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■ Voluptaquid 
et etOvid 
quo voluptat 
late nusaeres 
autatqui optam 
coriatem rero 
dolendam, sin 
pratiatus, odit 
esFaceserum-
quam elibus mo 
estiore perres es 

Régóta tartó szenvedély gyümölcse a könyv, me
lyet kezében tart az olvasó. Mivel az Olaszország 
iránt érzett mérhetetlen vonzalmon nagyon 
sok magyarral osztozom, s a témában egy ma 
már sokak által kedvelt honlapot is szerkesztek 
immár majd’ egy évtizede (olaszorszagrol.hu), 
igazából idő kérdése volt csak egy szép, papíral
apú kiadvány megjelentetése.

Ami e kötet lapjaira kívánkozott, az viszont 
kicsit kilép a sablonból, amit Itália megszokott 
ábrázolásaként ismerünk, netalán várunk.

Az olvasóval közös érdeklődés arra sarkallt, 
hogy segítsek más szemszögből nézni erre 
a gyönyörű országra. Így a következő old
alakon a megszokottól eltérő témákkal is 
találkozhatunk, amelyek talán szélesítik is kic
sit az ismereteink horizontját.

Itália új szemszögből történő megközelítése 
így főleg arra ad lehetőséget, hogy dióhé
jban, tudományos apparátus nélkül, könnyed, 
szórakoztató stílusban mutassak meg néhány 
érdekességet. Ízelítőként is tekinthetünk a köny

vre, ami felhívja a figyelmet számos olyan külön
legességre, amelyekről rendre kevés szó esik. 
Néhány téma önmagában megérne egy egész 
kiadványt – másokról tengernyi irodalom 
született már.

A célom alapvetően az, hogy az olvasó 
a másik, kevésbé ismert Itáliáról is képet 
kaphasson. Mivel a történetek nem kapcsolód
nak szervesen egymáshoz, inkább egyegy 
önálló, mini utazásra visznek, így az időhián
nyal küzdők is kedvvel olvasgathatják a rövid, 
de kerek sztorikat.

Bárkányi Noémi

ELŐSZÓ
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Toscanában az 1810es évek óta állítanak elő 
kiváló minőségű szivart; eleinte Firenzéhez 
közel gyártották, a későbbiekben Lucca váro
sa lett a központ.

Nagyon hosszú ideig, egészen 2004ig 
olasz kézben maradt a szivargyártás, akkor 
azonban a BAT (British American Tobacco) 
Italia vette át az irányítást. Két évvel később, 
2006ban a Maccaferri család (e nagynevű, 
bolognai dinasztiának az üzleti élet számos 
más területén is vannak érdekeltségei) vá
sárolta meg, s így került újra olasz kézbe az 
előállítás. Jelenleg a cég Manifatture Sigaro 
Toscano S.p.A. néven működik.

Az elmúlt évekből származó adataik sze
rint évente kb. 196 millió szivart állítottak elő, 
amelyből óriási mennyiség, mintegy 3 millió 
darab készült kézzel. Jelentős exporttevékenysé
gük is, amely Európán kívül többek között Ka
nadába, Ausztráliába és az arab világba irányul.

a szivarsodró nők sorsa
 
A szivargyár volt az első olyan munkaadó Olasz
országban, amely egyenlő bérezést biztosított a 
férfi és női munkavállalóknak. Ám ennek el
éréséhez hosszú és göröngyös utat jártak be a 
szivarsodró nők. A rég áhított bérrendezéshez 
két sztrájkra is szükség volt, amelyek közül az 
első 1874ben zajlott. Korábban ugyanis mél
tatlanul alacsony fizetségért foglalkoztatták az 
itt dolgozó, fontos feladatot végző nőket – nem 
csoda hát, hogy a munkabeszüntetés mellett 
döntöttek. A második sztrájk már nem csak és 
nem közvetlenül a bérezésről szólt. Az 1912es 
felháborodás azért alakult ki, mert rendszeres 
volt a nőkkel szemben tanúsított nem megfe
lelő bánásmód, valamint a gyártáshoz használt 
dohány minősége sem volt kielégítő. A napi 
előírt darabszámot csak jó minőségű dohány 
sodrásával lehetett elérni, így önhibájukon kí
vül ütköztek komoly akadályba a munkaválla
lók. Ezen túlmenően nem fizették ki nekik a 
gyakori túlórákat, amelyek gyakorlatát néhány 
évvel korábban, 1906ban vezettek be – mind
ez pedig kedvezőtlenül befolyásolta a dolgozók 
életét, ami egy idő után már nem volt tolerál
ható. A sztrájkok hatására a szivarsodró nők kö
rülményei sokat javultak, nem volt hát további 
akadálya a magas minőségű munkának.

Ahhoz, hogy valaki önállóan el tudjon készí
teni egy igazi, kézműves szivart, kb. másfél éves 
betanulás szükséges, tehát a munka egyáltalán 
nem könnyű vagy egyszerű. Rendkívüli körülte
kintést igényelt (és igényel ma is) ugyanis, hogy a 
dohánylevelek egyenletes minőségűek legyenek, 
illetve hogy a szivar végül se túl laza, se túl tömör 
ne legyen. A 1920. században a szivargyártás 
művészete nem ritkán anyáról lányára szállt.

TOCANA  
ÉS A DOHÁNY  
– SZIVARFÜST  
EURÓPÁBAN

Igazán jó szivarok nemcsak Kubában 
készülnek, kubai dohányból, hanem a kö-
zelünkben, Európában is találunk megfelelő 
pöfékelnivalót, ha alaposan körülnézünk.

Fumo
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A sztrájkok és az ezekkel kiharcolt eredmé
nyeik révén a szivarsodró nők (la sigaraia) az 
emancipáció, és ezzel együtt a modernitás él
harcosai is voltak a korabeli Itáliában.

A gyár indulásakor csak mintegy 20 fő fog
lalkozott aktívan a szivarok készítésével, azon
ban az olasz egyesülés (1861) után a dolgozók 
száma exponenciálisan emelkedett.

A szivarsodró hölgyek munkája a mai napig 
nagyon fontos, hiszen a legdrágább és legmaga
sabb minőségű szivarok ma is kézzel készülnek. 
Az 1900as évek első felében már mintegy 12 
00016 000 nő dolgozott a szektorban. Mára a 
számuk jelentősen lecsökkent – de még mindig 
akad kb. 40 olyan szivarsodró, akik csak a kéz
zel készített szivarokat gyártják.

Úgy tudni, az elsők közé tartozott a gyár a 
tekintetben is, hogy óvodát hoztak létre mellet
te az ott dolgozó nők gyermekeinek, hogy egy
szerűbbé tegyék az életüket; és persze azért is, 
hogy a munkavállalói kapacitást maximálisan 
kihasználhassák. Szezontól függően a munka
idő napi 714 óra hosszan tartott, s bár a szivar
sodró nők nem éltek könnyen, az állás mégis 
pénzügyi függetlenséget biztosított nekik.

a szivar történelme
 
A szivar európai történelme Amerika felfedezé
séig nyúlik vissza. A távoli kontinens felfede
zésének köszönhetően számos új növény került 
Európába; közéjük tartozik a dohány is. Az el
múlt nagyjából 200 évben szivar készítésére a 
Kentucky nevű fajtát használták – és bizonyos 
források tudni vélik, hogy már a Medici család 
is kapott néhány tövet ebből az újdonságszám
ba menő növényből az 1500as években.

