐagI za kuinlutđup ttellek lE .”katlutđuple„ atóza
ke€ema ,kattál si takotari na€o nálat keđévűm đalo sotarájeb ado sé őremsi

tnákitaV a ¤oh ,segésteheL
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.atjar kidoklodnog ,men ¤í s ,tál narka¤ rebme za tima ,na€o >alór ajdnom ,”pék ój
¤E„ :tebbesönölük immes tnelej men arámáđ lohraW ajáknum odranoeL



ótahtál őn úcra péđ ¤e ne€ehőf a ,nájbboj suzéJ nepék útopallá tloga}ahle zA
.e}émtsef űmíc ”aro$av óslotU„ icniV ad odranoeL

”.iakirema ¤e sé iapórue ¤e ,- apáp ték ka$ráka – nav suzéJ ték tsom levim
,ólavné€eh ed„ ,lasságáhik ¤e rélef tniređ lohraW sálozárbá €em ,asázálpudgem
suzéJ golod bbesnetiner lakkos ”lánásátnippokel„ kenévűm odranoeL .ttetezif
tetétebgevü ka$ neđih ,évö za nesejlet đel mesgém ,raka tima ,elev tehet tza

tsom ¤oh ,iđih tza sé tegevü sáloC-acoC ¤e đev rebme za rokima tnim ,imsa€o ze
¤oh ,za e}émelév lohraW lőrétez€eh igoj iőzređ kosátokla

”ttotínodjalutle„ za ,lórásálánđahlef a keniepék kosáM

.”ttozálpud knár„ asumziaduj aixodotro za tika ,”tsuzéJ kisám„ a tza
ajtíso€ámohle djam ”knusáduT„ ttotattuj knüken alatlá zA .ia}ávtínat sé

ióládo$ ,iőtevök ”kengecreH sutráP„ űmeđ ógo¤ar a kenne si bbávot ka$ im
knujdaraM .tedrih sé tínat ”kanáif diváD„ sé ”kanibbar iterázán„ a gés}étđerek-

iaduj a tika ,tsuzéJ kisám a tza attoklagem €em ,lavájáigóloedi sumziniluap
a ,”tenem„ a ze ttopak tegéstíges ¤aN .ersétíđef ertđerek a etenem kosáfajaK a
tludnile nannoha ,nav nabágóganiĐ imeláĐurej a erekö¤ kanásázála¤ sevé 2000

menka$ knurU suzéJ im a ¤oh ,kujdut lój no¤aN

.kátdut si inlosá€ofeb – gikof so}ozib – tŐ ¤oh ,lattalo$pak na€o tríb }
émtmeret iőn ték nebételé űsétetledner inetsi knurU suzéJ

.lánáifrebmE za eb ettötlöt tsátavih ”isevtih„ a – tniređ agás}ozib
komuilégnave sukitđong a – ika ,tlov aladgaM airáM kisám a sé – őngecreh

sutráp enebaidA – aj}asedÉ za ki¤E

rokima) nabkniajpan trem ,inetíđégeik moraka teknieteremsi ózoktanov aráladgaM
airáM tsom ,tti sé knuzoklalgof nebtezejef nölük ”lavá}asedÉ„ zA
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.kidőgeđ lüévíh suzéJ ¤oh ,nabknunattih im a tsázodlolef re} lazza sé ,lepeređ
tnéktláutitsorp ¤e nabá}ámo¤ah knügés}étđerek-ódiĐ ttetísűređpén lassátínat tá

nevé 2000 menka$ a ika ,kan}ođđa za kenne even a lepeređ nájpalmíc kogásjú zA
.gáliv itagu} đége za tsom léđeb alór (morí takoros e

”.tétenezü sádamátlef a atzíb arákja ő za ¤oh ,lazza ,lakkolotsopa za ettet
évőlne¤e nodóm so}ozib sutđirK t}ođđa sönűb trétgem A„ :atdnom tekőzektevök a
si rokima ,levéjdéđebtneđ itévsúh a ebégeres kővíh a tábmobóđ ¤e eb ttobod

apáp láP sonáJ .II ttetelüđ kenle¤nel ,ttedevneđ takos lőtégésnelte¤ek
kenételölű¤ sumzixram A

