
NÁVTSI IEHCÉ FÓRG
AJÓTÍPALAGEM TROPS UNEK-KAJAK SÉ SÉZEVE RAAM A

 innet llek ássamlakla abrok lataif tetset a sé teklel A„
 gá∏ro za lüklén e trem ,erletéttaláglo∏ itnári azah a

6(ólpaN :i‡ehcé₧) ".séleven a ré mes timmes lóbájtnopme∏1

 .7181 ���������� ajpasedé návtsI ,fórg cnereF i‡ehcé₧ 
 ,tadosázamrá∏ gem dlü†eB„ :kanáif ajrí tze né-71 ���� sujám
 ótlém ∂oh ,dlopá laddnog bbo∂an s ,jláv eréne∂é∏ kanna ∂ohen

 neltetehih i‡ehcé₧ ."kendeklel ne∂el asákal
 ,tréésédeklemelef tezmen a ttödzük leggésttezeletökle
 távaj noh a sé ,takosávíhik jú za etserek naódnallá

 .táknum ilet lakkotazodlá ,ótagra‡asnö ro∏kos ,óláglo∏
 díhcnáL a ,esétísetél aimédakA za :ketremsizök iettet ∂aN

 esétmeretgem sátrá∂ójah sé sázójah a ,asátoklagem
-a∏iT a ,asázo∑ába∏ upaksaV a ,túgala iadub a ,nogá∏rora∂aM

 a :kev‡ök ózamlatrat tiém∏e za djam ,esétísetnemzívrá ját
 ttet takos si tnékret∏inim ed ,muidátS a sé gáliV a ,letiH
 ra∂am a knütehlé∏eb ttellem e‡émdere sám koS .tréknütezmen

 ,sátrá∂rokuc a ,sét∏é‡et-ó‡rehme∑es a ,sélemretrob a ,záhní∏
 melenétröt a rokkana∂U .lőrésétmeretgem sátígálivzág a

 őröttú ttezgév nételüret kotrops a itílme ébsévek
.tágássáknum

 élef sázójah a sé sézeve za ttellem sálgavol a i‡ehcé₧ 
 sé in∏ú tlunatgem ttala agásújfi arok ráM .tludrof

 nesevé 71 ���� tásátufa∑áp ianotaK .novat-őtreF a inzeve
 .9081 ����������� djam ,ttezgév táloksi it∏it neb†éB ,etdzek

 nabáta† irő∂ set∏ev inelle noelópaN a né-11 �� silirpá
 levégéserev geres őleklef a sonjas zE .tláglo∏

őnűtik kanágásrotáb se∑éme∏ i‡ehcé₧ ed ,ttödőzgév
 za djam ,ttezeve gigév nokanó† nánuD A .atda tágás‡ozib

 etsereklef levésélürekik kotapa† aicnarf segésnelle
1 návtsI i‡ehcé₧ fórG :.kre∏ fe∆óJ idaráV sé fe∆óJ etekeF 
 ermI cnirőL sakraF ,5002 ����,sepereK .iasátinat
  .ódaikv‡öK
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 tő ettetísetré ,to∂anrobátla reletsahC nov leirbaG nnahoJ
 évőtehel latlá ima ,lőrétélloh etsetdah konrobát ókseM
suilúj tésélüse∂e tsetdah ttotíka∏le lótsám∂e ték a ettet
 ttotuj evzeve djam ,novol nodóm sorúvarb nennI .né-91 ������

.zohrodán a  abmorámoK  le

 a tánuD a e∂et évőtehel ∂oh ,tlov a∂áv igér keni‡ehcé₧ 
��������� .giregnet-etekeF a ne∏ége ,arámá∏ meledekserek
 nájójah tájas levéterésík tludni né-42 ������ suinúj .0381

 a sé ,azzo‡ámlunat tásá∑of anuD a ∂oh ,artúelme∏
 kéjdőző∂ nájtú iatalat∏apat tájas lőriegé��éhen sázo∑ába∏