Manapság öt olasz tartományban (Tosca
na, Campania, Lazio, Umbria, Veneto) folyik 
dohánytermesztés, és csak néhány helyen a 
gyártás (Lucca – Toscana, Cava de’ Tirreni 

– Campania). Az olasz szivarok a „Toscano” 
márkanevet viselik, és számos típusuk létezik, 
amelyek ízben, aromában, füstjük színében és 
mennyiségében mindmind eltérnek egymás
tól. Így az igazi ínyenc dohányzók is bizonyo
san találnak a kifinomult ízlésüknek megfele
lő változatot.

az előállítás tudománya
 
A szivarozás nem újkeletű hóbort, komoly ha
gyományokkal rendelkezik. A szivarok előállí
tása nem egyszerű, és főleg nem rövid folyamat. 
A dohányleveleket pácolják, fermentálják, a 
levélhalmokat rendszeresen átforgatják. Ezt 
követően leválasztják az erezetükről, és szét
válogatják aszerint, hogy fedőlevél vagy töl
telék készül majd belőle. Értelemszerűen a 
nagy, hibátlan leveleket tartják meg a sziva
rok burkolatának, míg a kisebb, törött vagy 
sérült levelek a szivar belsejében bújnak meg. 
(Olaszországban fedőlevélnek északamerikai 
termesztésű dohányt is használnak, nemcsak 
helyit. Ennek oka, hogy a növény ÉszakAme
rikában termő típusa nagyobb leveleket hoz, 
így szebben tekerhető.)

A kézi készítésű szivar esetén a dohányt a 
töltelékhez speciális módon meg is „fésülik” 
a megfelelő légáteresztés biztosítására – ettől 
szelel a szivar, így lesz tökéletes az égés. A fé
sülés tehát a szivarkészítés egyik kritikus pont
ja. A fésülést és feltekerést követően a méretre 
igazított szivart minden szivarsodró a nevével 
ellátott tálcára teszi, ezután következik a mi
nőségellenőrzés.

A „Toscano” szivarokhoz csakis Kentucky 
dohányt használnak, más fajtával való keve
résről szó sem eshet. Az egyes variánsok ízét, 
füstjét az is befolyásolja, hogy a fermentálás és 
az érlelés mennyi időt vesz igénybe. A fermen
tálás jellemzően 3050 napig tart, az érlelés, 
szárítás azonban ennél jóval tovább – mini
mum 4 hónap, de akár egy teljes év is eltelhet, 
mielőtt csomagolnák és értékesítenék a pöfé
kelésre kész termékeket.

A szivarok nagy részének készítését már ré
gen gépesítették. Ahogy már szó volt róla, ma
napság csak maréknyi szivarsodró dolgozik a 
kézi előállítású, extra magas minőségű szivaro
kon, az összes többi mechanikus úton készül.

■ Mus elent ue voluptaquid et et
vid quo voluptat late nusaeres auqui
 optam coriatem rero dolendam, 
sin pratiatus, odit es
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igazi toszkán pöfékelnivaló
 
No de tudjae valaki, mekkora egy rendes, 
toszkán szivar? Nos, először is nem ugyanak
kora az átmérője a teljes hosszában, ebben is 
eltér a karibi térségben készített változatoktól. 
Középen, a hasnál ugyanis vastagabb, a szélek 
felé a két vége (a fej és a lábrésze) vékonyabb, 
de egymással kb. azonos átmérőjű. Egy tisztes
séges toszkán szivar átmérője 1316 mm között 
változhat, hossza pedig 155163 mm lehet.

Ez alól kivétel az egyik legimpozán
sabb típus, amely az „Il Moro” névre 
hallgat, és minden bizonnyal az egy
kori Sforza családfőről, Ludovico „Il 
Moro” Sforzáról nevezték el. A milánói Sforza 
dinasztia egyik legkiemelkedőbb alakja és a 
korszak híres mecénása ragadványnevét (mely
nek jelentése: „a mór”) valószínűleg fekete haja 
és sötét tónusú bőre miatt kaphatta. Nem vé
letlen tehát az elnevezés, amely jogosan utal a 
szivar sötét színére. Ez a verzió 20 mm átmé
rőjű, hossza pedig 230 mm, így szó szerint ki
lóg a sorból. Ennek megfelelően ez az egyetlen, 
amelyet egyesével csomagolnak és hoznak for
galomba elegáns fadobozban, igen magas áron.

Mi mindenkit arra bátorítunk – amennyi
ben szenvedélyes szivaros–, hogy ne ragadjon 
le a kubainál. Ugyanakkor azt is hangsúlyoz
ni kell, hogy a szivarozás is durva függőséget 
okoz, akár már heti egy darab is. Ráadásul 
egyetlen, tökéletesre sodort szivar majdnem 
annyi dohányt tartalmaz, mint egy doboz 
normál cigaretta – így csak óvatosan!

Mostanában a következő kézzel készült szi
varváltozatok érhetők el a „Toscano” kínálatából:

• Il Moro
• Toscano Originale Millennium
• Toscano del Presidente
• Toscano Originale Selected
• Toscano Originale
Akad jó néhány kézi változat, amely csak 

időszakosan és csupán limitált számban ké
szül. Léteznek hagyományos és ún. kortárs 
ízvilágú szivarok; néhány olyan is, amelyeket 
valamilyen hírességről neveztek el (Solda
to, Modigliani, Garibaldi). Természetesen az 
utóbbi időkben megjelentek a különféle aromá
val megbolondított változatok, amelyek között 

egészen meghökkentő verziók is léteznek, mint 
pl. a kávés (ebből persze mindjárt többféle is), 
grappás, ánizsos vagy akár limoncellós.

a toszkán szivar legendája

A toszkán szivar születéséről is szól legenda – 
mint Olaszországban szinte mindenről, tehát 
szemünk sem rebben.

1818ban kezdték el a mai értelemben vett 
fermentált szivarok folyamatos gyártását, egy 
véletlen esemény eredményeként. III. Ferdi

nánd toszkán nagyherceg alapította meg a 
dohánygyárat – annak idején még Firenzében 
működött a manufaktúra –, ahol 1815ben egy 
óriási zivatar eláztatta a dohányleveleket, és 
hiába szárogatták azokat, a fermentáció (ami 
addig nem volt része a folyamatnak) könyör
telenül beindult, a természetnek köszönhetően.

