
 ra∂am a sé te∏évle‡ itenétröt A :oinotnacraM alegnA
.dlo .42-12 .6002  .tsepaduB .etedere vle‡

?lettelémle iláru/rogunnif a jab a iM .3

 segéskü∏ tnire∏ me‡émelév ed ,úoh géle za nátuzE .1.3
 .zohájámét őf v‡ök a aiv knüjrét ,nátu sázodnalakle

 tamo‡ámlunat ‡áhén v‡ök e ,mettetílme tnimA
 nebvé 6 .bk ibbótu za teke∑ema ,azzamlatrat

 sé ,matlákilbup rám nabkotarió∑of iamka∏ őzöbnölük
 telémle iláru za ajámét sözök kenke∑ema

 e ,lavó∏ sáM .asátísatule sé atalág∆ivlülef
 ibbávot ko‡ámlunat ttötjű∂eö nebtetök

 tekesézmele sé takotada ,tekeséle∂ifgem
 itenétröt a dnim ,kevle‡ iláru za dnim ,kanzamlatrat

 za sé ,nabálatlá nabtalo†pak levére∏dóm te∏évle‡
 nebmev‡ök ibbárok ózoklalgof laddála†vle‡ iláru
 kennE .kitísőregem nabboj gém temiesizét ttetjefik

 a inlalgofeö méntere∏ tsom nebétzektevök
 ,mattotuj nebv‡ök a nabba erke∑ema ,tekesétetzektevök

 ∂oh ,tósavlo za kájgof inetíges keze levim
.tetetök nelej a ezze∑eh absutxetnok őlelefgem

 so‡ámo∂ah a nebmev‡ök tnelejgem néjele 6002  A
 ite∏évle‡ őzepék tájpala telémle iláru /rogunnif

 ,setel∏ér kesézeletétlef sé kesézmele ,kotada
 silánoicnevnok a lavó∏∂e ,tésélekétréarjú iakitirk
 metzegév tésétetremsi iakitirk kokétí‡ozib ite∏évle‡

 zohákit∏ilaru za mettev abmá∏ lüvík nezE .le
 a si∂av ,si takokétí‡ozib ilüvík nete∏évle‡ ódólo†pak
 ,te∏égér a luádlép tnim ,kania‡ámodutrévtset te∏évle‡
 isátatuk bbajúgel ,akiteneg a ,aigóloportnaoelap

 nojav ,mezzirőnelle ∂oh ,tréza ,tie‡émdere
„ tlosójgem latlá lledom ite∏évle‡ a e-kenze∂egem
 lótágam ∂av ,kattotíllá natlí‡ teke∑ema) "lekke‡ét

1



 a arra evteveö tnedniM .(kattotrat kenődőtetré
 ,kokétí‡ozib ite∏évle‡ a ∂oh ,mattotuj ersétetzektevök
 tólavinnávík kos ,ki∏pala telémle iláru za neke∑ema
 a ∂oh ,tnimalav ,keőző em men sé ,nátu kugam kan∂ah

 neűmletré∂e kokétí‡o-�ib ilüvík nete∏évle‡
.keniesézlejerőle lledom ite∏évle‡ a kanadnomtnelle1

 a lüsejlet men ∂oh ,tza mattatumeb nesetezeveN 
 itenétröt a teke∑ema ,letétlef őtevpala ték őzektevök
 ∂e ∂oh ,zohha kannávíkgem iere∏dóm so‡ámo∂ah te∏évle‡

:knuzzohertél todála†vle‡

 ∏uprok ótílnosaheö inató∏/iaigólonof ,tdejretiK .1
 tekesélelefgem ój (gal‡ára) ∑em ,etélgem

 lüleb nodála†vle‡ iláru za nabájólaV .zamlatrat
 men kesélelefgem ttotíllálef naso‡ámo∂ah

 .kesélelefgem simah ,kogásólnosah nápu† ,kaizagi
 se∑eh úmá∏ ∑éke† si nabágamnö za ,ábbávoT

 nav akélazá∏ sik no∂an ∂e ka† kenkesélelefgem
 noza ,si∂aV .nabóigér iláru za ttünednim nelej

 talág∆iv ivle‡ a ∂oh ,arra kasomaljah kosódut A (.01) 
 iakiteneg sé iaigóloportnaoelap ,ite∏égér a sé
 iapórueodni za dnim ,iláru za dnim) kotalág∆iv
 tremsi lój ittözök ie‡émdere (nebétese dála†vle‡
 ,lavó∏ sáM .kástrat kansnávelerri takosádnomtnelle
 te∏évle‡ a levim ,kasotnof a ke‡émdere ite∏évle‡ a ka†
 ko‡ámodut a bbótahzíbgemgel sé bbesekételligel a
 .neőtelli tésétíredlef kenétedere kepén/kevle‡ a lüzök
 neök sátípallágem ne∑i za ∂oh ,nabnoza sogáliV
 ite∏évle‡ a ah ,gelőf ,ótahnov ebgésték
 ievíh kenésétílezökgem sukit∏ilaer kóickurtsnoker
.knu∂av
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 ,bbötgel a kannav nelej ke∑ema ,amá∏ kesélelefgem
∑éke† negi nebvle‡ iláru bbötgel a etni∏ ∂av2

 si ievíh telémle iláru za kugam tze tnima) 
.(kiremsieb

 ∏uprok ótílnosaheö iaigólofrom ,tdejretik nétni∏ A .2
 ttezeven kaniláru naso‡ámo∂ah a ,lavó∏ sáM .etélgem

 snáveler ,snet∏iznok kantatum názagi men kevle‡
 kogaregi luádlép tnim ,tekeséze∂egem iaigólofrom

 isázogaró∏vén) kogartese ,(kámgidarap isázogaregi)
.iesélelefgem .bts kőzpék ,(kámgidarap

