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A magyar nyelv helye a földgolyón 
 

Nyílt levél Antoine Meillet úrhoz, a Collège de France tanárához 
 

(folytatás) 
 
Ön az ész istennőjét ülteti trónra, s egyben megtagadja a hármas jelszót. 

Lássuk, hová jut, mikor az ész elveit húzza rá egy-egy nyelvre. Például a német 
nyelvet most, a háború után, egy születendő új világ küszöbén, így taglalja: 

»A német nem csábító nyelv. Kiejtése érdes, minden szavára külön, erős 
hangsúlyt csappant. Nyelvtana nyüzsög a fölösleges régiességektől: így főnevei-
nek sokféle, egymástól különböző esete van, mely nincs is meg minden név-
szónál és semmire se szolgál, hiszen a szórend többnyire elegendő az értelem 
megjelölésére. Mellékneveinek bonyolult az alakja. Mondatfűzése merev, egy-
hangú. Szókincse oly sajátos, hogy sem egy szláv, sem egy román, sőt még egy 
angol vagy skandináv se tanulhatja meg könnyűszerrel. Általában az egészből 
hiányzik a finomság, a könnyedség, a hajlékonyság, a csín.« 

Íme, az ész kritikája olyasvalamiről, ami túl van az ész határain: a tiszta ész 
zavaros kritikája. A bírálat minden szava helytálló, értelmes, csak az egész őrü-
let: a józan ész őrülete. Nyilvánvaló, hogyha egy francia agy és fül valamit fö-
löslegesnek, rútnak, vagy nehéznek tart a német nyelvben, akkor a német agy és 
fül – a viszonylagosság folytán – szintén hézagosnak, pipiskedőnek és üresnek 
tart valami mást a francia nyelvben, épp oly alaptalanul. Furcsa, hogy egy indo-
germán nyelvész nyilatkozik így, éppen a germán nyelvről. De az már döbbe-
netes, hogy egy összehasonlító nyelvész nyilatkozik így bármely nyelvről. Haj-
dan azt képzeltem, hogy az összehasonlító nyelvész egyformán gyönyörködik a 
nyelvek változatos csodáiban, mindegyiket csak vizsgálati tárgyának tekinti, be-
lülről, önmaga által, a belső arányai szerint igyekszik megérteni a nyelvet s nem 
kívülről, hasznossági szempontokból, nem a széptani észleletei alapján, me-
lyeknél még a kortesbeszédek is sokkal tudományosabbak. Ha az összeha-
sonlító állattan tanárja imádná az emlősöket, haragudna a madarakra, s vitriolos 
gúnnyal ostorozná a halakat, mert azok csak ívnak és kopoltyúval lélegzenek, 
azon talán kevésbé csodálkoznék. Itt a nyelvész már nem rendszerez, mint a 
tudósok szoktak. Egyes nyelveknek kitüntetéseket osztogat. Más nyelvekről 
leszaggatja az összes érdemrendeket. Ez furcsa és döbbenetes. 

A magyar nyelven is ugyancsak elveri a port. Megállapítom minden különö-
sebb érzékenykedés nélkül –, hogy vele még keményebb. Minden nyelvre, iro-
dalomra talál valami dicsérő szót, legalább mentséget. A magyarra semmit. 
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Olykor egyenesen úgy rémlik, hogy gyűlöli, a finn-ugor nyelvcsalád e csodálatos 
árváját, akinek korán elhaltak a szülei, atyjafiai a világtörténelem zűrzavarában 
messze idegenbe költöztek, de ő megélt a jég hátán is, rokontalanul és testvér-
telenül. Egy okkal több volna ez arra, hogy az összehasonlító nyelvészet gyön-
géd tudósa annál kíváncsibb legyen, annál elnézőbb iránta. Ön azonban ke-
gyetlen hozzá és mostohább, mint volt hozzá a sorsa. 

