
katdogadzag knülőleb kogrubsbaH A
aróD akru…

ketnép ,.22 suicrám .3102 -

 remmaktsnuK i†éb A – ie†nik sátílláik ∂E
 iem gém nojav e‡émetjű∂ űríhgáliv

?tjer tekétré igá∏rora∂am ttotínodjalutle
 suicrám ,nátu kotaláknum isátíjúlef ótrat gikevÉ

 kogrubsbaH a ótahtagotál arjú lőtéj-1
 nebmeret ∏úH .remmaktsnuK i†éb a ,ajármakse†nik

 ,ta∂ráttsüze sé -‡ara ilüvíkdner bböt si lénrezeték
 a kődőlkedré za gem kantahládo† te†nikűm

 kené∑édevne∏őtjű∂ ótrat tá nokodazá∏vé kogrubsbaH
.neőtehnö∏ök

 kárt∏o rehcsiF znieH sé ra∂am láP ttimhcS
 ajánorok iak†oB neb†éB nebérebmetpe∏ 0102 őfmallá

(ól∏áL yazcileB/ITM :ótoF) ttőle

 za ∂oh ,itehtetdelef men ‡émese itenétrötte∏évűm ∂an A
 segelnölük óllá lóbbarad rezeclo‡ ∂etnim neseö

 a daram evtjer si arbbávot ede∂enmoráh ‡émetjű∂
 kenne ∂oh ,si ‡ét a za na∂oha tnim ,lőle gésnözök∂an

 ∂e kanóickellok sognar si nabtal‡o∏ivgáliv a
 ra∂am naltaráp ttopolle nabdazá∏ .71–61 a té∏ér

 kenégésbböt ka∂rát A .kájtokla ke†nik
 a ne∏ih ,neltetehel arám – molodnog – asátísonozaeb
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 ,arra ketle∂ü nasodnog ató kodazá∏vé kogrubsbaH
 tekesétetzöbnölükgem ótí‡ozib tetedere za ∂oh

.késsetnütle

 iapórue sé asátísimahgem tlúmgér ra∂am A
 nátza ,katpol nebékedré asátísotzib kujáinómegeh

 tne₧ a ka† gélE) ...katrapak ,katgaraf ,katrúf
 zű₧ – erkietelevűm rábrab ttezgévle nánoroK

 a ∂av – lavé∑áhiM ∏akuD esélére†lef kenépék airáM
 kenie∏ér ő∏tet men kiken akinórK sepéK

(.inlodnog ariasárapakik

 ke†nikűm ra∂am kattolmará lüt∏erek nokodazá∏vÉ
 ra∂am nabnoza tlukala men giám ,eb†éB

 gásttozibólág∆iv óllá lőbkőtréka∏ ,lóbkosódut
 telrésík ∑omok ató 2391 ed ,arkusázo‡ámlunat a

 latlá ailímaf grubsbaH a tnétröt mes
 knügéskörö silárutluk ttotínodjalutle

.erésézre∏aiv

 kettet∏épme†eb kogrubsbaH a nabáró nelté†nere∏ ∂E„
 soro∏ ó∏ a menah ,kattavíh meN .abgá∏ro za

 evdzek lóttanallip e sÉ .kettet∏épme†eb nebémletré
 sé ka∏őre tlí‡ a ,sámo‡le za tludúz knár

 kesédevne∏ a leviezök∏e seö ko‡ámrá somottala
 a záhódoklaru tlov mesahoS...„ ”...aros neletgév

 aria ∂áv imlaru naltálrok a ken∑em ,nogáliv
 ze kuláN .kanzáh-kárt∏o za tnim ,anlov ttel nebérév

 gatsav a tnim ,∑em ,sánovmellej idála† ,te∏émret
 atrí – ”tllá∏ ebkörö erkédezmen-lőrkédezmen kja

