
robáG hgolaB

 kora∂am ikédivléd a sé otiT

 a rotátkid atsinummok úsázamrá∏ névol∏–távroh A
 ettevök niajtájas a neppé tsézgnerév bbasamlazrobgel

négév úrobáhgáliv a le

 lüneltűre∏ólav rám etni∏ kandazá∏ .02  a nav aH
 bbesegésőslé∏gel őtehel a ,ajkala sosádnomtnelle

 si lekkedezitvé nátu alálah ,ótlávik tsélétígem
 otiT za – ajárugif ttozoktá ∂av ttodlá naótratik

 naltatrá bböt lakkos rokasátuj armolataH .llasram
 rokalálah – sonáJ rádáK tnim ,gem ttotatlokli∂ tra∂am

 a tlov bbűre∏pén nesege‡él gelűní∏ólav sigém
.nabgá∏roa‡a za rádáK tnim ,nebérök gásra∂am ikédivléd

 egésitezmen seö ‡ámlokátmallá vál∏léd irok∂e zA
 a ∑ema ,za gásra∂am ikédivléd a nálat lüzök

 kidosám a nérőb tájas a ettehzeré nebbesőregel
 .tiűtebagrav imlenétröt kenéjőtezev sé kanáivál∏oguJ

 sibbálagel ∂av ,kájdut nesevek lórzorB pisoJ
 anoroK tne₧ ra∂am a ‡ozib ∂oh ,tlusotadut nebkesevek

 (ianjark rokka) névol∏ a ,lüleb nárátah kaniagá∏ro
 a gem attál nabulaf cevormuK ilezök zohrátah

 a‡a névol∏ sé apa távroh neb-2981 togálivpan
 atalo†pak kos men nabnoza laggásra∂am A .tnékekemre∂

 névol∏ djam ,távroh tievé újfi levim ,ttetehel
 ka† si lüzök kevle‡ negedi za s ,ettötlöt nebteze‡rök

 űrök selé∏ A .le attotítájas tetemén a
 solatavih nabgá∏rotávroH óríb lessézeklednernö

.ainlaló∏gem lura∂am ttellek mes zehésézétni kenie∂ü

notú ininel a bbávoT

 a tá‡o∏iv zorB lataif ttetelü∏ lóbgássazáh se∂ev A
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 sőtehelgem tá nekedezitvé úoh zehsédrék itezmen
 ∂an tzA .etzemellej gássosádnomtnelle

 amét a ze ∂oh ,küjtehtnelejik laggássotzibagam
 men náros etelé ∏ége nabásálukala kenétezéngáliv

 lataif rám zA .zehpere∏ ózorátahgem ttotuj
 za ∂oh ,enneb tlusotadut nabárok rámlagzomsáknum

 tnéke∏ér re∏dnerekéb őtevök túrobáhgáliv ősle
 djam ,nabgás∑áriK névol₧–távroH–bre₧ ttozohertél
 ődepeletár erételüret nednim telé za nabáivál∏oguJ
 na∑O .ttetmeret tekegéstlü∏ef so∑ús ∑úslút bre∏

 lőtketedzek a rám t∏ér∂e ke∑ema ,takosutkilfnok
 t∏érsám ,tomallá vál∏léd a kéttege‡ef lassánabborté∏
 za káttotíro∏ ebréttáh nesejlet etni∏ ttala ődnet∏e ‡áhén
 socrah∑át∏o tráp atsinummok sőre gal‡ára gém nab-0291

 ődere lóbgásgofidah súrobáhgáliv A .tietenezü
 vál∏léd somá∏ sé ”sézpékbbávot„ atsininel igá∏ro∏oro

 labőslé∏ vál∏oguj a er-7391 nátu atrájgem nötröb
 tevenlá ”otiT„ a rám rokke s – tlá∆nava évéjőtezev

 iapórue sám táhet kenrebmelataif suzóicibma – ólán∏ah
 tlov já∏um neltellek-nelet‡ék nebme∏ laviasrátvle

 itezmen ”ttodalahgem„ ,”tlúm téjedi„ za einzénebme∏
 si za gém nebődi ∂E .si lakkamlado‡ob atzoko kemlezré

„ tomallá vál∏oguj a evtevök ∂oh ,enneb tlüremlef
 ininel őtísőnim ”kan‡ámlokát i-selliasrev

 mes lórlovát ,őzöbnölük a ajtagomát ,totalodnog
 rádaka∏ ődőzevre∏ nájpala koláedi atsixram

 ólav lekkeigésnelteggüf távroh a mÁ .takamlagzom
 kenne s – tlu‡ozib kenűtelé-gáriva∏it sédökűmttü∂e

 úgnarne∂e ed ,segés∂e za ttodosomzigem nabótiT námo‡
 ódnatísólavgem nabmallá vál∏léd attokla kepén