Vele szemben még a német nyelvet is oltalmába veszi, mely előbbi nyilat-
kozata szerint nem kell sem testének, sem lelkének. Ezt írja: 

»Ha a német az egész osztrák-magyar monarchia nyelve maradt volna, leg-
alább megőrizte volna azt a tekintélyét, hogy a császárság nyelve; de azzal, hogy 
a magyart a kettős monarchia egyik felében hivatalos nyelvül fogadták el, meg-
tört a német nyelv kiváltságos helyzete. A német telepesek és a zsidók, akik 
Magyarországon számosan vannak s a háború előtt nagy szerepet játszottak, 
kénytelenek voltak megtanulni magyarul, amennyiben érvényesülni akartak a 
magyar államban s ezáltal elvesztek a közhasználatú német nyelv befolyása 
számára. Mert Magyarországon az uralkodó rend erőszakkal terjesztette nyelvét.« 

E »tárgyilagos« történelmi jellemzés után a nyelvészeti jellemzés következik 
épp ily tárgyilagosan. 

»Egyébként a magyar nem régi civilizációs nyelv. Szókincsében mindenféle 
külső hatás nyomát viseli; telistele van török, szláv, német, latin kölcsönszókkal 
s ő maga alig gyakorolt a szomszéd nyelvekre tartósabb hatást.« 

Civilizációnk gyökerességére vonatkozólag fölhozom, hogy budai nyom-
dánkban 1473-ban már két könyvet nyomtak s Apáczai Csere János, Descart 
tanítványa, 1653-ban magyarul írta bölcseleti prózáját, akkor, mikor egész Eu-
rópában csak Cartesius merte megszólaltatni a nemzeti nyelvet s a többi tudós 
és író latinul írt. Kölcsönszavaink tekintetében is téved. Minden modern, euró-
pai nyelvész azt hirdeti, hogy egy nyelv eredetisége a szellemén múlik, a szerke-
zetén és nem azon, vajon hány kölcsönszó hullott beléje a különböző népekkel 
való érintkezés közben. A fönti alapon bízvást elvethetjük az angolt is, mely 
felesen román és germán elemekből áll s angol-szász szókincse oly parányi, 
hogy alig mérhető. Az ön állítása egyébként adatszerűen is hamis. Ha egy leírt 
magyar szöveget, vagy egy utcán hallott magyar beszédfoszlányt találomra ele-
mezünk a szavak származása tekintetében, mindig az az eredmény, hogy az elő-
forduló szavak kilenctized része régi-ősi, finn-ugor eredetű. Ezt beigazolták. 
Akadémiánk legutóbb kiadott címszójegyzékében, mely közel se teljes, 122 067 
szót tüntet föl a magyar nyelvkincs. Ebből 330 régi-török, 756 szláv, 1393 né-
met eredetű, de ezek az utóbbiak napról-napra senyvednek a köznyelvben, csak 
egyes dunántúli tájnyelvekben használatosak, úgyhogy német meghonosodott 
kölcsönszavaink száma ma már a felére se tehető. Latin kölcsönzésünk elenyé-
szően csekély. 
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A francia nyelv 604 szót vett át a germánból, 154 szót az angolból, 15 szót 
az oroszból – elismerem jogosan – az indogermán atyafiság alapján, afféle ro-
koni kölcsönként. De kölcsönvett 146 szót a semita-hamita arabból is, 99 szót 
az ázsiai nyelvekből, 44 szót a mi török rokonainktól s tőlünk is 4 szót, a 
hussard-t, a shako-t, a soutache-t (sujtás) és a cocher-t. Valahányszor önök a 
kocsist emlegetik – és hányszor emlegetik –, öntudatlanul is XVI. századbeli 
iparunk szerény diadalának hódolnak, a komárom megyei Kocs községnek, 
ahol akkoriban födött »kocs«-i szekereket gyártottak, melyek külföldön is di-
vatba jöttek. Ezeket a számokat H. Stappers nyomán közlöm (Dictionnaire 
Synoptique d'Étimologie Française). Ha azonban én az önök nyelvét egy fran-
ciául még nem tudó, tájékozatlan magyar fiúcskának mindjárt ezzel kezdeném 
jellemezni s úgy akarnám feltüntetni, mint holmi szedett-vedett szarka fészket, 
akkor – azt hiszem – nem volnék egészen jóhiszemű. 