.sojaL htussoK kulór

 gá∏ro se†nik nabárok kodáprÁ za rám knázaH
 lettreblA grubsbaH rokima s ,tllá nebéríh

 kéttetev tnékajéh ,nonórt ra∂am a dála† a tnelejgem
 .erke†nikűm naltaráp a sé ar‡ara za takugam ár

 nádapní∏ melenétröt ra∂am a si küsénelejgem ráM
 aka∏jé ódarriv eré-22 ráurbef .0441 :tlé∏eb tréágamnö

 temén én∑árik tebé∆rE igrubmexuL ,e∂evzö treblA
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 a attapolik lavénsonáJ rennattoK ,lavájánromok
 sodazá∏vÉ .tánoroK tne₧ a lóbrávgellef idárgesiv

 sukitnagig ∂e táhet kusámo‡le sé kumlaru
 enneb – iavaj ∑árik dnomgi₤ .ttödődzek lassápol
 tebé∆rE ,a‡áel – lekke†nik tlökörö lótkuojnA za

.ketlürek zehtreblA grubsbaH névér

asálut∏up rátv‡ök anivroC A

 gitlüní∏ ed ,tá ttev tarát†nik serü sá•áM ida‡uH
.ariadótu at∂ah evtlötgem

 ,kege‡ő∏ilaf ,kókserf tiemret atolap iadub A
 tezeem a ,káttotírob ke‡émtsef sotaládo†

 za kattokarik lekkevökagárd s ,tlov ttozo‡ara
 a katllá kekemerrobo₧ .keterekkalba za sé kótja

 te∏évűmsövtö za ,nebkemret a sé náravdu atolap
 .koclop a katzodaksor ttala e†nik regnet

 acehtoilbiB a ,kanárátv‡ök űríhgáliV
 .katráj arájádo† iátsinamuh rok a kanánainivroC

 – tsádut ,te†nik őtehlellef nednim sá•áM
 gés‡ét∏erek a ,ttötjű∂eö – lóbájléc sétnemkétré

 aifózolif sukinotalpoen a atraka nebé∂ej
 tile iapórue tlázilarka∏ed a lavásálán∏ahlef

 rátv‡ök iadub A .inzemletréarjú tájárútluk
 ,lőbxedók i‡tetök 0003 .bk neb-0941 ,nabárok‡éf

 i∑árik sábo∏ 043 a e∑eH .tllá lóbtarizék
 ,neteleme za noladlo itelek őzén aránuD a nabátolap

 nebgési∑eh sevítlob ittellem anlopák i∑árik a
.tlov

 kotarizék ,kev‡ök a nebmeret sosátjahtlob ték A
 teke∑em ,ketdükef noko‡ávllá soclopmoráh

 a ketdév kö‡öggüf‡osráb sorip ttő∏tá laara
.lőt‡éf a sé lótrop

 ,ttolluhté∏ evűm samlatah nátu alálah sá•áM
 néjedi asádoklaru sojaL .�� sé ól∏álU .�� óllegaJ
 a le kátdroh sé gem kétzere∏ kátsinamuh idlöflük

 kátsinamuh teméN .tiajbarad bbesekétrégel rátv‡ök

3



 a – (sunainipsuC ,setleC ,sunacisarB)
 a ik kátpol – lóbásázíbgem kogrubsbaH

 sonáJ rebaF bbősék levvé ráp ,eb†éB tekexedók
 a inzodlá tlov ódnaljah si tznép rám köpsüp i†éb

.tréketetök ibbávot

 eb tlunov ro∏moráh námjelu₧ nátu ata† i†áhom A
 rebmetpe∏ .6251 .neb-1451 sé neb-9251 ,nab-6251 ,aráduB
 s ,táráv aduB ettetniketgem ,ttezekré notáhól ná-3
 A .tetseP ttotjú∂lef notrap óslút a etlélme∏ nanno
 levévet 0041 tnimalav ,nokójah teke†nik tlo‡ámká∆