.kanrí sé kanadnom alór komuilégnave sukitđong idammaH-gaN a tima ,tzadnim
atlozagi sé ,tételü$eb a atdaađđiv ,(.19.9 .kM) ik ttözű tögödrö téh – tniređ

asárí kráM – suzéJ lőbika ,kan}ođđa ttetevgem gidde za kenne trem ,nájkanó$
agozor negi rám am kanájáigóloet sukitđaloks zaza ,solatavih knügés}étđrek-ódiĐ

ttötü tekél ¤an ú}ođi sánabbor A

:ke$reket a keze tniređ kőtrékađ A .tárogiđ iroznec ká&azáh¤e xodotro ,ózotrat
”zohgássám„ irokka za kétlürekle neserekis ke€em ,azáhrát komutnemukod űkétré



neltetehlü$eblef sé ózoktanov ergés}étđerek iarok a }émetjű¤ a ze ¤oh ,ajdut lój
no¤an ő neđih ,atlosá€ofeb agáĐagi ”komuilégnave sukitđong„ tlálat nabidammaH-

gaN a nabólav tásátatzoktali}ik ”ibro te ibru xe„ za tze kanápáp a ¤oh ,za
ótahdnom kansotziB

.kázzamlatrat tiasátíllá kúnatmeđ a sé takóicámrofni ttev lőbzék őslE .1
.muilégnave igéstevöđjú ,tlázinonak ¤én a tnim ,ketzektelek nabbároK .2

.ődnetniket kansárrof bbese€étniket si lánkomuilégnave tlázinonak a $reket }áhéN
.3

:neppékőzektevök a ertelé irebme za da tsátísatu knurU suzéJ rokima ,laváđakađ
ki¤e ”muilégnavE pölüF„ .nú za takattodnomle gidde za menetíđége llek ik

tsoM .külőleb metzédi takos ráM

”.tínébgem sé le}le ,ketiteređ aH .kotatjar gof indoklaru ,előt ketléf aH
.ketésseređ si .en ed ,lőttset a ketejléf eN

”.’lótgássazáh a etél ifréf a sé ,ggüf lőtijréf a esézetél gáliv a tsoM
.anlov ttezetél men gáliv a elükléN .amuirétđim gássazáh a ¤aN„ :da

”t}évröt„ ne€i nabkaibbávot A

.tako}ávtínat a sé tretéP itísetré avtuf sé (.20.1 .nJ) ”alav tétös gém
rokima ,legger ój„ ,¤em zohájrís suzéJ ika ,ősle za ő loha ,nabámuilégnavE

sonáJ tlázinonak a re} tsétísőregem ze sé ,kiletđit ”tnékesevtih„ suzéJ
táladgaM airáM – lótáigóloedi iláP-luaS nednim tlov setnem €em –

nebgés}étđerek iarok a ¤oh .noza táhet knuzzokládo$ eN

(.ótahsavlo nebmeletré ”agáliV gáliV„ = ”iN-aB-aR„ nevle} imára-rémuS
(.20.16 .nJ) .űsétnelej ”retsem„ tniređ sonáJ ima ,”inobbar„ :¤í ,lelef lavóđ ¤e

ka$ ”sevtih„ a nabásárí sonáJ ¤oh ,inze¤ejgem tti sekedrÉ) .ázzoh lóđ sé tágam
gem ajtatum iken đih ,tnékekélme telé idlöf a kanéágam ,”kenősle„ itniket tő si

suzéJ sé ,si lánrís a ősle za géselef a ,”sevtih„ ój A !knujdoklodnog
gelirebmE
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.segelđér ka$ asáláv érrebme kenika ,lozárbá táifnetsI ¤av tnetsI na€o ¤e
nabsuzéJ anatemđe knügés}étđerek-ódiĐ igelnelej a sé komuilégnave tlázinonak a

trem ,sátlávtalodnog a zéhen ¤oh ,moduT

.anlov ttezetél men gáliv a – tniređ ejégi tremsigem suzéJ – lüklén €em
,amuirétđim ¤an gássazáh a gem kidőtmeret lőbbe sé ,tésézré sotaládo$ meleređ a
ebknüvíđ atda netsI .sádlá itniređ evretvdü netsI za lüsejlet nebésélüse¤e őn
a sé ifréf a neđiH .űkétré sejlet – si evzén lóbtnopmeđ irebme – etelé kenika

,küđđih ken€émeđ őlé sogásólav na€o ah ,tŐ küjtíbbesik men nálaT

.tniređ ataraka knünetsI knurU asáláv érrebme sé asátavih inetsi sejlet đel ¤í
sina¤U ?knüken ttoda tádlép si nebbe aifrebmE za – gecreH imehelteB a –

suzéJ ttötlö tetset lekknürév a – aifnetsI tlláđ erdlöF a ¤oh ,knutuj
ersétetzektevök sukigol sé ersédőző¤¤em a arra ah ,taknugáliviklel itehré

sádosorák ne€iM



.matríel tti tima ,tzadnim ajdut – nabboj nálat tős – lój no¤an ő ¤oh ,ko¤av
sotzib si nabbA .ettetísőregem tágásúifrebmE kanáifnetsI za ,levételetđit –
aladgaM airáM – ”sevtih„ segésűh a ¤oh ,erdéđebtneđ iapáp a tlov gésküđ ¤an