Vajon más nyelveket is így vet ön latra? Ugyanebben a fejezetben ezt olva-
som: 

»A cseh nyelv múltra tekinthet vissza és a XIX. században civilizációs 
nyelvvé vált. Törhetetlen erővel tökéletes civilizációs nyelvet teremtettek ma-
guknak a csehek. A románoknak fölöttébb fejlett irodalmi nyelvük van, mely a 
román nyelvcsoporthoz tartozván egyenrangú a nagy nyugat-európai nyelvek-
kel. A horvátok Európa egyik legigézőbb irodalmi nyelvével rendelkeznek.« 

Ez a jellemzés más, mint az előbbi, nemcsak az értékelése, hanem a hangja 
is más. Az értékelésén semmi kivetnivalót se találhatunk. Egyetlen nyelv szép-
ségében és kifejező erejében se kétkedünk. Nem is volt eddig nyelvészünk, aki 
ócsárolta volna a cseh, román vagy horvát nyelvet azért, mert különbözik a mi-
énktől s ha akadna ilyen nyelvész, azt – biztosra veszem – komoly tudósaink 
nyomban kirekesztenék a tudományos közösségből. 

Hogy ez a jellemzés mennyire más, mint a rólunk szóló, csak akkor látjuk 
igazán, mikor tovább olvassuk azt a vádbeszédet, melyet nyelvünkről ír: 

»A magyar nyelv nem tartozik ahhoz a nyelvcsaládhoz, mint a legtöbb Eu-
rópában beszélt nyelv, különösen Európa ezen a táján; szerkezete bonyolult, 
senkise tanulja meg könnyűszerrel. Magyarországon kívül teljesen ismeretlen. A 
magyar alattvaló, aki nem tud más közhasználatú nyelvet, mihelyt túljut Ma-
gyarország határain, nem képes magát megértetni, sőt alig képes valahol még 
tolmácsot is találni. Egy magyarul megjelent tudományos munka, bármi is az 
értéke, arra van kárhoztatva, hogy ismeretlen maradjon; le kell fordítani vagy 
kivonatolni kell egy nagy idegen nyelvre.« 

Kérdezem: tudományos értékelés-e az, hogy »egy nyelv szerkezete bonyo-
lult« és nyelvészeti szempont-e az, hogy »egy nyelvet senkise tanulhat meg 
könnyűszerrel?« Kérdezem: az ön andalítóan zenei és tündökletesen tiszta 
anyanyelvét olyan könnyűszerrel tanulják-e meg az idegenek? Kérdezem: nem 
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önök maguk ámulnak-e el legjobban, mikor csak tíz perc múlva veszik észre, 
hogy az a vendég, akivel társalogtak, nem született francia volt és nem önök 
maguk mutatják-e csodaként azt a nem-franciát, aki tökéletesen és művészien ír 
franciául? 

A magyar nyelv millió fogyatékossága kényszerképzetként üldözi e francia 
nyelven megjelent tudományos munka szerzőjét. 43 lap multán, amikor tisztán 
elvont alapon a nyelvek elszigeteltségéről elmélkedik, szóról szóra ismétli ön-
magát. 