.esélezpékle sumziveslob

 inelle sállá∏gem temén őzektevökeb nabásilirpá 1491 zA
 gelűní∏ólaV .etzevre∏ nebé∂ej kenne si temledzük
 lavój s) kensélezpékle vítaredöf e nabrosősle
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 ‡áhén ∂oh ,ettehnö∏ök (kanájáigóloedi atsinilát∏ ébsévek
 bbetremsilegel úrobáh igésnelteggüf a ttala vé

 kebre∏ a nabnoza e∏ér ómo‡lút kaniánotaK .ttel ejőtezev
 za gem atlotág men ze ráb s ,ik tlürek lüzök

 ólav lekkekinte† őtnelej ”tá‡rá∏bboj„ sállánelle
 őf sálrotgem őtevök temlező∂ a ,nabsálomá∏el serév

.etlölejik evele tá‡árisápa†

”óicádilo∏nok„ sé rorreT

 ttotít∏uple nesejlet etni∏ a – tsepék zohá‡áramá₧
 ikédivléd a laozib nednim – avtímá∏el tegéstemén

 otiT .trorret bbasiláturbgel a le etdevne∏ gásra∂am
 nabá‡araB sé nabák†áB ,nabtánáB a né-71 rebótko .4491

 ken∑ema ,le tledner tsátagzagizök ianotak úrogi∏
 imledévpéN ttegetter a nebége‡él esétezev segel‡ét

„ nabtalán∏ahó∏ solatavih A .tlov nebézek (ANZO) ∑át∏O
 evtelli ,”kanásánov ergéssőlelef kösönűb súrobáh

„ iráunaj .2491 za ka† bbejlefgel si nebkeibbősék a
 ”tnék∏aláv ttoda erke‡émkele†nűb súrobáh ra∂am

 bbe‡ére∏gel a kantazorossézgnerév ttetegelme
 ed ,reze 02  si tnire∏ kesél†eb őtehev na∑omok

 05 ráka tnire∏ kosátatuk se∂e ,bböt lénne gelűní∏ólav
 sézgévik 998 eödniM .tlov atazodlá ra∂am reze

 – laváta∏tál a bbálagel kansárájle so∑ába∏ a tnétröt
 ro∏kos ,őtehtniket kangássokli∂ segésnözök ibböt a

 leggésnelte∂ek siláitseb nettezejefik
 evlé ,lessézejefel ,lesséle∏érűféttek)

 ,gorú… – ulaf moráH .evzeletivik (lessétemetle
 tágássokalifréf sejlet – ro∆oM sé a∑ba₤

„ si nasolatavih) tekekere∂ sé tekőn a ,kétzegévik
 a gidep (avtínávli‡ ”ékkösönűb súrobáh evítkellok

 tnim bböt loha ,kátlocruh abrobátlálah ikeráj tdehríh
.ttaim dómsánáb neletrebme za tekütelé kéttet∏ev na-081
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 a nátu asálunovel málluhrorret naltádlép A
 ettev ”ajóicádilo∏nok„ bbarrazibgel ki∂e melenétröt

 gipan iam a tiatazodlá sézgnerév vál∏oguj A .tétedzek
-54–4491 za gidep nabka∏rok iótit a ,kátlátilibaher men

 ki∂e za (65’ nabgá∏roa‡a za ka†ráka) ke‡émese sö
 tejvo∏ a mÁ .kattotímá∏ kanubat ttözrő nabbasodnoggel

 őgetter lótóizávni tá nekevé ,ttetísözökik lőbbmöt
 ttotrateö latlá ségetter at∏up a ,etzeré ∂ú otiT

 arásátilajol kenépén nednim amallá űgésitezmenkos
 a ttotímá∏ kensédrék ‡ekézré nesönölüK .tehel egéskü∏

 bbadavgel a ne∏ih ,etez∑eh gásra∂am ikédivléd
 ttoljaz nogá∏rora∂aM nálat sátí∏u senelle-aivál∏oguJ

 .nebődi za nebbe

 ettepezök kegésőslük se‡éf géssözök ra∂am a nab-8491
 e∏rep – támuiránetnec crahgásdaba∏ a gem ettehlepennü

 htussoK sé ifőteP tótiT ∂oh ,tlov za eletétlef kenne
 sopannednim A .kuinatláikik ttellek kenésökörö

 eréjele kevé senevtö za djam ,tlüh‡e rorret igésitezmen
 tnékajtnop†ú† óicázilartneced A .tnű∏ si gem nebége‡él

 lüneltelév ed – űrök selé∏ nevén gásadjaV neb-4791
 laváimónotua – óvgu‡ nokopala igésitezmen ra∂am mes