negi nabnoza zohásátísotadut a kantalodnog a kennE
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.I

aiF diváD

(.atadnom óslotu pal .b .40 rizaN sé pal .b .107 nirdehnaS) ”.attotíbá$ ernűb
sé tlearzI ettezev artúvét ,ttözű tsálĐárav suzéJ„ :ajdnom dumlaT a tnékim –
ika ,”nabkunattih„ tájas a kájtínat (kanmijog) kennegedi iaelilag menah ,kanódiĐ
tsuzéJ le kiremsi men kódiĐ a sina¤U .kizeknelle levé}émelév kódiĐ a ze ¤oh
,erénelle kanna ,tlov aiF diváD suzéJ ¤oh ,kájtínat ¤ú kazáh¤e né&đerek sé }

étđerek iam A

.amlatrat sátínat isuzéj a eletiv abtalroka¤ sé asázorátahgem kenie}évröt telé
irebme ólupala neteteređ a sé kanámlagof ttotokla lőrnetsI za ,kanásáludrof
ólav élef netsI rebme za menah ,óđ tti nav ”lórsázotratavoh ijaf„ űređ¤e men
treM .lenné&đerek sé le}}étđerek nednim tatzodroh tnéktđerek nabólav ,evé 2000

menka$ rám aigóloet atsiniluap a tima ,ajáidégart gés}étđerek a nav
nabsádnomtnelle ¤an a nebbE

.(avoheJ ,ewhaJ) ólláúđđob sé nelte¤ek ika ,nav enetsI nölük ken€em ,ajáigóloedi
ővíh nabágásttotđalávik ijaf tájas a sé őtđekerik lőbémle¤ek netsI tepén sám

nednim sé sönö gásódiĐ a llá nebmeđ lezzE

.leviekemre¤ óraka tékéb netsI őlE za tti kanlocrah iőtevök nelte¤ek (ewhaJ)
amrofnetsI tlezpékle latlá sumzilanoican ijaf ódiĐ a nabájólav ¤oh ,táhet

kujtahtáL – .teređ námrof¤e tiknednim sé netsI őlÉ za ika ,léđeb lórá&A ie}}eM
őteređ a tnođiv suzéJ

.tétenétröt ttü¤e gem kujlágĐiV .tlov ne€i diváD sina¤U .ajtatzamráđ lőtőzönűb
neltelevűm sé űređ¤e ,őzölüklén togásnodjalutój irebme nednim sé nelet$lökre ¤e

,táiF netsI őlÉ za ,tsuzéJ sogásój a €em ,sédrék ”aiF diváD„ a ajtatum
nabbojgel tsállánebmeđ őréf men eđđö lassám¤e sé naltatahzotláv a tzE –

.levégésirévtset tetereä a nebmeđ llá eteré$id gésnelet$lökre ólupala neséznö
za sé úđđob a :kujtahdnom si ¤Ú

:(nebkőzektevök a ,lóráladlo .17 ev}ök űmíc ”ejere sédőzređrév A„ tásárí táhet
međevtÁ .inetíredlef tsédrék a tze kujdut mes im nabboj lánálán trem ,tti mezédi

tásárí láP ógáV .rD)

.azzíb ariasodloĐ tegésretsem semledeđev a tzE .tđér đev men lüneltevzök
nabáta$ A .(16-15:15 máS 2) azzíb arása¤á 10 tésézrő kanázáh sé lükenem avrís

rokasádazál kanáif nolosbA ¤oh ,t}ét ólofác lünelte¤ek tegésseisőh ¤an a
intagllahle nebmeđ lezze kitereä .ebé}éfrotkelfer kanátalumáb rokótu za

kájtíllá tjabráp ittözök táilóG suetđilif a sé diváD a ka$ kódámiailbib A
.témelleđ ódiĐ géstevöđó za izlejméf emellej ővetđonog kenika ,intatzamráđel
ajraka lótdiváD ¤e noránednim – tégésnelej inetsi $lökre atđit a – tsuzéJ



lőbtelétíőle xodotro ikalav ah ,mezré kensétréstele¤ek nesene¤E
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(.tlov }ámlálat ódiĐ táhet ”asátísozágle„ gésnelle ttogofle za :séz¤ejgeM) –
”(31:12 máS2) ’.lavásoráv nednim kaniaif nommA za kédekele$ ¤í sé latá ttiv

nécnemekđém teki€eméN .étetét ála eđjef té€emén ,anorobsav teki€emén ,đérűf te€emén sé
átazohik„ :ajdnom asárí za tnim ,tiasokal soráv a sé meret tto tnéksőh sóvá