 - lút nokogásso‡áih ttotatumeb nabtnop .2 sé .1 zA
 si nebétese kodála†vle‡ bé∂e kogásso‡áih ∑ema

 a lazza kandála†vle‡ iláru za ,- kótahlálatgem
 úmá∏ ∑éke† a ∂oh ,einzén llek ebme∏ si lavámélborp

 iaigólofrom a dnim ,inató∏ a dnim) kesélelefgem
 ,si nebkevle‡ ijátla za ótahlálatgem e∏ér ∂an (netni∏

-oelap ttezeven∂ú ∑ema ,si nabrigakuj a gém tős
 ∏uprok ótílnosaheö ne∑i za si∂aV .vle‡ iairébi∏

 ∂e tahlatu ∂av ,si e‡émdere letévtá ráka tehel
.argásnokor iakiteneg űrök bbeselé∏

 a‡áih kámgidarap iaigólofrom sözök ,tlosójgem A
 ,ődnetniket kanbbaso∑ús gém ∑ema ,gásso‡áih na∑o

 /) kos trem ,a‡áih ∏uprok silákixel tdejretik a tnim
 a ,tnire∏ ∏évle‡ itenétröt (bbötgel a nálat

2 ótahlálatgem nabdála†vle‡ iláru za (ka†) A (11) 
 ra∂am a ka†) zaza ,4 neseö amá∏ kesélelefgem idólav
 ví∏ ;iunlis /nlé∏ :(evzédi téjőlelefgem rogunnif a sé
 sé �sep/(tek∏éf. tese∂rát) ké∏éf ;nödys /(tevi∏ tese∂rát)
 neppéknodjalut lüzök ke∑em ,(-elein >) �llein/le‡
 nenuhnaJ) sélelefgem seteléköt ∂e �sep /ké∏éf a lüde∂e
 ózoktanov ará∏uprok ótílnosaheö iláru [1891]
 dsál teketel∏ér ibbávot ;(neőlelefgem kanmotalág∆iv
.(9-822 ,a6002 ) oinotnacraM
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 kizlej kesélelefgem iaigólofrom
 .tsédőlkörö iakiteneg a lubbanaltatahlofácgemgel

 za mele iaigólofrom sözök somá∏ nav nesete∏émreT
 kokéladlot űre∏∂e keze ed ,nebkevle‡ iláru

 sé ,(kanllá lóbgnahpala ték ∂av ∂e nabálatlá)
 .kannav nelej si nebkevle‡ iláru men ,sám rö∏bbötgel
 iakiteneg kasnáveler kentehel men káméfrom neze ∂Í

 nesetel∏ér dsál) lénésélétígem kotalo†pak
 .(lórnatkala za tétezejef .8 [a6002 ] oinotnacraM

 ievíh telémle silánoicnevnok a ,meltémsi ,nabájólaV
 katlálat ed ,t‡ét neltemellek a tze kiremsile

 lügéstnem ótahdagofle arsátál ősle ima timalav
 iaigólofrom kevle‡ iláru za tnire∏e :láglo∏

 (∂an tnéknődi) ttezektevökeb nabájárútkurts
 sé (b6002 ) oinotnacraM dsál - gássotazotláv
 sete∏émret a ken‡ét a kanna - (2002 ) nenokhiuS

 a nebkevle‡ iláru za ∂oh ,ennel e‡émzektevök
 náros esédőljef óllánö kevle‡ se∂e za iaigólofrom

 tájas vle‡ iláru se∂e nednim si∂aV .ik tlukala
 ólav lőbvle‡ső itedere za tére∏dner iaigólofrom

 gelivle ráb zE .ik anlov attotíkala nátu sálávik
 indut ajgof men ósavlo semle∂if a ,tazára∂am őtehih
 sé sukipit sélevré sörökrök a tti ∂oh ,innever∏é men

.ó∏ nav lórájádlép űmletré∂e

 ∂oh ,ikalav itehtevlef laggoj lántnop a lénnE .2.3
 kevle‡ iláru za séze∂egem ‡áhén nav sigém tréza
 nab‡ámlunatka∏ sé nebv‡öknat kos tza tnima ,ttözök

 kój géle kesélelefgem a keze ,lusádaáR .káttatumeb
 sé kanso∑ába∏ ∂oh ,nebmeletré za nabba keőző-��em sé

 re∏dóm ótílnosaheö za) kennűt kansukitamet∏i∏
 iláru za lüde∂e sé ,(neőlelefgem kaniasárávle

 lőrbbelezök ah ,sigéM .keőzmellej erkevle‡
 évűmletré∂e ,takotada snáveler a kujlág∆ivgem

 sogalótíllá za kenkeze ∂oh ,arknumá∏ kiláv
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 levim ,ta∏tál ka† egésse‡évré za kenkesélelefgem
 ∂oh ,inatíllá ménrem tza sé) vítkele∏ no∂an kotada za

 .avt∏alávik kettel nodóm (tlugofle
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