 ,ttotrat gi∑opánitnatsnoK lőttseP ∑ema ,kantú zA .gem
 ;∑opánitnatsnoK ,calaG ,avosrO iajtnop bbesetezeven

 lénmeledejef civonerbO soliM loha) cávera∆oP nebőrétazah
.katlov dárgleB sé ,őrdne₧ ,(ttöződi

 nabgá∏roköröT rokima ,i‡ehcé₧ nab-8181 �����������     
 .ttotál tako-"kijak„ ,tokanó† sőzeve bböt ,tráj

 sálrotiv sé sőzeve za atríel nájpala ieséle∂ifgeM
 ,snágele ,úoh ,pé∏ kijak A„ :rí ∂í nabájólpaN .teközök∏e

 izív samlanu sé naltatahlláik bé∂e za setezevlé atalán∏ah
".nebme∏ lekkevűmráj

 lótájólán∏ah ∑ema ,tását∏ole∑ús kijak a ajlág∆iv i‡ehcé₧ 
 ,kannav kokijak se∑éme∏ ‡áh ,iz∂ejleF .návík tegésse∂ü
 .lezek totápal úllotték sójah ∂e ∂oh ,kizokládo†le

 semetü kőlü nneb a nabkotalmará sőre nesönölük ∂oh ,i∏ever∏É
������ rebótko nabájólpaN .tsám∂e kájtatzib lakkava∏‡ézev

 ,kokijak A„ :nab∑opánitnatsnoK lef iz∂ej lammutád i-42
 negi ,knutko∏ innem eberedkujuB ,abiratukS lekke∑em

 ,keűök na∑o sé evtí∏ék kannav lóbáf monif ,‡émek ,kasoni†
 si ti†ik ∂e ka† ah ,knutahluroblef nebcrep nednim ∂oh

 ,ánzúzeö lüneltevko sázmálluh sőrE .künneb knuludzomgem
 zohálki∏ ∂av zohlaf ∑emalav sádólrús a tnimalav

 zE .(ólpaN :i‡ehcé₧ :sárroF) ."náladlo za entü taku∑ trájdnim
 men ahos nebételé i‡ehcé₧ te∑ema ,kijak iópiknirp a tlov

 vé 21 ��� rokima ,aiv attotjahós tze tős ,le ttetjelef
.ttezeveel giregnet-etekeF a lőrtseP avlúm

2



 cnereF t∏iL neb-7481 ������������� ∂oh ,ótlém ersétílmE 
 ken∑ema ,ttezekré nösözőg icalag ∂e ,nablubmat∏I tráj si

.ótahtál "kijak„ ∂e lőle népék‡éf ilebarok

 netseP a avlúm vé 11 �� neőtevök tásáríel fórg i‡ehcé₧ 
������������� palríh "rettealB egiztünniemeG„ őnelejgem
 ómik∏e za :t-"eonac„ a eb ajtatum amá∏ i-6 �� rebmeced .9281

 kannilodna∏ nebődi za nebbe tokajak neltedef A .tokajak
.kétzeven

 abáilgnA lassólkiM i‡élesseW neb-2281- ����������
 sőzeve sőf 21-6 ���-�� a tle∂iflef nézmeT a ,tto sé ,ttozatu

 a sé arkójah sőzeve 8 ���� nredom a tnimalav ,arkákráb
 ősle za katlov nelej nebvé őzektevök A .arkokajak se†ek

 tláv ásso‡ámo∂ah atóza kemete∂e egdirbmaC-drofxO
 .kettötjű∂ takotalat∏apat bbajú loha ,nájáttagersőzeve

 e∏ér ∂an gásújfi zA„ :abájólpan atrí tze lőrre i‡élesseW
 neze golod pé∏ ∑eM .inzákanlo† tlov noma∑of a tnik

 ,kéred ∑em s inzoda∏táj nezív a lakkokanlo† tlüpé lessélzí
 21".kangásújfi za ze ságzom s sálroka∂ óda tőre ∑em2

-4281 ������������ .tsézeve za gem etlevdek tti si i‡ehcé₧ 
-6281 ���������� ∑ema ,tledner tójahsőzeve lóbáilgnA neb

 atrí nenni ná-6 �� sujám vé zE .ab‡o∆oP gem ttezekré nab
"ebzív a kizoktá†ob panloh ,ttöjgem ójah a„ :keni‡élesseW