űređ€ábađ ,lüsetré lőrétsele kanásoráv habbaR nabnoza rokimA

.itettöklef tágásnokor đége luaS nabákotrib molatahjlet ttozrole tnékke zA .
(tniređ tpecer inilátđ) itetzegévik si tekeze ,nöjlüred en ik ttetzag a ¤oh sé
gem itelö lakkosokli¤réb tésökörö se}évröt learzI ,tehlezobzI – (39-38:25
máS 1) .tev temeđ arliagibA ,erégéselef kenne rokima ,lahgem neletrih labaN –

(10:27 máS 1) .tiólavttala tájas a ajtatlobarik laviasodloÄ – (11 máS2)
.attotíbá$le sé etselgem lőréjetet azáh a .tébasteB ődrüf a ,tégéselef péđ
sáirÓ nebzökődi trem ,tréza tze gidep etteT .nebtezöktü za tő káj¤ah arágam
iánotak ttetegetđevgem latlá diváD a trem ,iterevno¤a nasotalrodnof (tsáirÓ

nabgásólav) tsairÚ atittih a ,tá¤andah bbezétivgel :ik tlürem men gém
azjarmellej diváD lezze eD

”!mettőle né dienetsi negedi kene¤el en ,denetsI eT a ,ko¤av rÚ za nÉ„ :ár
llavir ¤í nabá$narap ősle za trájdnim ika ,ttőle netsI-ódiĐ snetoperp ¤e tjah

tejef tte€eh láedi-suzéJ őlelefgem kanáságoflef i$lökre tájas a ¤oh
,ttödődzek lazza asátatzágiel imelleđ ¤oh ,erđé ettev mes ttala vé 2000
nabátadámi-sitéf géstevöđó za €em ,gésű¤ü¤e jog a za naltaráp ari}}ana¤u

,ajóizrevrep nat$lökre ódiĐ ttotatumeb tti za si óllálüde¤e nebétenétröt gáliv
a ah eD

”.lóbázáh taláglođ a ,lőréjdlöf motpi¤E degét kalatzohik ika ,denetsI eT a
,ko¤av rÚ za nÉ„ :lóđ ¤í €em ,tégevöđ sejlet $narap e kizőllemle tniređdner

,kanzoktavih ”artalo$narap zíT„ e kikA

.lóbmotpi¤E atzohik enetsi itezmen tlüđék arátalánđah tájas keze za – tieső
kenkika ,lóđ kankódiĐ a galórázik sé lüde¤e táhet $narap a zE

.kankódámi tnetsI őlÉ za ékkörödnim Ő daram sé – tlov ”aiF netsI„ tlláđ erdlöf
a neđih ,mes nabkniasázoktavih gém laggáĐsonog irebme za tŐ abtalo$pak kuzzoh

eN .”kanáiF diváD„ mesahos tsuzéJ táh küzzeven eN

”.tréknienűb im a ,knütteré tágam atzodlálef suzéJ„ ¤oh ,totnopsállá sé tsátínat
izáh¤e za tza ettetísőregem lezze sé lóla géssönűb e togásódiĐ a atzodlolef
taniÄ inákitaV .II A .tlov e}étnűb bbo¤angel gáliv a esétíđef ertđerek knurU

suzéJ

(13:9 tM) .”totazodlá men sé koraka togássamlagrI„ :¤í atdnom agam Ő neđih
,küzzeven kaná}áráb netsI tsuzéJ ah ,mes rokka géM .”teknienűb im a iđivle }áráb

itazodlá za„ ¤oh ,tságoflef ódiĐ nattodnomik a tza kujtahllav men sé
lőrkniettet inda tomáđ llek kanknugaM .knünlelef llek kanknugam tréknienűb

,trékniábih tájas a ¤oh ,einnöjár arra llek kanágam tájas ,kidokđáhof zehnetsI őlÉ
za ika ,keniknednim trem ,nelle ságoflef ”né&đerek sé }étđerek„ e innet timmes

koríb men ¤oh ,modut lój no¤aN



-men tnim – kansuzéJ – .tréienűb pén a lef zodlá tsok ¤e roktévsúh nednim €em ,
(lautir) sátratređ ódiĐ a asárrof teltö zA – .izeven kanlotsopa láP tő

gés}étđerek a ah ,si rokka tlov eteltö ibbar luaS ”}áráb netsI„ ttozodlálef
A
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(50:11 nJ) ”.neđđev en le pén đége za sé ,trépén a gem nojlah rebme ¤e ¤oh ,knüken
bboj…… :ttozoktali} ¤í nésélü za kaná$ánatőf agóganiĐ a rokima ,le atzorátah

papőf ódiĐ ótagllahik tsuzéJ a ,sáfajaK gidep tásázodlálef ”kaná}áráb
netsI„ őtísette€eheb tsok a – kanódiĐ