»Európában a civilizációs nyelvek szaporodó sokasága oly kényelmetlenséget 
okoz, mely nőttön-nő. A kis népek polgárai, akik nem tanultak meg egy másik 
civilizációs nyelvet s csak nemzeti nyelvüket beszélik, megnémulnak, mihelyt 
elkerülnek hazulról. Egy magyar, aki csak magyarul tud, seholse képes megér-
tetni magát a világban; ha ki akar menni országából, tolmácsot kell vinni magá-
val. Az európai, aki Magyarországon van átutazóban, mégha több nyelvet is 
beszél, zavarba jön, mert itt minden magyarul folyik (tout s'y fait en magyar).« 

Lám, megint a magyar a csattanós példa a nyelvi nyomorékságra és nem a 
litván, vagy a baszk, vagy akármelyik másik nép. Mindig csak a szegény magyar 
kukul meg a határain túl, csak az kapkod fűhöz-fához, csak az bömböl tolmá-
csért, bár tolmácsot is »alig« képes valahol találni. Hát a francia, aki a francián 
kívül nem beszél más nyelvet, olyan végtelenül otthonosan tart-e előadást Chi-
cago és Peking proletárnegyedeinek? Vagy a más nyelvet nem tudó portugál – 
mondjuk – Varsóban és a más nyelvet nem tudó lengyel – mondjuk – 
Lissabonban, annyira beszédes-e? Aztán miért olyan szánandó az a soknyelvű, 
káprázatosan művelt európai, aki »kínos« zavarba jön Budapesten, ahol már 
minden nebuló selypeg egy-két nyelvet és mért oly ámulatos, oly hátborzongató 
a gondolat, hogy itt »minden magyarul folyik«, holott nekünk nem ámulatos, 
nem hátborzongató, hogy Szófiában minden bolgárul folyik, Tokióban minden 
japánul folyik és igen örvendetesnek, érthetőnek tartjuk, hogy Párizsban min-
den franciául folyik. Számunkra csak az érthetetlen, hogy ezt az összehasonlító 
nyelvészet tanárja érthetetlennek tartja. 

De minden érthetővé vélik, mihelyt elveti a tárgyilagosság álarcát s vádbe-
széde halotti beszéddé lesz: 

»Azon a napon, melyen Magyarország oligarchikus szervezete engedett vol-
na a világon végigsöprő népies mozgalomnak, a magyar nyelv elsöprődött vol-
na a főúri rend romjaival együtt, mely ezt a nyelvet erőszakkal kényszerítette 
másokra. Mert a magyar nyelvet csak ennek a rendnek politikai ereje védel-
mezte. Ez a nyelv nem rejt magában eredeti civilizációt.« 

Racionalizmus ez? Vagy nacionalizmus? Nem: ez nyelvészeti oligarchia. Sír-
nunk kellene, de elkacagjuk magunkat. A történelmi tények ily bohózatos fer-
dítésével még nem igen találkoztunk komoly munkában. Eszerint nyelvünket 
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nem nincstelen jobbágyaink tartották fenn, kik a százötven éves török hódolt-
ság alatt is hívek maradtak hozzá, nem a kisnemesség, mely a németesítő 
Habsburgokkal élet-halálharcot vívott a magyar iskolákért és a magyar törvény-
kezésért, nem nyelvújítóink óvták és istápolták ezt a nyelvet, nem ők, akik a 
népies szavakat fémjelezték és irodalmivá nemesítették, nem is Kazinczy, a mi 
Malherbe-ünk, aki a francia szabadságeszmék miatt hét évig raboskodott és 
nem is a mi Littrénk, Czuczor Gergely, első nagy szótárunk szerkesztője, egy 
ágrólszakadt földmíves fia, akit halálra ítéltek, mert a népért és a nyelvéért szállt 
síkra, aztán kegyelmet kapott és hat évig ülte a császári börtönöket – nem, nem 
ők ojtogatták, dugványozták jobb századokba, nem ők szökkentették virágjába 
és emelték föl az égig ezt a mindig taposott és szent nyelvet, ezt a legdemokra-
tikusabb nyelvét, melyben szenvedő népünk mintegy megdicsőült, – nem, nem 
és nem, – hanem az oligarchák, akik csak németül és franciául tudtak, a főurak, 
akik agarásztak, a gerinces és nemes grófok, akik Bécsben hajbókoltak a laká-
joknak és Párizsban mulattak nemzetközi. szövetségeseikkel, a gazdagokkal. 