.ab∑opánitnatsnoK ettetiv

 neltetehrém a ttotísódut rállecnak sólkiM hálO
 evröteb kököröt a ná-8 rebmetpe∏ .6251„ .lórsálut∏up

 a takocnáltsüze za káttagga∏el abátolap a
 ”.teketetök sekétré za káttotít∏uple sé lőrkev‡ök

 ttivle námjelu₧ teke∑em ,arkánivroC a arkozA
 ludbA avlúm vé 053 .tráv te∏é‡e ,ab∑opánitnatsnoK

 anivroC 61 aiv tlürek tnékakédnája nátlu∏ dimaH
.abknázah

 etetök 612 kanárátv‡ök űríhgáliv irok∂e sá•áM aM
 tlürek 14 ,nogá∏rora∂aM nav tetök 25 kützök ,tremsi

 tárátv‡ök 74 soráv idlöflük 34 ibböt a ,eb†éB
.ajtígadzag

 lőtse∂irF .��� tétedzek ‡émetjű∂ iravdu i†éb A
 sá•áM asárrof ólálpát ősle ‡émetjű∂ e ,kájtímá∏

 askiM .� ,adótU .tlov agásgadzag naltaráp
 i†éb A .tásátípara∂ kanárát†nik ajpa attat∑of

 giám ,káttotípala neb-5941 tarátv‡ök iravdu
 sá•áM nivroC rá�á† a ∂oh ,itedrih albátkélme

 .t‡émzétni za ertél atzoh lőbé∏ér ∂an kanárátv‡ök
 ésá•áM ∑ema ,te†nik nednim ttötjű∂ nese∑édevne∏ askiM

 si am keze ,tá∆jap ,tájdrak etzere∏geM .tlov
.neb†éB kótahtál

 lakkúrobáh ∂oh ,tlov siláine∆ si nabba askiM .�
 ttetelü∏ ekemre∂ 61) lekkesédőzre∏ igássazáh sé
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 (lótása∂á nalatmá∏ sé lőtgéselef moráh
 ,erdlöflateméN :tsá∑ofeb-grubsbaH a ettet∏ejretik

 ,argá∏role∂neL ,argá∏rohe… ,argá∏rolo‡apS
 sé todnánidreF ,táiF .argá∏rora∂aM sé aráilátI

 leviekemre∂ ∑árik ra∂am ól∏álU .�� táiráM ,tá‡ál
 ,annA óllegaJ egéselef dnánidreF .eö attotísazáh

.ttel ∑árik ra∂am sojaL .�� ejréf airáM

 lőrmelede∏ev i†áhom a rokima ,annA óllegaJ
 ,ttodut inlokaplef ka† te†nik ima ,tlüsetré
 grubsbaH imA .attattíllá∏ ab‡o∆oP nokójah

 lavágam ettiv tza ,tlürek zoháiráM
 eb tlunov neb-7251 dnánidreF ...erdlöflateméN

 .tását∏ofik gá∏ro za etzegév nesere∏dóm sé ,aráduB
 izáh∂e tdaramgem gém a ettede∏eö nátza ,attaríeÖ

 eb‡émetjű∂nágam i∑árik a e∏ér ∂e keze ,teke†nik
�gem ∂rö₣ retárF) .tteterev tznép lőbémöz ,tlürek

 ebé‡émetjű∂ énrá-�á† annA iavaj ő za nátu asálokli
(.katlorodnáv

kátpolle ,tlov ótahtídzom imA

 neb-4651 ajótípalagem ‡émetjű∂ iravdu za ,dnánidreF
 a ttodót∏o er∏ér moráh laválálah ttezektevökeb

 dnánidreF iloriT ,rá�á† askiM .�� :iaif óickellok
 .ttözök gecrehőf ∑oráK rejatS sé gecrehőf

 nabztarG ,nabsarbmA ,nabkcurbsnnI ,neb†éB
 lakkodazá∏ djam ,ke‡émetjű∂ óllánö ketlüsetél

 iloriT .ketlüse∂e neb†éB ,ne∑eh ∂e témsi bbősék
 ,ajótípalagem ‡émetjű∂ isarbma za tlov dnánidreF
 sé etezrev∂ef ∑árik ra∂am sojaL .�� tlürek ázzoh

.si ajkasis sólkiM i‡írZ ,sőh irávtegi∏ a

 xirtaeB sé sá•áM etzere∏gem askiM .��
 néjedi asálánger ed ,tépékcra sevűmrobmod

 ,rot∏ihilop ra∂am sonáJ ykobmá₤ tros kettetírek
 sekétré lüneltetehlü†eblef órítenétröt ,sovro