.aiF netsI tdamát men lef lóbrís trázel levők ¤an a gím gidda sé ,ajtiprák
molpmet a tdasah men gem gím ,giddA .”kádo$ iketnép¤an„ a ketnétröt men gem

gím ,gidda eréđér gásódiĐ a ttozoktatum nebsétíđef ertđerek a ajtnopőtet telölű¤
A .tekepén ttotínávli} ”kengésnelle„ sé tloroslef nebgéstevöđó za tnim ,insopat

tehel le ¤ú tika ,”atéfórp simah„ ¤E .”rebme„ ¤e ka$ suzéJ ¤oh ,kéttih tzA
.kéttetíđef ertđerek sÉ

.táiF netsI za ”nésimtneđ„ a azzodlálef si am gém €em ,gés}étđerek iam a
ajtatumgem tlürekis neseteléköt ze ¤oh S .absátratređ ódiĐ a asáloroseb

”kan}áráb itazodlá„ tnim ,kansuzéJ ludnigem nátza küleV .tiasrátaknum sé tibbar
luaS ilemretik ”$ánat¤an„ imolpmet A .kanlártáh men iemledejef ipap kanásállav

úđđob sé telölű¤ a eD

.matzoklalláv nabkoros e arásátatuklef kenima ,amuirétđim ¤an gecreH imehelteB
a zE .kenkővíh enneB a da temle¤ek sé tőre levételé ttel avgof lőtkörö sé

tdamátlef evtísejlet si tie}évröt telé tledner eréđér kódnalah idlöf A
.tlálah a etző¤el ¤oh ,lazza tágásúifnetsI ,té}él inetsi attatumgem kangáliv

sönűb ővevlürök – gipan iam – tŐ za menah ,tréknienűb im a tágam lef atzodlá
men knurU suzéJ :¤oh ,togás}ozib re} nebéséremsile za kangásólav a kanna sé
kidődzek tto gidep zE .esétíredlef a kanágáĐagI suzéJ :knütehet tima ,nelte¤e

zA .nekemledeih ttedesevökgem a intatzotláv tehel meN

.inze€eh abájáfdála$ diváD atdut mes aixodotro bbasukitanafgel a gidep táiráM
,zohsuzéJ ezök immes galiaigóloib tnođiv kenfeĐóJ .(5-1:2) si $ákuL
itísőregem tze s ,lótdiváD avtatzamráđ tefeĐóJ ,támuilégnave idzek
lavájáigóloeneg feĐóJ étáM tnođiV .tínat sé le remsi ”tsátatnagof

neletőlpeđ„ ,záh¤E za đih ,nebtese za nebbe einnel kanákédavi diváD enellek
kanáiráM trem ,asátatzamráđ ólav lótdiváD kansuzéJ sátíllá naltákigol ú}ođi eD

:galózoktanov erre totada }áhén knüremsigem ah ,knüsétíredlef kiláv éssekedré
negI .tiasátínat i$lökresállav sé tétihnetsI őzeknelle nesejlet lassállav

ódiĐ a ajlokodni si ajkala irebme – kansuzéJ – kanáiF tneä ¤í sé melenétröt a
tatláglođ totada kos negi ,ennel úsázamráđ sutráp-atíkđ airáM ¤oh

,ersézeletétlef a arra tnođiV

”.taku€árik tájas a inetnöđök kettöj lőrteleK kosugám A„ : ¤oh ,ttőle sutáliP
tsuzéJ kátlodáv lazza – egésnelle bbo¤angel a moladoriB sotráP a kanámóR

¤oh ,tza avdut lój no¤an – kódiĐ a ¤oh ,kujtahsavlo (.3.XI) nabiátkA sutáliP .1



.(ladlo .349-1957. 348 anolecraB ,agemO noicidE .nózar eneit ailbiB al Y..)
”.takotada ótahzoh abtalo$pak levésételüđ suzéJ rođđeforp lebanhcS temén a el

ttosavlo lőréki¤e kotariké tlálat nabsoráv rímus igér a nebbe sé kettöj
lóbáloksI iaigólortsA ővél nabásoráv ráppiS iaimátopozem a kosugám őzekré
lőrteleK sé ólkodnáraz zohsuzéJ A„ :¤oh ,ilzök galózoktanov erre nebév}ök

ttodaik nevle} nednim menka$ relleK renreW .2
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.tako}ámo¤ah rímus igér a kátlopá sé takosoráv rímus tlobmorel a kéttetípélef
ko€árik sotráp a ¤oh ,tremsizök si zA .ttala agásóz}ámrok gecreh sotráp

enebaidA ,tlov ttala agásótahnnef moladoriB sotráP a si airamaS sé aelilaG
evdzek lőtkedezitvé ittőle esételüđ suzéJ .netelüret a neze tetélój irebme za
sé tékéb a attotísotzib tá nevé 500 sé tdejret gió€of sudnI za lőtđetárfuE za