A levelek fura szaga miatt a gyárban úgy 
döntöttek, hogy bár kidobni talán nem kel
lene mindet, az alapanyagból legfeljebb csak 
valami nagyon vacak minőségű, kimondot
tan alacsony áron eladható termék készülhet. 
Hamarosan piacra is dobták a kényszer szülte 
új készletet, amitől mielőbb szabadulni kíván
tak, azonban a szivar igencsak zajos sikert ara
tott. Füstje kellemesebbnek bizonyult, mint 
a korábbi változaté, és teljesen más, újszerű 
ízével szinte sokkolta a közönségét. A kereslet 
a vártnál jóval magasabban alakult, így a fer
mentált szivart nagy keletje miatt folyamatos 
gyártották. Ki tudja – talán ha nincs az a nagy 
zivatar 1815ben, még ma sem tudnánk, mi
lyen nagyszerű a fermentált szivar.

■ 1. Maddalena híd 
a Serchio folyó felett Lucca 
Toszkána Olaszország 
2. Szivarkészítő asztala
3. A Toscano szivar mai 
csomagolása

Tobacco

Ponte

Beretta
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Ha valaki meghallja a Beretta nevet, szinte 
biztosan azonnal a fegyverekre, a fegyver
gyártásra asszociál. Sokan azt is tudják, hogy 
a cég Olaszországban működik – azonban az 
ő sztorijuk jóval többről szól annál, mint hogy 
fegyvereket gyártanak valahol Itáliában.

A Beretta színes történelemmel rendelkező 
családi vállalkozás, amelynek gyökerei vissza
nyúlnak a reneszánsz idejéig. A mintegy öt év
százados múltra visszatekintő cég szerteágazó 
tevékenységével napjainkban is nagyon fontos 
része az olasz iparnak.

a velencei biznisz

A Beretta alapítója Bartolomeo Beretta da 
Gardona volt, aki fegyverkovácsként keres
te kenyerét az 1500as évek elején. Bőven a 
reneszánsz idején járunk, a mai Olaszország 
területén köztársaságok, nagyhercegségek él
tek egymás mellett – hol békés, hol háborús 
hangulatban. Brescia környékén, Val Trompia 
területén a fiatal Beretta lassanlassan hírne

vet szerzett kiváló kézműves munkáival, így 
a környéken idővel szárnyra kapott a neve.

A fordulópontot az jelentette, amikor a Ve
lencei Köztársaság 185 szakállas puskát rendelt 
meg seregeinek a kézművestől, amiért 296 du
kát ütötte a markát. A hevenyészett „szerződést” 
a család a mai napig őrzi egy vitrinben – így 
emlékeznek a cég életének első pillanataira.

A Beretta nevet aztán egyre szélesebb kör
ben ismerték meg, s a megrendelések mind 
messzebbről találták meg a mestert. Ahogy 
teltekmúltak az évszázadok, a műhely és a 
szakma apáról fiúra szállt. A munka sosem 
szakadt meg, a fejlődés lassan, de biztosan vit
te előre a családi vállalkozást.

A fiúági öröklés a 20. század második fe
lében szakadt meg, amikor két Beretta fiú is 
gyermekek nélkül halt meg, így onnantól női 
ágon folytatódik a család nevének öregbítése. 
A Beretta név fennmaradása érdekében pedig 
(kicsit váratlan, de nagyon is érthető módon) 
az első lányörökös férje, a családba érkező Ugo 
Gussalli vette fel sajátja mellé a Beretta veze
téknevet, így őrizve a hagyomány töretlensé
gét ‒ ezzel a szép gesztussal tisztelegett a fél 
évezredes család tradíciói előtt.

izgalmas fordulópontok  
a beretta történetében

Az 1500as években a középkor óta bányá
szott vasérc több kovácsműhelyt és a fegy
vergyártókat is ellátta jó minőségű alap
anyaggal, így nem csoda, hogy a szakértő és 
minőségi kézműves munka hozzátételével 
a Beretta gyártmányai egyre népszerűbbé 
váltak. A Velencei Köztársaság az 1571es 
lepantói csatában is Berettákkal fegyverezte 
fel a tengeri ütközetbe induló seregeit. (Ve
lence a Spanyol Birodalommal szövetségben 
és a kereszténység nevében vívta az agresszív 

BERETTA  
A FEGYVERGYÁROS 
DINASZTIA
Ugit quia volorror re adi unt que laccate 
peris id que rehende volore, autem 
vendionecae lam ut et ullecae. Ro omnis 
nihit raecus maioremporum quundam 
qui consequisto ducium
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ottomán terjeszkedéssel szemben a lepantói 
csatát, amelyből aztán győztesen is került ki.)

A fegyvergyártó család további sikerét az 
is jól mutatja, hogy a Beretta biztosított fegy
vereket Európa szinte összes háborújához az 
1650es évektől – ami századokra elegendő 
muníciót adott a sikerhez, valamint a folya
matos fejlődéshez, terjeszkedéshez is.

Radikális változások a Beretta cég életében 
főként az utóbbi időkben jellemzők. Rendkí
vül érdekes az elmúlt két évszázad – ahogy 
a tevékenységi köreik bővültek és részben vál
toztak, az jól mutatja a világ legrégibb fegyver
gyártó vállalatának alkalmazkodóképességét 
a szélsőséges körülményekhez.

Főként a 19. században kezdődött a vállal
kozás azon, Pietro Antonio Beretta nevéhez 
kapcsolódó tevékenysége, amelyet manapság 
erős marketingmunkának neveznénk. A cég 
vezetője rengeteg utazással, termékeinek fo
lyamatos népszerűsítésével igyekezett növel
ni a megrendelések számát és volumenét. Az 
1800as évek első felében a mai Olaszország 
területét még kisebb köztársaságok, királysá
gok szabdalták kisebb darabokra – állandósult 
szembenállásuk pedig jótékony hatást gyako
rolt a fegyverkereskedelemre. A marketing
munka fontosságát a család következő képvi
selője, Giuseppe is hamar átlátta, és hasonló 
lelkesedéssel folytatta.

A 20. század még gyorsabban pörgő, még 
több alkalmazkodásra késztető időszak volt 
a vállalkozás történetében. Ez csak részben 
köszönhető a technológiai fejlődés rohamos 
gyorsulásának, ami miatt mindig naprakész
nek kellett lenni. A jól szervezett vállalatnak 
ez nem okozott komoly gondot. Sokkal fonto
sabb, hogy milyen változásokat hozott a keres
kedelemben és a kiegészítő iparágakban a Be
retta jelenléte vagy megjelenése.

A 2. világháború idején a németek egy időre 
átvették a cég irányítását, ám ezt az átmeneti, 

meglehetősen rövid időszakot kivéve kizárólag 
a Beretta család vezetése alatt állt és áll a (ma 
már) holding. A kézműves szemléletet a tö
megtermelés során is fenntartották, a német 
irányítás időszakában viszont a jól ismert Be
rettaszínvonalnak nyoma sem maradt. A meg
szokott nívót persze hamar visszaállították, 
amint a család újra megszerezte az irányítást 
saját cége felett.

hogyan hódította meg  
a cég a világot?

A cég már a 2. világháború környékén hiva
talos beszállítója lett az olasz fegyveres erők 
majd mindegyikének, ideértve a rendőrséget, 
katonaságot és parti őrséget is.