.ertél katzoh t‡ámotrat óríb

attarisgem si ra∂am koS

 a ava∏lej őf mallá atsinummok ettezev otiT A
 a ,”ttel gés∂e sé gésirévtset„ a tte∑eh sálrotgem

 erkösönűb tamladasrát a ,őzrő tsállánebme∏ súrobáh
„ a attotlávlef tákiroter ót∏olef arkóllánelle sé

 űgellej akiraksav trú∂ lóbáf ”sumzivál∏oguj
 rátelorp„ a neppéknodjalut tége‡él kennE .ajáigóloedi

 űgésttetelhi silárebil a sé ”sumzilanoicanretni
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 imelle∏ idárgleb ,sotájas sumzitilopomzok
 si lánilézca zA .ettetnelej e∂ele trevek nabkáh‡ok∂ev
 akitiloprútluk vál∏oguj bbatlánifar nebtetniket somá∏

 za kenégésimletré lataif ódazál kevé se-07–06 a
 aigóloedi atsixram őnűt kanttoggale sé tnovle

 ibböt a ,kóicnevnok sé kóicídart ,ko‡ámo∂ah a tte∑eh
 őtedrih tatuik ”lóbásátíro∏„ kegésttötök itezmen a tzök

 tős ,daba∏ kotaz‡ári silárebil-ohcrana itagu‡
 nettezejefik tlürekis ∂Í .atláník tésétevök ttotagomát

„ ttev nebémletré sa-86’ ó∏ a ,őnűt kennredom
 tájas – inetnöel lazzám ”ódalah sé imladarrof

 a nasomazuhráp lezzE .tásádagatgem kusátitnedi
 e∏rep sé) ”kanidaram sé kansóickaer„ nasogáslút

 nasotazokof lórákdaba₧ tlétí (kanra∂am :lunaltadnomik
 a tá kétze∑eh erkédivjÚ ttet évűgésbböt bre∏ a

.tájtnop∑ús silárutluk kédivléD

 segés∂e za nebétese gásra∂am ikédivléd A
 za ttotah abá‡ári sélünölükle ólav lőttsettezmen

 ettetlek lanovní∏telé bbasagam nesege‡él lánigá∏roa‡a
 a gések∏üb – ttotatzib nasótahtah lőrlülef e∏rep sé –

 a re∏∂e men sonjas ∑ema ,”erlledom vál∏oguj„
 lessétevgem itnári ”konokor ‡ége∏„ igá∏rora∂am

 .tlusoráp

 a tnekkö† neőtehzeré rokkana∂u náladlo kisám rátah A
 ”kora∂am sóguj„ tlélme∏ leggés∂iri se∂ev lattaládo†
 ka†men lórkiámélborp igésitezmen ,sátiradilo∏ itnári

.tsámodut ttev mes e∏ér ∂an ‡émelévzök a ed ,molatah a

„ a rokalálah ttezektevökeb nabásujám 0891 otiT
 .attarisgem nétni∏ő ra∂am ikédivléd kos ”tllasraM

 imladarrof„ a ttotah nebrök selé∏ rám argiddA
 a ttőlekenednim sé ”sumzivál∏oguj„ a ,”sátinredom
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 ttotoklagem tnéke∂ele kenégésőtehel sádopara∂ sékéb
 segés∏ége gásra∂am a attatlale erkedezitvé ∑em ,muré∏

 zít–clo‡ nátu alálah otiT A .tiexelfer imledévnö
 vál∏léd a ,ke‡émese soka∏őre ődődzekle levődnet∏e
 4491 za ik tlek im ,gem ka† attatum alkop kúrobáh

.lóbkavgam ttetevle né∏ő serév

nabájáivál∏oguJ otiT kosátripéN

 a ”llasram„ úsázamrá∏ névol∏–távroh A
 5491 .le ettevök niajtájas tsézgnerév bbasamlazrobgel

 a teketlükenem artagu‡ a nátuim – nabásujám
 ,grubielB a – kankonázitrap a kátdaik kesegéstevö∏

 kosálrá∏ém ttotjahergév nebélezök acinvilS sé acinseP
 tnire∏ kesél†eb se∂e ed ,reze 09 bbesevekgel náros

 úrobáh A .kattahlokli�gem si trebme reze 002  ráka
 itezmen ainévol₧ tlota† zohmoladoriB kidamraH a néjedi

 tludaba∏ lóbkorobát sóicártnecnok kanásállánelle
 náros reptakarik úsába∏∂an nab-6491 gidep tiőtezev

 sros bbasamlazrob géM .lóbtú za erléf attotíllá
 nebége‡él te∑ema ,kengéstemén ikédivléd a ttotuj

 ,iretemedtne∏avá∏ ,irodág A .kattotít∏uple nesejlet
 nabkorobát sóicártecnok ikeráj sé iazáhő∆er

 t∏éravaj – le tlut∏up rebme reze 07 bbesevekgel
(HM) .kobávs itánáb sé iak†áb

                                                                                  (OHM)
robáG hgolaB
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