Úgy látszik, hogy ön épp annyira nem ismeri nyelvünket, mint amennyire 
nem ismeri az osztrák-magyar monarchia történelmét. De az utóbbit ismeri. A 
csehekről ezt írja: 

»Az arisztokrácia, mely a Habsburgoknak hízelgett, elnémetesedett az oszt-
rák nemességgel való érintkezésben. De az ország közgazdasági haladásával 
nemzeti polgárság alakult. Ez követelte a maga helyét, ragaszkodott a jogához, 
hogy cseh iskolái legyenek s megszervezte a cseh közoktatást az elemi iskolák-
tól kezdve föl az egyetemig.« 

Majd ezt írja a cseh nyelvújítási mozgalomról, mely később történt, mint a 
miénk és se jelentőségében, se időtartamában, se társadalmi hatásában nem 
fogható a miénkéhez: 

»A nemzeti aggodalom odáig ment, hogy a cseh nyelvkincsből még a német 
szókat is kiirtotta, melyek nagy számban hatoltak be oda.« 

Innen értesülünk, hogy még ebbe a tökéletes, civilizációs nyelvbe is nagy 
számban hatoltak be a német szavak. 

De haladjunk tovább: 
»Egy nyelv csak annyiban értékes, amennyiben eredeti civilizáció szerve. 

Nem szükséges, hogy a civilizáció kiterjedt legyen; elegendő, ha egyénisége van. 
Viszont nehéz megsemmisíteni a civilizációnak egy eredeti nyelvét, mihelyt ki-
alakul.« 

Miután megtudtuk, hogy nyelvünk nem szerve az eredeti civilizációnak, 
hogy egyénisége nincs, minden reményünk az marad, hogy legalább majd az 
irodalma menti meg, mely – ha nem is mindig a legértékesebb munkáival – már 
járni kezdi a világot. De a magyar irodalomról önnek egyetlen mondata van: 

»Irodalmának nincs tekintélye.« 
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Ha valaki tényleg ismer egy irodalmat, vagyis eredetiben, – mert irodalmát 
nem lehet tartalmi kivonatokból megítélni, – s ilyesmit állít róla, azzal nem illik 
vitatkozni. Mindenkinek jogában van megformálni egyéni véleményét, De ez 
nem az ön egyéni véleménye, hanem mások véleménye. Sommázása mások állí-
tólagos véleményének, mely azt a balhiedelmet keltheti, mintha a világ közvéle-
ménye volna. Ez ebben a formájában túlzás. Irodalmunknak van némi tekintélye. 
Petőfi tekintélyes hatást gyakorolt egész Európára s a XIX. század legnagyobb 
alkotóira, akik rajongva helyezték őt a legnagyobbak, Homérosz, Dante és 
Shakespeare mellé. Hogy ezt belső mély értékénél fogva különben is megér-
demli, azt csak mi tudhatjuk, akik anyanyelvünk édességében élvezzük őt. Ebbe 
– fájdalom – nincs módom önt beavatni. Talán nem is igen óhajtaná. Ön csak 
irodalmunk külső »civilizációs« hatását vonta kétségbe. Ezért találomra néhány 
véleményt idézek, s szembeszögzöm az ön véleményével. 

Carlyle ezt írja Petőfiről: 
»Petőfi dalaiban a tisztán emberit tartja szem előtt, s épp ezért hasonlít 

Goethehez, a dalköltőhöz, és épp oly nagy, mint Goethe.« 
Hermann Grimm: 
»Petőfiben olyan embert látok, akit minden népek legnagyobb költői közé 

kell sorolni.« 
Heine: 
»Németországban senkit se helyezhetnék melléje; bennem is csak kevés, ily 

ősi hangja nyilatkozik meg a Természetnek.« 
Végül csak a jelenkor legelőkelőbb francia szellemét szólaltatom meg, Paul 

Valéry-t, a francia akadémia tagját, aki néhány jelenkori magyar író francia 
nyelven is megjelent elbeszéléseiről ezt írja: 