Az 1970es években Brazíliában alapítottak 
gyárat, amely egyúttal a brazil sereget is ellát
ta fegyverekkel.

A következő nagy lépés az Egyesült Álla
mok meghódítása volt – az 1980as évek óta 
az amerikai hadsereg és rendőrség kézifegyve
reit is az olasz vállalat gyártja, M9 jelöléssel 
használják például a Beretta 92F 9 mmeseit.

Ugyanebben az évtizedben a Beretta fel
vásárolta néhány kisebb olasz konkurensét és 
egykét európai, hasonló területen tevékeny
kedő céget is.

Ez azonban csak néhány kiragadott példa ‒ 
a vállalat ugyanis a világ több mint száz orszá
gába exportál, ennek megfelelően termékeinek 
mintegy 90%át Olaszországon kívül értéke
síti. A gyár századok óta ugyanott található, 
eredeti székhelyén, Val Trompia területén 
a 20. század végére megtízszerezte század eleji 
alapterületét a gyártási kapacitás növeléséért. 

■ Velencei Köztársaság az 1571es lepantói 
csatában is Berettákkal fegyverezte fel a tengeri 
ütközetbe induló seregeit

Lepanto
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Ugyanakkor ma már számos más országban 
is üzemeltetnek gyáregységeket, és dolgozók 
ezrei keresik kenyerüket a Beretta cégnél.

Az elmúlt évtizedek már nem annyira a há
borúk miatt adnak munkát a cégnek: a rend
fenntartás biztosít folyamatos megrendelést 
a világ számos pontjáról, illetve más típusú 
fegyvereik nem kimondottan katonai, inkább 
sportcélokra használva népszerűek. A Beretta 
biztosít fegyvereket a sportlövészet szerelme
seinek és a vadászat kedvelőinek egyaránt – 
e két terület meglepően nagy hányadát adja 
az értékesítésnek.

Az utóbbi évtizedekben pedig különféle ki
egészítőket és öltözékeket egyaránt ajánlanak 
a sportcélból fegyvert használóknak és a had
sereg képviselőinek.

mit tud még a beretta?

A 20. században több nagy múltú cég, amely 
megengedhette magának, egyre többet áldozott 
jótékony célokra. Ebből a szempontból a Beret
ta sem maradt le a többi nagyvállalat mögött, 
sőt. 1981ben létrehozták a Pier Giuseppe Be
retta nevét viselő alapítványt (Fondazione Be
retta), amely a rákkutatást támogatja. Kiemelt 
figyelmet fordítanak a kutatásra és a klinikai kí
sérletekre is, amelyek főként az emlő és tüdőda
ganatok kezeléséhez hivatottak hozzájárulni.

Ugyancsak a Beretta nevéhez fűződik egy 
idősek otthonának létrehozása. Az intézmény 
neve: Residenza Sanitaria Assistenziale Pietro 
Beretta. Itt napi 24 órában figyelnek az otthon
ban lakó idősek egészségügyi panaszaira, és a 
teljes személyzet mindig rendelkezésre áll, hogy 
mind fizikai, mind pszichológiai értelemben 
támogatást biztosítson. Különösen nagy hang
súlyt fektetnek a megfelelő étkezésre. A közössé
gi életterek kiváló közösségi alkalmakat biztosí
tanak, és a vallás gyakorlására is lehetőség nyílik.

A Beretta Holding tagja és alapítója a Les 
Hénokiens Associationnak is. Ez a francia 
gyökerű társaság olyan cégeket tömörít, ame
lyek legalább 200 éve léteznek, és kezdettől 
ugyanaz a család irányítja őket, vagy legalább
is többségi tulajdonosa a vállalatnak. A szer
vezet emiatt nagyon különleges, és mivel 
ilyen érdekes szempontok alapján engedélyezi 
a tagságot, igazán illusztris társaságot tudhat 
a magáénak. A francia klub egyébként Énok 
bibliai figurájáról kapta a nevét, aki az özön
víz előtt élt, állítólag 365 évig – s akkor sem 
halt meg, hanem egyenesen a mennyországba 
került. Nem véletlenül választották éppen őt 
névadónak, annyi bizonyos.

S a Beretta nemcsak a vadászathoz járul 
hozzá kiváló fegyvereivel, hanem a sikeres tú
rát követő vacsorához is hozzá tud tenni vala
mit: a cég több olyan, nagy területen művelt 
szőlészet birtokosa, amelyek kiváló boraikkal 
is öregbítik a Beretta nevet. Az első, a Lo Spar
viere nevet viseli birtok az 1600as években ke
rült a család tulajdonába, a székhelyhez közel, 
Brescia körzetében. Az 1800as években ehhez 
társult egy másik terület Abruzzo tartomány
ban (Orlandi Contucci Ponno), majd a 2000
es években következett Castello di Radda.

a három nyíl – az új arculati elem

Gabriele d’Annunzio, a híres 20. századi olasz 
költő Val Trompia közelében élt. 1923ban a 
villája bejárata fölé készíttetett egy címerre em
lékezetető vésetet, amely három, egyegy kört 
átfúró nyilat ábrázolt. A költő aztán az ábrát 
a saját levélpapírján is használta, a kapunál 
található nyilak fölé pedig a „Dare in brocca!” 
kifejezést vésette. (Ez magyarul talán a „Lőj!” 
vagy „Célra tarts!” kifejezésekkel írható körül.) 
A Beretta család ismerte ezt a kicsit szigonyra 
is emlékeztető ábrát, ahogy D’Annunziót is, 

■ A gyár századok óta ugyanott talál
ható, eredeti székhelyén, az északolasz 
Val Trompia területén

s annyira nem hagyta őket nyugodni, hogy 
engedélyt kértek a költőtől annak használatára. 
Ezt persze meg is kapták, s a kép 1949től a Be
retta vállalat hivatalos logója lett.

leonardo da vinci és a beretta

Vajon mi köze lehet Leonardo da Vincinek 
a Be rettához?

Hát, csupán annyi, hogy nemrégiben több 
dokumentum is előkerült, melyek azt bizo
nyítják, hogy Leonardo az 1500as évek elején 
azon a területen járt, ahol most a Beretta szék
helye található – jegyzetei említenek ugyanis 
egy ottani vasbányát, valamint készültek váz
latai egy kovácsműhelyben használt fújtatóról 
is ebből az időszakból. Ebből egy hosszabb 
itttartózkodásra lehet következtetni, amely
nek során talán még Bartolomeo mesterrel is 
találkozott – ki tudja?

Tisztelegve Leonardo da Vinci Val Trom
piai utazása előtt, mintegy 500 év után a Be
retta megemlékezést tartott az eseményről: 
egyegy SL3 típusú fegyverre óvatos és rettentő 
kimunkált módon rávésték az idős Leonardo 
arcképét, valamint a Mona Lisát. A fegyverek 
csövére Leonardo ismert aláírása került. A cég 
ezzel a két kivételes darabbal állított emléket 
a világ egyik legjelentősebb polihisztorának.