moladorib samlatah a zE .takóigél iamór a ko€árik sotráp a erknöt kétrev
rođmoráH .egésnelle bbo¤angel amóR sé nebéjedi kenésételüđ suzéJ ilé tárok}éf

moladoriB sotráP A

:ze sé ,erésézeletétlef kanátlov sotráp airáM knutada sekedré ¤e gém nabnoza naV
– .izrő lettele¤ek sönölük tépennü tneđ ”ko€árik moráH„ a rátpan sunáirogerg a

neđih ,erküđér tísotzib teteletđit őtelligem tako€árik avdnom nabboj ,teteletđit
sé ebétezekélme tekő eb attatki ”tnékko€árik sugám„ rokótu za sé }ámo¤ah a
neđih ,katlov iajgat dála$ i€árik sotráp ódoklaru za ”kosugám„ a keze ¤oh
,tehel si za eD .katlokodnáraz zohsuzéJ kosugám a – galótíllá – ténnoha
,tezétni ólágĐivgalli$ i-rappiS a tlov eki¤e kenke€ema ,(.bts ,kurU ,rU

,ruppiN) iarávgellef }ámodut rímus a ketzetél sé ,kotariké rímus a evtemet ála
komoh a katlov men gém nebéjedi suzéJ ¤oh ,kujtahtíllá nasotzib nebétzektevök

kennE

(9-6:32 reJ) ”.ketlü$ebgem lőréđér iaif learzI tika .tárá kentlü$ebgem a ,tznép
tsüze cnimrah a kévev sé :ttolóđ ¤í ika ,asádnom atéfórp sáimereJ eb kédesejlet

rokkE„ :ajdnom ¤í 9:27 amuilégnave étáM .ik kodagar tádlép nelte¤e kaŁ .si
nabkomuilégnave za arkosárí igéstevöđó a knulálat tsálatu kos ¤Í .intezevađđiv

tsézetél isuzéj a kájraka zohnat-}ámo¤ah sé melenétröt ódiĐ ittőle suzéJ a
lettezeke¤i nednim trem ,knünlekétréik llek lassátratnnef ¤an negi tekegevöđ
imuilégnave ózoktanov arsuzéJ sé sukilbib A – .”zűđ sutráp a„ :óđ görög e

őtehzemletré ¤ú nálaT .”zűđ„ :(tniređ kosukilbib a) esétnelej óđ görög a
gidep ,attotídrof lemmeletré ”sotráp„ zaza ,”naehtrap„ lulogna tóđ a tze rebmekađ

koS .gidnim knulálat ttellem even airáM nebkegevöđ görög a te€em ,óđ
sonehtraP görög a .3

”.malór kenđet togás}ozib ke€em ,takosárí igér a kotázzokaduT„ :¤í (39:5 nJ) nav
nabámuilégnave sonáJ ima ,asádnom a za kansuzéJ ajpala ”kansázoktavih„ E

.ótahlálat mes ”tlü$ebgem latlá aif learzI„ sé ”znép tsüze cnimrah„ ne$nin sé óđ
nav lórsám neđége tto ,tsázoktavih ttezlej nebév}ök sáimereJ a küjtülef tsom

aH

”tpok„ a kotarizék idammaH-gaN a keilüde¤E .kosárí firkopa seđđö za tnim ,¤ú
neppé avrí kannav lügörög dnim si komuilégnave zA .gésnegedi za lénküdéđeb
görög őtehzeré tlov tréze sé ketléđeb nevle} imára gidep kaiaelilag A !

ttodut men pén a lürebéH .evle} solatavih aedúJ tlov zE .lügörög – sedóreH
tnim ,ketléđeb ¤ú neppé gidep kaiamór A .lóbátlovój kaiamór a ”a€árik kódiĐ„ a



tlov givé 40 sé ódiĐ tlov men sedóreH sina¤U ?…lassutáliP tléđeb nevle}
ne€im suzéJ ¤oh ,mes tza sé..… ?lánsutáliP tsuzéJ kátlodáv nevle} ne€iM… ”?

nabáedúJ kódiĐ a ketléđeb nevle} ne€iM„ :¤oh ,tsédrék a tza itev mes lef
aigóloet xodotro solatavih a sina¤U… ?kosárí za keze kanalóđ nevle} ne€iM.