»Tömörségükben és tökéletességükben Flaubert-re és Maupassant-ra emlé-
keztetnek.« 

Bizonyára idegenül érzi magát, igen tisztelt tanár úr, a véleményével együtt, 
a lángelmék e társaságában. De – megnyugtatom – azért nincs egészen egyedül. 
Idők során akadtak már egyesek, akik megkongatták fölöttünk a halálharangot. 
Herder így vélekedett: 

»A magyarok most a szlávok, németek, románok és más népek között az 
ország lakosságának legkisebb részét alkotják, s századok multán talán nyelvü-
ket is alig találjuk majd meg.« 

Herder ezt 1820-ban írta. Három évre rá megszületett Petőfi, akit ma világ-
szerte sokkal többen ismernek és emlegetnek, mint ezt a derék és halovány szép-
lelket. Veszedelmes dolog jósolgatni, azonban mi már megszoktuk az ilyen ha-
lál-jóslatokat is s bizonyos edzettséggel nézünk velük farkasszemet. Parasztjaink 
azt tartják, hogy akinek holthírét költik, az sokáig él. Úgy látszik, ez a népekre 
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és nyelvekre is áll, melyeknek élete és halála felől nem emberboldogító, raciona-
lista nyelvészek döntenek, hanem esztelenebb és irgalmasabb erők. Csak ez a 
vigaszunk. 

Meg az a testes (205 oldalas) függelék, melyet könyve végére iktatott. Tanul-
ságos kimutatások világosítanak föl bennünket, hogy a mai Európában 120 élő 
nyelv van. A különböző nyelveket egymás után vonultatják föl, aszerint, hogy 
hány ember beszéli. L. Tesničre úr, a strassbourgi egyetem magántanára közli a 
statisztikákat, az ön tanítványa. Nem igen lehet megvádolni, hogy túlontúl cim-
boráskodik velünk. Gáncsaiból ennek ellenkezője tetszik ki. Mégis kénytelen a 
magyart az Európában beszélt 120 nyelv között a 11-ik helyre állítani. Ezt is 
csak úgy éri el, hogy a hollandot egy kalap alá veszi a tőle merőben különböző 
flamanddal, ami által a holland a versenyen elénk jut a 10-ik helyre, alig másfél 
millió »ajak«-kal. Nyelvünket beszéltség tekintetében megelőzi a német, az 
orosz, az angol, az olasz, a francia, a kisorosz, a lengyel, a spanyol, a román és a 
holland, de utána jön – és több-kevesebb távolságból követi – a cseh és morva 
(együtt) a görög, a fehérorosz, a svéd, a katalán, a bolgár, a dán, a finn, a nor-
vég, a tót, a törők, az albán stb. Elszigeteltségünk, melyről ön annyit sopánko-
dik, nem is olyan nagyon kétségbeejtő. Ez a nyelvsziget a nagyobbacskák közé 
tartozik: a 11-ik Európában. Maroknyi nép vagyunk, de hatalmas marok poty-
tyanthatott erre a világra. Aztán a nyelvek világlajstromán se kerülünk nagyon 
hátra, sereghajtókul. A XX. században – amint olvassuk – 1500-féle nyelvet 
beszél az 1800 millió ember, aki a föld hátán él. Itt is a 29-ik hely illeti meg a 
magyart. Ha egyszer fölsorakoznának a világ különböző népei a nyelvük szerint 
csoportosulva különböző zászlók alatt, akkor ebben a titáni seregletben nekem 
valahol elől kellene keresnem a 29-ik zászlót. Bizony, még valami gyermekes 
büszkeség is elfog. 