A pici reneszánsz kézműves műhelytől a 21. 
század egyik igen jelentős holdingjáig nagyon 
hosszú út vezetett. Az eltelt mintegy fél év
ezredben a család kitartóan őrizte hagyomá
nyait, nem engedett a minőségből, miközben 
a társadalmi felelősségvállalás mellett is egyre 
jobban elköteleződött az elmúlt évek során.

Vajon Bartolomeo Beretta 1526ban, a 296 
velencei dukáttal a zsebében mit mondott vol
na, ha előre láthatja mindezt?

1 8     C U S A M  E A R C I T  I M A
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rét helyszín. Ám Pisa és Firenze is magának 
követeli az elsőséget, és olyannyira vágytak 
erre a megtiszteltetésre, hogy a történethami
sítástól sem riadtak vissza.

első lépés: a nagyító

Természetesen durva becslés csupán, hogy 
a szemüveg egy évezredes múltra tekint vissza. 
Az bizonyos, hogy már az ókori rómaiak és a 
görögök is hagytak feljegyzéseket olyan üve
gekről, amelyek javították a látást. Számtalan 
forrás emlegeti Nero császárt, aki egy smarag
don át nézte a szívének oly kedves gladiátorvi
adalokat, mert anélkül bajosan élvezte volna 
az előadást. Sőt, Cicerónál is olvashatunk ar
ról, hogy idősebb korában nagyon bosszanko
dott, amiért fel kellett olvastatnia a jegyzeteit, 
mert egyedül már nem boldogult velük.

Nagyjából a 10. század környékén a Közel 
Keleten (például Perzsiában Avicenna, Egyip
tomban AlHazen neve maradt fenn) egyes 
tudósok már letették az optika alapjait, a fény
töréssel is foglalkoztak, illetve rájöttek, hogy 
bizonyos kristálylencséket az írott szövegre 
helyezve a kis méretű betűk nagyobbnak lát
szanak. Így készültek az első nagyítók, amelyek 
a nyomtatás előtti időkben nagyban megköny
nyítették a kódexeket másoló szerzetesek mun
káját. E nagyítókat a korabeli latinban lapides 
ad legendum (kövek olvasáshoz) névvel illették.

Az első fontos lépést tehát viszonylag ko
rán megtették elődeink, a lencsére viszont, 
amit a szem elé kellett helyezni, még jócskán 
várni kellett.

lencsék olvasáshoz  
– velence, a legelső állomás

A látás javítását szolgáló konvex lencsék, 
amelyekkel a presbyopiát (távollátás) lehetett 
korrigálni, a 1200as évekre datálódnak. Bi
zonyos kor felett biztosan ismerős ez a szemp
robléma, amely miatt már nem lehet kellően 
távol tartani a könyvet a megfelelő látáshoz. 
E csiszolt lencséket már kimondottan a látás 
javítására szánták, nevük pedig roidi da ogli 
lett, ezzel is egyértelműen megkülönböztették 
őket a szimpla nagyító funkcióval rendelkező 
kristálykövektől.

S hogy honnan erednek ezek a lencsék? 
A választ a velencei lagúnák környékén talál
juk meg. Velencében az üveg készítésének és 
fújásának mestersége már igen régóta jelen volt, 
a technológiát pedig féltve őrizték, és nemigen 
engedték ki a város határain kívülre. A 13. szá
zadban aztán az üvegkészítők között akadt egy 
olyan ügyes mester (vetraio), aki a lencsékről 
is tudott egyet s mást. Hogy név szerint ki 
volt ő, illetve hogy ismertee behatóan a keleti 
mesterek optikával kapcsolatos munkáit, vagy 
tisztában volte Roger Bacon (1219‒1292) len
csékhez fűződő ismereteivel, kutatásaival, és 
az általa kidolgozott tézisekkel a szem anató
miájáról, azt nem tudjuk. Talán éppen kísér
letezgetve, egy kristályt a szeme elé tartva jött 
rá arra, hogyan lehetne felhasználni azt a látás 
javításához. Ki tudja? Az azonban bizonyos, 
hogy egy vetraio keze nyomán született meg 
a lencse, amelyet a szem elé tartva könnyebbé 
vált a látási nehézségekkel küzdők élete.

A bizonyíték erre abban az 1284ből szár
mazó iratban található, amely i Velence ipari 
működését szabályozta. Az Il Capitolare delle 
Arti Veneziane címet viselő mű már megemlíti 
a roidi da oglit, azaz a korabeli szemüveglencsét. 
Ugyanez az irat rendelkezik arról is egyébként, 
hogy az üvegfújóknak el kellett hagyniuk Ve

A SZEMÜVEG  
SZTORIJA
Az olaszoknak – pontosabban szólva Itália 
népeinek – számos olyan felfedezést vagy 
kezdeményezést köszönhetünk, amelyek 
nélkül ma nagyon más lenne a világ. Ott 
van mindjárt az egyetemek intézménye, 
aztán az első könyvtárak, a kulturális 
forradalmak – mint amilyen a reneszánsz 
–, és bizony, ide tartozik a szemüveg is. 
Világszerte rengeteg optika honlapján 
megtalálhatjuk összefoglalva a szemüveg 
rövid történetét. Sokan a feltalálót is név 
szerint említik – ami azért enyhe túlzás.

bicchieri

az elmúlt évezred fontos találmánya

Sok olyan személyt lehet megnevezni, akik
nek a történelem során valamilyen módon 
közük volt a szemüveg létrejöttéhez, és akik 
valamivel mind hozzájárultak ahhoz, hogy a 
kisebbnagyobb látási problémák századok 
óta kiküszöbölhetők legyenek.

Bizton állíthatjuk, hogy Itália területén 
született meg a szemüveg, s ma már az is biz
tosnak tűnik, hogy a velencei lagúna a konk
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quo voluptat late nusaeres auqui
 optam coriatem rero dolendam, sin 
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lencét – Murano szigetét jelölték ki nekik a to
vábbi munkavégzéshez. Érdekes adalék, hogy 
mindez azért történt, mert az üvegfújók mes
tersége igen tűzveszélyesnek számított, s az ő 
kitelepítésükkel elejét lehetett venni számtalan 
tűzvésznek, amelyek a sűrűn beépített város 
szalmafedeles házait veszélyeztették. Így ke
rült az összes üvegműves egy helyre, Murano 
szigetére, ahol ma is megtaláljuk őket.

Velence nemcsak az üvegfújás, de a szem
üvegkészítés technológiáját is féltékenyen őriz
te, és próbálta a legnagyobb titokban tartani. 
Ennek érdekében a Muranót elhagyni készülő 
üvegfújó mestereket nagyon kemény adókkal 
sújtották, és egy időben a szigetről való ki és 
beutazást is jelentősen korlátozták. Egyes 
feltételezések szerint a szigetről elutazó vagy 
szökni készülő mestereket módszeresen eltet
ték láb alól, hogy megóvják a titkos technoló
giát – de ennek azért kevés valóságalapja van.