… ?suzéJ tti tlodnog arkosárí igér ne€iM
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:kanrí ¤í lüklén séletrek nednim sé tzena¤u rám attotípallágem ótatuk-ailbib
kos negI .lakkiasátísódut űvle}

.(noladlo .1972. 28 ,.aC ,enorhtwaH ,bulC kooB naitsirhC ehT ”.weJ a ton saw
tsirhC„ :.D.hP rennoC .E.J) ”.késsehtrégem kódiĐ a ¤oh ,tréza káttotídrof

ergörög si tomutnematsetó za ¤oh ,avtípallá nav gem rám sé nebéjedi suzéJ
tlov vle} tloh ¤e rebéh A“

.asálobmor ótítđup sálláúđđob a sé géstétös a men sé amlatrat küklel tlov
eteletđit ”telé„ za sé ”gássogáliv„ A .eségrö}ök pén a tludrof élef (anannI

.rátsI ,etratsA) a}azüä a sé (láB) netsipaN a menah ,kétletđit ténetsi űven ewhaJ
kankódiĐ a men tti trem ,tréza kizeven kené€eh óicpurrok a ”tiamolpmet ttetípé

nokotalsagam„ a kankátíkđ iaelilag a sé kanlofú$ik nevle} nednim kerebéh a tima
,zA .asállav kosuelilag a ejbbetneđgel ko}ámo¤ah E .takia}ámo¤ah atíkđ kétzirő

lettele¤ek sosállav sé káttotratgem ¤oh ,si tza kujtahtíllá laggoj ¤Í
.küzzeven si ”kankodótu atíkđ„ tépén aelilaG ¤oh ,arra táhet navgem knukétí}ozib

nedniM .tekerebéh a nenni kátravaz eriđđem }ozib kika ,tépén ”gógaM sé
góG„ itegelme tegele neppé mutnematsetó za neđih ,ahén katkal gelitenemtá ka$

kerebéh tti gideP .”kenrebéh-ó„ bbeđérem a ¤av ,inremsilef
”kaniaicínöf„ tekekélmevle} sosárísávor a tekeze iteređ moladorikađ A .atpak

nebbősék ka$ téven naehS-hteB .kétzeven ¤í si nebéjedi suzéJ sé eri}dlöfrém
20 lőtterázáN ,nav tti si silopohtycS ttetípé latlá kátíkđ a neđih ,si

tekekélmevle} ”sosárísávor„ tlálat tti za kujtahloros ézök ”kosárí igér„ a
ézök keze eD .kujvíh ken-”remus„ am tévle} ke€em ,kotariké za koza gidep

kezE .kentehel ”iegevöđ ko}ámo¤ah imára„ za táhet ,kentehlürek abóđ
ke€em ,”kosárí igér„ ilüde¤e zA .ttozoktavih ”erkegevöđ igér őléđeb alór„ a

rokima ,arkosárí ”rebéh„ tlodnog mes neppékimmes táhet suzéJ .gem ajrí lügörög
nétniđ tétenétröt kódiĐ a sé ajóz}ámrok aelilaG đel – suhpesoJ suivalF – ódiĐ
ttödösögörögle nétniđ a nátu suzéJ levvé 50 sé ”kendösögörögle„ ¤í kódiĐ

iaedúj A

:ttodnom nöküvle} tájas a tima ,távađ ój kéttetrégem keze trem ,lőrteteređ
irévtset a knurU suzéJ tléđeb kankosuelilag a kenkezE

(63:6 nJ) ”.telÉ sé keléL ,ketken kolóđ né teke€ema ,kedéđeb a.… tínevelegem
€em ,za keléL A

.tiavađ ózgnah nevle} imára ,ne¤eh a ¤av ,lánót a kéttetré men trem ,tsuzéJ kódiĐ
a gidnim kátlákovorp tréza neppé neđiH (19:7 .nJ) inlö kájraka gem koza ¤oh ,atdut

trem ,¤í tléđeb mesahos zohkódiĐ A

.amlatrat meledeih isállav a tlov atalroka¤ kanna sé asátrateb kené}évröt
tetereä a lőbgéskörö ttezeven ken-”remus„ a tnim ,¤ú neppé lőrđér atíkđ trem
,bbákni si lánnA .ajótratgem kia}ámo¤ah tneđ sé ejere ótrateđđö kaiaelilag a



tlov ,etré lőréđér ređdner iakitilop sé sállavmallá ódiĐ a sé ”lőtpén
ódoklaru„ za takaiaelilag a €em ,sél}i$ikel sé sézödlü ,talátu ódnallá za ze
neppé nálat neđiH ”.takaiaelilag a kátlátu gidnim kódiĐ A„ :ajrí suhpesoJ tnim

trem ,kájtahzúhár tájdáv ”atéfórp simah„ a levima ,timsa€o kiken nojdnom lügörög
¤oh ,kátraka tzA

.innet ávój ,éssenetsi sé inatratgem tehel ”letteteređ„ a nétniđ ka$ tima ,tetelé
za ajtđakaf lőbteteređ ”a}azüä„ A