.si arásátnirapakgem kanárátv‡ök
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 0003 erletévgem ttolnája texedók 035 ykobmá₤
 gidep sorátv‡ök iravdu óguH suitolB ,tréránid

 iatarizék sonáJ ykobmá₤ ah„ :trá�á† a attatzokéját
 ∑árik aicnarf a ,kenlürek abrátv‡ök i†éb a si

 ∏el lavinákitav a sé ,ajlúmlülef tárátv‡ök
 esétezifgem ráletév a tárátv‡ök ykobmá₤ .”őlne∂e

 iakitamzimun sukit∏atnaf ,gem kétzere∏ lüklén
.kátpolle si té‡émetjű∂

 bbávot asálbarik kaná‡ámollá†nikűm gá∏ro zA
 floduR grubsbaH getebemle za ttodótat∑of
 ∂e ,tlov atsilabbak rá�á† floduR .si ttala

 ,inláni† raka ta‡ara lőbnednim ,tlodóh kené∑édevne∏
 gidep nebékedré asátísólavgem kanájléc atsimikla

.tnednim ttötjű∂ nasukitanaf

 isemen igér a kétzepékrétlef kika ,tleréb tekökön∂Ü
 a kettel kesere∏dner ,tie†nikűm kodála†

 ,tto∏ádav si arka∂rátűm térknoK .kosázbokleno∂av
 návtsI yrohtáB ,to∆jap ∂e lótsólkiM i‡írZ

 .gem attotnirapak tájánorok ól∏áL tne₧ lőtiesökörö
 keze) si nátu korbo∏∑árik idaráv a ttozoka∂áV

 ,(kattotírob laara sé ,katlov keseretém bböt
 .lutazodlá ketse kanásátít∏up köröt a keze nabnoza

 köröt a te∑em ,tájánorok seríh návtsI iak†oB
 ,neb-5061 néjezem sokáR iken tá ttotjú‡ nátlu∏

 tnofnömrök nebéterésík ke‡évlej imledejef
 rokim ,nab-6061 .ravdu za gem etzere∏ laggás∏avar

 .neb†éB tdamát moladair ∂an ,tlahgem iak†oB
 ∂oh ,ettötökik nabátarakagév sina∂u iak†oB
 ,késsetzirő nabázáhrát gá∏ro za ajánorok

 iak†oB ettevár ∂rö₣ ózruhT .nöjlürek en erdlöflük
 ,todála†-htegurD iannomoh a ,tiesökörö

 za tlürek ∂í ,kanrodán a te†nik e ik kássatláglo∏
.abrát†nik i†éb a si

 a atzo‡ávtahgem rok-izcókáR–∑ököhT A
 rep iakitilop nedniM .tésézre∏‡ámká∆ kogrubsbaH

 ∑em ,gási∆pak a ttognappal tto nebérettáh
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 .� .innet atraka ássudlok na∂uka† togá∏rora∂aM
 dazá∏ .71 a ardaprév etdlük neb-1761 tópiL

 fórg irávrás a ,téjőtjű∂űm ra∂am bbo∂angel
 ttozbokle tdejret ertetök clo‹ .tecnereF ydsadáN
 lekkevökagárd ∂e :luádléP ...arátlel kenie†nikűm

 lóbtno†tnáfele ∂e te∑em ,réke∏‡ara ttokarik
 s levéterésík a ttetíseké suhccaB ttogaraf

 návtsI tne₧ kützök ,iarbo∏ tsüze ketne∏ gém kéttetí∏íd
.arbo∏tsüze sagam bál moráh ∑árik

 rávtegi₧ a ttözök kos a tlov e∏íd ki∂e rátrev∂ef A
 ttetí∏íd lettsüze diV ileD ttesele lánámortso
.sollap ttetíseké lannibur zá∏téh ∂e s ajdrak

 ir† retsieH táráv iavakil ke∑ököhT A
 -‡ara ,rátv‡ök ,káhur ,kere∏kÉ .ik attot∏of konrobát