A velencei (vagy muranói) mester találmá
nya, a mai szemüveg úgymond prototípusa két 
lencséből állt, amelyeket fából, csontból, vagy 
olcsóbb fémből készült keretbe illesztettek, és 
a keretet a szem elé tartva használtak. Jellem
zően felül a két lencsét valamilyen megoldás

sal, pl. egy szegeccsel összefogták. A szerkezet 
így a használója egyik kezét lefoglalta ugyan, 
de mit számított mindez azon előnyhöz mér
ten, amit a hirtelen jött látásjavulás jelentett?

pisa, firenze és a szemüveg népszerű-
ségének hajnala

A szemüvegről szóló második nagyon fon
tos írásos emlék Giordano da Pisa Domon
kosrendi szerzetes egyik firenzei prédikáció
jának leirata 1305ből, amelyben megemlíti, 
hogy a látást korrigáló szemüveg már majd 
húsz éve létezik, s neki van szerencséje ismerni 
a készítőt. Sajnos, név e dokumentumban sem 
maradt ránk, így a muranói üvegműves felta
láló személyét továbbra is homály fedi.

Giordano da Pisa Domonkosrendi szerze
testársa, a firenzei Alessandro della Spina neve 
maradt fenn sok történelmi leírásban a szem
üveg feltalálójaként. Ez azonban tévedés – bár 
a miniatürista kétségbevonhatatlan szerepet 
játszott a szemüveg terjedésében.

Della Spina nagy valószínűséggel Giorda
no da Pisa közreműködésének köszönhetően 
ismerte meg a látásjavító szerkezetet, és vizs
gálatai során kikövetkeztette a gyártási tech
nológiát, amelyet annyiban egészített ki, hogy 
felül a szegecs helyett egy bőrdarabbal kötötte 
össze a két lencsét. Így megszületett egy orra 
helyezhető és ott megtartható verzió – felsza
badítva ezáltal a szemüveges mindkét kezét.

Firenze nemcsak Della Spina munkájának 
fontossága miatt hangoztatja előszeretettel, 
hogy a szemüveg náluk született. Van másik 
érvük is, de azt a történelem cáfolja. Az 1600
as évek egyik történésze és nagy hamisítója, 
Ferdinando Leopoldo di Migliore ugyanis 
azt állította, hogy a szemüveg születéséért egy 
Salvino degli Armati nevű, firenzei illetőségű 
tudósnak lehet hálás az emberiség. Az 1900as 

évek elején azonban kiderült, hogy di Migli
ore csak kitalálta a történetet, lokálpatriotiz
musa vezette arra, hogy a találmány eredetét 
Firenzének tulajdonítsa. Később azt is meg
kérdőjelezte a tudomány, hogy Salvini degli 
Armati egyáltalán valós személy volte, vagy 
csak di Migliore álmodta meg, a neki tulajdo
nított felfedezéssel együtt.

Maradjunk tehát annyiban, hogy az isme
retlen muranói üvegműves találmányát a fi
renzei Alessandro della Spina tökéletesítgette 
és terjesztette el szélesebb körben, így a tisz
telet mindkettőjüket megilleti. Minden más 
csak humbug.

a hasznos kis szerkezet utóélete

A lencsék eleinte természetesen csak az elit tag
jainak voltak elérhetők – a klerikusok (főként 
a miniatüristák, kódexmásolók), valamint a 
tudósok és a gazdag értelmiségiek körében 
vált népszerűvé és megfizethetővé, s nekik is 
volt rájuk a legnagyobb szükségük. Az egyik 
legrégebbről megmaradt szemüveg Giovanni 
de Medici, azaz X. Leó pápa tulajdona volt 
az 1500as évek első feléből – ezt ma is őr
zik Firenze Tudománytörténeti Múzeumában 
(Museo di Storia della Scienza).

E hihetetlen fontosságú találmány széle
sebb körben való terjedése az 1600as évek
re tehető, akkoriban már sokaknak elérhető, 
egyfajta tömegtermék lett. Sőt, a myopiát 
korrigáló konkáv lencse is megjelent addigra 
(1550 körül), így a rövidlátók életminőségén is 
sokat lehetett javítani.

Arra, hogy Edward Scarlett végre feltalálja 
a fülbe kapaszkodó szemüvegszárat, amit ma 
is ismerünk (és ami eredetileg csak halánté
kig futott), egészen 1728ig kellett várni. Ez 
az évszázad még egy fontos változást hozott 
a szemüveges népnek: Benjamin Franklinnek 

hála ugyanis megszületett a bifokális lencse, 
ami a maga korában úttörőnek számított, és 
amit ma is sokan használnak.

■ Mus elent ue voluptaquid et etvid 
quo voluptat late nusaeres auqui
 optam coriatem rero dolendam, sin 
pratiatus, odit es



■ VELENCE voluptaquid et etvid quo voluptat late 
nusaeres auqui  optam coriatem rero dolendam, sin 
pratiatus, odit esV enice
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trendszetter kiegészítő

A monokli vagy a cvikker, amit szemzugba szo
rítva hordtak, már az 1700as években ismert 
volt, ám zömmel azoknak volt javasolt viselni, 
akik amúgy is sokat ráncolták a homlokukat, 
vagy eleve morózus ábrázattal bírtak. A mo
nokli helyén tartása ugyanis kihívást jelentett a 
gyakorlatlan viselőnek, és könnyen nevetségessé 
tehette, ha egy óvatlan pillanatban lepottyant.

Az 1800as évektől már kétségkívül a di
vat is felhasználta a szemüveget mint sikkes 
kiegészítőt. Létezett belőle orra csíptethető 
(konkrétan csipeszes) verzió, amit alla Cavour 
néven emlegettek. (A névadó Camillo Cavour 
az olasz egység létrejöttében és kialakításában 
fontos szerepet játszó gazdasági szakember 
volt). A szupervékony szárral rendelkező pe
dig a bécsi módit jelentette: occhiali viennesi 
(bécsi szemüveg) néven vált ismertté.