De csak egy pillanatra. A rangsor legelején egy mamut-szám hirdeti, hogy 
400 millió ember beszél kínaiul, vagyis a föld lakosságának majdnem egy ne-
gyedrésze. Minden viszonylagos. Az emberiség ez első íródeákjai, akik ma is 
mind a 400 millióan egy dologra gondolnak, mihelyt meglátnak egy számunkra 
érthetetlen ákom-bákomot, az ön elve szerint minden nagy népet törpének és 
minden hódító nyelvet afféle elszigetelt, barbár nyelvjárásnak tarthatnának. De 
nem volna igazuk. Egy nyelv nagyságának még mennyiségi szempontból sincs 
föltétlen mértéke. Nem mértéke a civilizáció sem. Hiszen épp ön említi, hogy a 
babiloni nyelvnek, mely hajdan az egész ázsiai műveltséget hordozta, híre-pora se 
maradt és az egyiptomi nyelv, mely 4000 esztendeig versenytárs nélkül uralkodott 
a világon, teljesen elveszett és kihalt s csak egy évszázada tudjuk betűzni a 
sírföliratait. A civilizációnak sincs mértéke. Legkevésbé mértéke az az önkényes 
szempont, hogy valaki zengzetesnek, vagy kellemesnek tart-e egy nyelvet. En-
nek a mértéknek nincsen értéke. 
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Pillanatnyi büszkeségem után tehát ismét alázat fog el s szeretet, csodálat 
minden nyelv iránt. Arra, hogy mi az értelme annak, hogy egy nép a saját nyel-
vét beszéli és mi az értelme annak, hogy mi magyarul beszélünk, épp oly ke-
véssé lehet észszerűen válaszolni, mint arra, hogy mi az értelme annak, hogy 
egyáltalán élünk. Itt valami titok kezdődik. 

Múltkor egy erdőben bolyongtam, ahol óraszámra nem találkoztam járó-
kelővel. Valami tisztáson megpillantottam egy virágot, melynek az a szeszélye, 
hogy csak Európa e keleti szögén terem, a mi hazánkban, s egyebütt gyökeret 
se ver. Arany-lennek nevezzük mi, linum dolomiticum-nak tudósaink. Megáll-
tam előtte. Azon töprengtem, hogy miért oly tökéletes a levele, hogy miért oly 
kecsesen-lenge, hogy miért oly aranysárga a szirma s egyáltalán miért virít, mi-
kor valószínűleg egész nyáron nem látja emberi szem ezen az ember-nem-járta 
mezőn s valószínűleg el fog hervadni anélkül, hogy valaki észrevenné, anélkül, 
hogy valaki gyönyörködnék benne. Mégis virágzik errefelé az arany-len, nagyon 
sok arany-len. Nem kérdezi, hogy mi ennek az értelme s nem törődik azzal 
sem, hogy másutt az azaleákat és a nympheákat becézgetik. Amíg él, addig tö-
kéletes és szép akar lenni s arcát a nap felé fordítja. Aztán mindig nőnek he-
lyette újak. Virágzik és elhervad, mint minden, ami van, mint a »nagy« népek és 
a »kis« népek, mint a »civilizáció«. Virágzunk és elhervadunk. Talán csak ennyi 
az élet értelme. 

Megszakítom ezt a levelet, melyet a 
fájdalom indított meg és a harag dagasztott 
ily idomtalanná. Amint átolvasom, formát-
lannak tartom. Érzelmes és keserű. Na-
gyon szónokias is. Micsoda barbár levél. 
Udvarias se lehettem mindenütt annyira, 
amennyire szerettem volna. Mert akkor 
nem lettem volna őszinte. Elküldöm tehát 
így, ezen nyersen. Ha érdemesíti az elolva-
sásra, itt-ott talán talál benne egyet-mást, 
amit még az összehasonlító nyelvtudo-
mány párizsi tanára, az Institut tagja se 
vethet el. Mindenesetre értesülhet belőle, 
hogy érez és gondolkodik egy »kis« nép fia, 
sok »kis» nép és sok »nagy« nép fia. Ön 
francia. Szemünkben, akik e fényes mű-
veltség áhítatában nevelkedtünk, franciá-
nak lenni annyit jelent, mint emberiesnek 
lenni és igazságosnak. Igazságot kérünk. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