 ,kege‡ő∏a∆rep agárd sé ke†nikmeré ,űmentsüze sé
 ,arámá∏ gásra∂am a le ket∏ev ketevö∏ sé kenilebog
 nebőse ,nekereke∏ tlí‹ .nebkétré neltetehlü†eblef
-őtlök A .eb†éB teke†nik a káttotíllá∏ avtatzá

 e‡émetjű∂ ,arátv‡ök sólkiM i‡írZ fórg ,rézevdah
 cnereF ‡áyhttaB fórg s ,ttotuj arsros a erre si

 kavaj izáh∂e za fe∆óJ .�� .si ie†nikűm
 iső togá∏ro za gem attot∏of levésézerevrále

 avaj karátv‡ök imortsalK .lótákédaram kenie†nik
.abrátv‡ök iravdu za tlürek

 ,kátpolle ,tlov ótahtídzom ima ,erégév dazá∏ .81 A
.ttetjer teke†nik samlatah gém dlöf ra∂am a ed

 ie∂em látnoroT inadjah a ná-3 suilúj .9971
 náravdu za adzagt∏arap bre∏ ∂e nosólkimtne∏∂aN

 ná-81 rebmetpe₧ .tlálat te†nik‡ara nebzök sásákorá
 rátgésigéR i∑árik-irá�á† a ,ébba nnamueN

 a trem ,kéjdekzétni rá�á† a ∂oh ,etrék ajótagzagi
 kenne s ,őle tlürek telel‡ara naltaráp nabtánáB
 agoj ttőle iknednim kanrátgésigéR a erésézre∏gem

 rám †nik a négév rebmetpe∏ nebétzektevök sérék E .nav
 ra∂am óllálüde∂e nogáliv a tzE .tlov neb†éB
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 mmarg 89,4299 ,ó∏ nav lőr‡éde‡ara 32 – te†nik‡ara
 sehcsirotsihtsnuK i†éb a – laús ‡araní∏

.izrő muesuM

 lőbé‡éde‡ara űrö‡ö∂ 32 telel isólkimtne∏∂an A
 ,ótahlálat tarilef sosárísávor nőtteknezit

 tia ka† ,gem kettetjef men giám kótatuk a te∑em
 a bbáknigel koza ∂oh ,inatípallágem tlürekis
 telel A .kanatílnosah zehielej kosávor ∑eké∏

 a lőbbe ,ki∏et ardazá∏ .7–5 za tárok kenésézektelek
 za sé akinhcetsövtö za tnimalav ,lőb‡ét
 evtetzektevökik lóbsulíts isálozárbá

 ze ∂oh ,cnereF yk∏luP nab-8781 gem attotípallá
.inlé∏eb tehel lőré†nik alittA nebtese

?knie†nik kenénlésem lőriM

 imladorib sözök a nátu asálmoblef aihcranoM A
 i∑árik sé irá�á† kogrubsbaH a ∂í ,tno∂av

 ttellek lef neűre∏goj si tárát†nik ,tie‡émetjű∂
 a náicnerefnokekéb a nabájráurbef 9191 .inat∏o anlov

 kéttetnelej si eb konárku za sé ko∏alo za ,kehe†
 tetelrésík si ‡ámrok ra∂am a nátu 0291 .tekü‡égi

 knügéskörö silárutluk ttozbokle ttet
 kettezev men tá nekevé kosála∂rát a ed ,erésézre∏aiv

 izöktezmen lügév nebsédrék sátiv a ∂í ,er‡émdere
 se-2391 zA .totazorátah ttozoh gásóríbőtnöd

 ra∂am tlürek eb†éB a leémze∂e iecnelev
 sumy�onA ∂í ,azah ka† tlürek ekéderöt kenke†nikűm

.kánivroC a ,akinórK sepéK a ,ajátseG

 .12 a zohásázo‡ámlunat seletih tlúm ra∂am A
 kujpakaiv ∂oh ,ennel neltetehdegnele rám nabdazá∏

 ,kelevelko irokpézök A .teknügéskörö itezmen sogoj
 a tnim ,ketelel ite∏égér na∑o tnimalav ,kexedók

 asázo‡ámlunat ótaheb †nik isólkimtne∏∂an
 sárítenétröt solatavih a gem éntegner nabiajpala

 semete∂e za dnim ,ra∂am a dnim ,tiámgod tteveb
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 tá galitalroka₣ .nabásázoktanov melenétröt
...temlenétröt a inrí inellek
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