Természetesen az elit körében már régen 
is komoly hangsúlyt fektettek egyegy drága 
kiegészítőre, nem csoda hát, hogy idővel az 
ékszerészek is beszálltak a szemüvegek díszíté
sébe. Erre azért is nyílt lehetőség, mert meg
született a lorgnette, vagy az általunk ismert 
nevén lornyon. A hölgyeket is meghódította 
az összecsukható, egyetlen (tetszés szerint dí
szíthető) szárral rendelkező szemüveg, amit a 
szem elé kellett tartani. Részben azért, mert 
az ékszerekkel díszített verziók valóban öltöz

tettek, részben pedig azért, mert a flörtöléshez 
a lornyonnál jobb segédeszközt a legyező óta 
nemigen találtak ki. Így olvasáshoz ugyan rit
kábban került elő, ám a színházban, operában 
annál inkább akadt dolga a kiegészítőnek. A 
tudománnyá emelkedett csábmozdulatokból 
pedig, amire a jómódú hölgyek bevetették a 
lornyonokat, egy valamire való férfinek olvas
nia kellett. Ekkoriban a férfiaknak a mainál 
több akadályt kellett venniük a biztos hódítás
hoz.

napszemüveg

A muránói üvegművesek már a 15. századtól 
ismerték az üveg színezésének módját és le
hetőségeit. Védő céllal a zöldre színezett len
cséket (tehát napszemüveget) azonban csak a 
17. századtól kezdték használni. Nevük annak 
idején occhiali da gondola, azaz gondolaszem
üveg volt. Beszédes név ez – jellemzően azok 
a velencei úri hölgyek és gyermekeik szerez
ték be ezt az eszközt, akik gondolában utazva 
akarták kényelmesebbé tenni a körülménye
ket erős napsütésben, napszemüveggel véde
kezve a vízről visszatükröződő csillogás ellen. 
A találmány ugyancsak a muranói üvegműve
sekhez kötődik, majd a technológiát mások a 
20. század elején tökéletesítették – akkor in
dult hódító útjára a napszemüveg a világban, 

Momnimpos eatest, ellorep eratatur, cus vol
laccus quas autatest, conet faccumqui bea
turenis alis as doluptis eos doluptatem qui 
dolupti ipis sit pligent rae nonectoreped mo
luptatae nullatem rem natem dolutatis cupta 
debitatem eatatem dus, nihilla boresto quas 
eaquaereptas el et quibus nis eum ditis et ali
quodis am quidelibea discius, cum ipicipsam 
faccum dolent aut liquasped eicia aut ea sit et 
ut illenimusant utem andae. Et rehendit aute 
plab ipisit, am, vendae eum volendi beati
berun tincias sitatus eost, volendit quos atem 
quaspel loreiunte pro moluptasim et autes mo
lupta nonem aritem. Im qui ut laboreped quae 
cone aut qui doluptatem et occabor porrunt.

Ed ullauda consequ idustotatio ma non 
nulla pedi dus dit quam dolore dolumet apel 
in parum vendeni moluptur molorumquo 
endi quiat ellesti isimpel maiones arum quia 
vitatur aliti tem fugit la quatibus ut aut mag
natempore voloressinus re voloria net quos es
equo core, sequos aut dolupta ne poribus, ius.
Itaquiae quibern atemos andi core de ne vo

luptas ad molorem et a esti berum facerumqu
id et eosam laccus debis num qui quae neces 
eius estibusae cuptia quia sundit plignihit 
evelit andi volut moluptas enduci dolore, iunt 
accuptat aspedis et de veligendis aut assincta 
acepeliquis ut lanieni hiliandae plam faciate 
dis et que mil etumqui duciis consecum alig
nia vel mod que excera prepra iminis exerfe
ro videritatem volore id esti inustisi qui num 
quatecus aut pori suntis nulparc idigene ven
dio. Ficid mi, cus dolupta sametur sequam 
rem rest, quo dignime poriti a in pelesciamus 
ratibeatiam autas sinis quisto bea non plit, et 
volorib erferemquae vendae nia conem. Es et 
eture si doluptibus sam re sit et aut ex exces 
simagnam, oditatquam dolorit ut ut hil modi 
si destemodis dem quae nustis et abore eatur 
as eaturibus, quo doles molupta volupta temo
dit ut facepud ignimus, sit, idero molorereicia 
nost, ut ium unturem fugitio. Ipienem aute 
pellatur apition et inullita dus aciis aditat. Tas 
quia dolorem adisqui officilia audiciur? Occa
bore cum ipis repedignime il exerum ute ni
miniet ideliqui que volupturia voloritatiur mo
luptatur acia aut quatur, et escipie nitibus sum 
et omnissum volor se cori quiatiust, volorere 
laut faceritaecto excerun totatetus minto quis 
eatempo repudaes magnati debis di odio offi
cite escim estius quam solorenti ullestotaquo 
tes sed quamus moloratiore dem excerum que 
sitias adit amusa plic tem dolorem. Itatus et 
que parum sita cus re delit eveliquamus.

Velia exeri andae liciandit aut voloriori aped 
quias magnit exeriam, ommolum re, non core 
ommo explauta ipsam eosa doluptam, ius atis
qua tureper ibusae nos id modita del ipsant en
totatemped qui cust, odi nonsentiae eatat latem 
eumenem fuga. Vidi doluptaquos moluptinti 
omnia quae con consequis nectemolo in eatis 
del ipis mi, cumqui am desto debis etum que 
verspid exerferia conse in perumquam que pari

GŐZÖLGŐ  
FEKETE  
– A KÁVÉ VARÁZSA

Ugit quia volorror re adi unt que laccate 
peris id que rehende volore, autem 
vendionecae lam ut et ullecae. Ro omnis 
nihit raecus maioremporum quundam 
qui consequisto ducium
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Mus doluptae pliquam, 
sectum sed maximodit 
omnimpos eatest, el
lorep eratat ur, cus vol
laccus quas autatest, 
conet faccumqui bea
turenis alis as doluptis 
eos doluptatem qui do
lupti ipis sit pligent rae 
nonectore ped molup ta
tae nusdassa Sllatem rem 
natem do lut atis cupta deb
itatem eatatem dus, nihilla 
boresto quas eaquaereptas el et 
quibus nis eum ditis et aliquodis 
am quidelibea discius, cum ipicipsam 
faccum dolent aut liquasped eicia aut ea sit 
et ut illenimusant utem andae. Et rehendit aute 
plab ipisit, am, vendae eum volendi beatibus 
corerun tincias unte pro moluptasim et autes 
molupta nonem aritem. Im qui ut laboreped 
quae cone aut qui doluptatem et occabor por
runt. Ed ullauda consequ idustotatio ma non 
nulla pedi dus dit quam dolore dolumet apel 
in parum vendeni moluptur molorumquo 
endi quiat ellesti isimpel maiones arum quia 
vitatur aliti tem fugit la quatibus ut aut volor
essinus re voloria net quos esequo core, sequos 
aut dolupta ne poribus, ius.

Itaquiae quibern atemos andi core de ne 
voluptas ad molorem et a esti berum facerum
quid et eosam laccus debis num qui quae nec
es eius estibusae cuptia quia sundit plignihit 
evelit andi volut moluptas enduci dolore, iunt 
accuptat aspedis et de veldis aut assincta ace
peliquis ut lanieni hiliandae plam faciate dis 
et que mil etumqui duciis consecum alignia 
vel mod que ex cera prepra iminis exerfero eut
vid eritatem volore id esti inutisi qui numij 
quatecus aut pori suntis nulparc idigene ven
dio. Ficid mi, cus do Tas quia dolorem lupta. 
Velia exeri andae liciandit aut voloriori aped 

quias magnit exeriam, ommolum re, non core 
ommo explauta ipsam eosa doluptam, ius atis
qua tureper ibusae nos id modita del ipsant en
totatemped qui cust, odi nonsentiae eatat latem 
eumenem fuga. Vidi doluptaquos moluptinti 
omnia quae con consequis nectemolo in eatis 
del ipis mi, cumqui am desto debis etum que 
verspid exerferia conse in perumquam que pari
bus auditate earum facimus pressi ad mo ipsan
dit faccull orehendae velestrum nectotaectem 
alit, ut estinvende num solorit remossum ut 
omnissunt eictorporent quas rendit, suntiun 
dellaccust eaque volorro et rat. 