39

.tiarátah moladoriB sotráP a kétlürekle eriđđem kóigél iamór a sé nebmeđ külev
tlov neltetehet tá nevé 500 amóR ¤oh ,erküđér ttotísotzib tőre ianotak sé

iakitilop €o €em ,egéstíges ódnallá kiepénrévtset iaiĐá ótahlokodni lezze ka$
sé ,kátloroka¤ tégéstneđ sédőzređrév a tnékejté$ep naltatahtnoblef sé

bbesekétrégel kiasádopallágem kika ,iódoklaru moladoriB sotráP a katlov
keilüde¤e nabárok suzéJ .tlov nelteremsi ze nebküteze}rök ódiĐ

neđih ,”leggéstevöä jÚ„ za lezze ertelé jú attotđamát tá}ámo¤ah gálivtih atíkđ
iső za suzéJ ¤oh ,neletgéstéK – .nebémle¤ek knurU suzéJ leđih ah ,si denneb

¤ú neppé .…nabko}ávtínat a tdamát őretelé jú ,najá}dnim kanávi lőb€em ,nabráhop a
nabba sé kania}ávtínat atda téjere za kanágásúifnetsI suzéJ – .évőttek – ”rebme
¤e„ đel ¤í sé da tőre sözök knürév sözöK .latlá esélüse¤e knürév ttetneppö$

abrob a ,”étteteređ irévtset„ tá etleté$ep ”leggéstevöđrév„ a teteteređ
itárabelef a €em ,nelte¤e za tlov egéstezmen kátíkđ a sina¤U .őtehtré
levéteremsi ko}ámo¤ah atíkđ a ka$ ettet a zE – .lavia}ávtínat ttötök

”tegéstevöđrév„ suzéJ táheT.…”.erév géstevöđ jú za ,merév né za zE„ :¤í tiavađ
suzéJ lotsopa za ilzök nebkőzektevök a – (23:14 kM) ”.kiken áda sé návda táláh

,tarahop a névév„ suzéJ rokima ,tetenétröt e međev lóbámuilégnave kráM ”…
najá}dnim lóbba kanávi sÉ..…

.nabáiĐÁ lüvík niarátah moladoriB iamóR a ketzegév nebésétedrih kenéjégI
küretseM te€em ,küsédökűm ajtí}ozib tza ,levégéstevöđrév suzéJ katdamát erőre

jú nabólav ko}ávtínat a ¤oH

.tienűb pén ódiĐ a e¤ivle erév a kanna ¤oh ,tréza kódiĐ a gidnim lef kanzodlá
tsok ¤e roktévsúh rokima ,kené}émese noza sutír itazodlá imolpmet-ódiĐ a

menah ,iđev kené}étnűb bbo¤angel gáliv a men tésétíđeflef knurU suzéJ láP-
luaS .anlov atrí ¤ú nasotzib kráM rokka ,”tegéstevöđrév jú„ za anlov

etzemletré ¤í suzéJ aH .lótsá€ofeb iláp-luas nednim setnem sé ilürök 65 .u
.rK ejedi isézektelek kenne trem ,zohátsilégnave kráM tré$ánat knuludrof tréza

iM .tsuzéJ attollah mesahos ,attál mesahos ika ,dere lótláP-luaS ,ik ttotatno
”arátaná$ob kenkönűb„ erév ő za ¤oh ,sátípallágem a zA .ebé€eh egésnelte¤ek
”trégof tagof ,trémeđ temeđ„ a iđet togássamlagri za gem ,teteteređ a sé tiévö

ajvó lótságoflef a lőtte neppé gecreH imehelteB a trem ,inetílme tniređ sutír
itazodlá ódiĐ iláp-luas a tehel men ,”ttotatnoik trékakos„ €em ,térév suzéJ

(.tniređ (20:23 zE) asárí leikézE sé iesézekledner dumlaT a tza eb
ettetísette€eh – suzéJ – rebme iaelilag ,ódiĐ men a kikeN .nebkevé őzektevök

a sé őzőle za tnim ,totallá ”sok„ ¤e lef katzodlá men kódiĐ a nájtévsúh
sétíđeflef a sina¤U) .tte€eh sok a lef kátzodlá tsuzéJ etniređ trem ,”}áráb

itazodlá„ suzéJ alán ttel ¤Í



“ ?ebmeláĐureJ rokka tnem tréiM„ ¤oh ,tsom itehzedrék si tza ikalaV –
.nabgáliv iaelilag ttomo}le za inatísólavgem atraka tze si knurU suzéJ

.lőrkügéstíges ódoksodnog őnem gisázodlálefnö za sé lőrküjdner imladasrát
segéĐsége za ,lórágásój kangáliv-atíkđ a kenne rí nevőb si sotodoreH sé
,őtíges a azzúhik si tágof geteb A .tiebes kisám a ki¤e izötök tnékim

,kujtahtáL .erteteređ itárabelef a teknim kanatínatgem iasálozárbá ke$nik atíkđ a
neđih ,nabgálivtih atíkđ a nebésézemletré suzéJ a gem im ka$ knujdaraM