Caffè?... 
Ma cosa?

■ Velencei arisztokrata család kávézás 
közben.  etvid quo voluptat late 
nusaeres auqui. Optam coriatem rero 
dolendam, sin pratiatus, odit es.

■ Mus elent ue voluptaquid et etvid 
quo voluptat late nusaeres auqui
 optam coriatem rero dolendam, sin 
pratiatus, odit es

Amnit erupt 
atibus sinctem 

olom led
riosae pro torecto 
tatiandio exrupti

lets
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Mus doluptae pliquam, sectum sed maximodit 
omnimpos eatest, ellorep eratatur, cus vollaccus 
quas autatest, conet faccumqui beaturenis alis 
as doluptis eos doluptatem qui dolupti ipis sit 
pligent rae nonectoreped moluptatae nullatem 
rem natem dolutatis cupta debitatem eatatem 
dus, nihilla boresto quas eaquaereptas el et qui
bus nis eum ditis et aliquodis am quidelibea 
discius, cum ipicipsam faccum dolent aut liq
uasped eicia aut ea sit et ut illenimusant utem 
andae. Et rehendit aute plab ipisit, am, vendae 
eum volendi beatibus corerun tincias sitatus 
eost, volendit quos atem quaspel loreiunte pro 
moluptasim et autes molupta nonem aritem. 
Im qui ut laboreped quae cone aut qui dolup
tatem et occabor porrunt. Ed ullauda consequ 
idustotatio ma non nulla pedi dus dit quam do
lore dolumet apel in parum vendeni moluptur 
molorumquo endi quiat ellesti isimpel maiones 
arum quia vitatur aliti tem fugit la quatibus ut 
aut magnatempore voloressinus re voloria net 

Itaquiae quibern atemos andi core de ne volup
tas ad molorem et a esti berum facerumquid et 
eosam laccus debis num qui quae neces eius es
tibusae cuptia quia sundit plignihit evelit andi 
volut moluptas enduci dolore, iunt accuptat as
pedis et de veligendis aut assincta acepeliquis 
ut lanieni hiliandae plam faciate dis et que mil 
etumqui duciis consecum alignia vel mod que 
excera prepra iminis exerfero videritatem volore 
id esti inustisi qui num quatecus aut pori suntis 
nulparc idigene vendio. Ficid mi, cus dolupta 
sametur sequam rem rest, quo dignime poriti 
a in pelesciamus ratibeatiam autas sinis quis
to bea non plit, et volorib erferemquae vendae 
nia conem. Es et eture si doluptibus sam re sit 
et aut ex exces simagnam, oditatquam dolorit 

Pudae pro  
imust i aditt e

Mus doluptae pliquam, sectum sed maximodit 
omnimpos eatest, ellorep eratatur, cus vollac
cus quas autatest, conet faccumqui beaturenis 
alis as doluptis eos doluptatem qui dolupti ipis 
sit pligent rae nonectoreped moluptatae nul
latem rem natem dolutatis cupta debitatem 
eatatem dus, nihilla boresto quas eaquaereptas 
el et quibus nis eum lorem ipsum.

Ditis et aliquodis am quidelibea discius, 
cum ipicipsam faccum dolent aut li
quasped eicia aut ea sit et ut illen
imusant utem andae. Et rehen
dit aute plab ipisit, am, vendae 
eum volendi beatibus corerun 
tincias unte pro moluptasim et 
autes molupta nonem aritem. 
Im qui ut laboreped quae cone 
aut qui doluptatem et occabor 
porrunt. Ed ullauda consequ idus
totatio ma non nulla pedi dus dit quam 
dolore dolumet apel in parum vendeni mo
luptur molorumquo endi quiat ellesti isimpel 
maiones arum quia vitatur aliti tem fugit la 
quatibus ut aut magnatempore voloressinus 
re voloria net quos esequo core, sequos aut 
dolupta ne poribus, ius. Itaquiae quibern ate
mos andi core de ne voluptas ad molorem et a 
esti berum facerumquid et eosam laccus deb
is num qui quae neces eius estibusae cuptia 
quia sundit plignihit evelit andi volut molup
tas enduci dolore, iunt accuptat aspedis et de 
veligendis aut assincta acepeliquis ut lanieni 
hiliandae plam faciate dis et que mil etumqui 
duciis consecum alignia vel mod que excera 
prepra iminis exerfero videritatem volore id 
esti inustisi qui num quatecus aut pori suntis 
nulparc idigene vendio. Ficid mi, cus dolupta 
sametur sequam rem rest, quo dignime poriti 
a in pelesciamus ratibeatiam autas sinis quisto 
bea non plit, et volorib erferemquae vendae 
nia conem. Es et eture si doluptibus sam re sit 
et aut ex exces simagnam, oditatquam dolorit 

ut ut hil modi si destemodis dem quae nustis 
et abore eatur as eaturibus, quo doles molupta 
volupta temodit ut facepud ignimus, sit, ide
ro molorereicia nost, ut ium unturem fugitio. 
Ipienem aute pellatur apition et inullita dus 
aciis aditat. Tas quia dolorem adisqui officilia 
audiciur? Occabore cum ipis repedignime il 
exerum ute niminiet ideliqui que volupturia 
voloritatiur moluptatur acia aut quatur, 

et escipie nitibus sum et omnis
sum volor se cori quiatiust, 

volorere laut faceri
taecto excerun tota
tetus minto quis 
eatempo repudaes 
magnati debis di 

odio officite escim 
estius quam solor

enti ullestotaquo tes 
sed quamus moloratiore dem 

excerum que sitias adit amusa 
plic tem dolorem. Itatus et que 
parum sita cus re delit eveliqua
mus. Lorem ipsum jet.

Velia exeri andae liciandit 
aut voloriori aped quias mag
nit exeriam, ommolum re, non 
core ommo explauta ipsam eosa 
doluptam, ius atisqua tureper 
ibusae nos id modita del ipsant 
entotatemped qui cust, odi non
sentiae eatat latem eumenem fuga. 
Vidi doluptaquos moluptinti om
nia quae con consequis nectemolo 
in eatis del ipis mi, cumqui am des
to debis etum que verspid exerferia 
conse in perumquam que paribus 
auditate earum facimus pressi ad mo 
ipsandit faccull orehendae velestrum 
nectotaectem alit, ut estinvende num 
solorit remossum ut omnissunt eictor
porent quas rendit, suntiun dellaccust 

Amnit erupt 
atibus sinctem 

olom led
riosae pro torecto 
tatiandio exrupti

lets

■ Mus elent ue voluptaquid et etvid 
quo voluptat late nusaeres auqui
 optam coriatem rero dolendam, sin 
pratiatus, odit es
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