.
 — nab‡o∆oP né-21 ��� sut∏ugua nátu asálábórpik kanó† A 

 ∂an ká•anoh a — nebétenü∏ sélű��á∏ro őzesélü tto za
 djaM .tásádutsézeve sé tokanó† a eb attatum arásázokládo†

 lavájtárab logna ték ná-61 ��� sujám .7281 �����������
 kujtahsavlo tze lőr‡émese ∑ema ,tllá∏ erzív témsi neb†éB

 sé xafillaH ,i‡ehcé₧ fórg — mudnaromeM„ :nabájólpan
 katludni lótsuahtsuL ilebretárp a neb†éB karu ybenraB

 i‡ehcé₧ fórg ttőle 6 �� laváró 4/1 ����-� legger am
 i‡o∆op a sé — lasso‡ámrok ∂e nájójah sik sőzeveték

 névzejefeb ,ttőle aró 01 � leccrep 32 ����� ketzekré zohdíh
 nopan e ójah A .ttala crep 25 ��� sé aró 3 ��� tsázatu za

2 .kédezmen ∂e gém sé i‡élesseW-i‡ehcé₧ :ól∏áL yssólkiS .rD 
8291 ������������� ,tsepaduB
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 ,ybenraB nhoJ ,i‡ehcé₧ fórG .ttetetlet∏erek ken-esiuoL
.(evtíseletih lakkosáríála) "xafillaH samohT

 iazah ősle za küjtehtniket laggoj tsézeve za tzE 
.kanárútsőzeve űre∏trops

 őrémdlöf fe∆óJ sedé∏eB né-42 ������ suinúj .0381 ���������
 a lőrtseP tludni nebéterésík fórg sonáJ nietsdlaW sé

 ,arájtú‡ámlunat ianud-la ősle za lavójah űven anomedseD
 ávótahzójah anuD a kázzo‡ámlunat giregnet-etekeF a ∂oh

 tlet∏erek er-"etteiluJ„ i‡ehcé₧ kéttiv lakkugaM .téletét
 té∏ér ∂an tú samlatah a kéi‡ehcé₧ leema ,tájkanó†trops

 — ttözök kebböt — lőr‡émese za nabájólpaN .kétzeve gigév
 giávosrO tánomedseD a ná-03 ��� suinúJ„ :ótahsavlo ze

 er‡esrev lavájkanó† (körőrátah ima∑of) kosákja† őrésík
 61 ��� ne∑ema ,akja†-de∂en ték tludni ttü∂e küleV .knütlek

 ,né ,ttoz‡ámrok kcintuP te∑ema ,letteiluJ A .ttezeve őf
 gem kütrev neök no∂an ,knützeve adomeS sé aveS ,nietsdlaW

 arokka ∂e gem kützeve ttala aró de∂en∂e sé tö... .tekő
".gitseP lótmogret∏E .bk tnim ,togáslovát

 ősle za ,"tádkanó…„ a atzohertél neb-4381-�������������
 si iatárab sőzeve sé ,tledner tokanó† bböT .tazáhkanó†

 sé sézeve sere∏dner a tludnigeM .tokanó† katlorásáv
 ibbárok a — ná-8 ���� silirpá .1481 ����������� .sázárút

 ,tetel∂E sójaH ősle za attotíkalagem — lóbádkanó…
 nasoro∏ ,noladlo itsep A„ .telésőzeve za tlüdnellef lezze
 ttetípé nasoni† ka†na∂u ∂e ótahtál ,ttala ejef sézektípédíh a

 noladlo ólí‡ erzív a ,abánuD a kilú‡eleb ∑ema ,záhak∏ed
 kól∏áz ∂e neze s avtálle nav laaret ∂e néjetet ,daba∏

 ∂e tnim ,bé∂e men ‡émtípé za zE .laddúr tná∏ arásánovlef
 ,láglo∏ arléc a arra sé ,(adkanó† lura∂am) remmakstooB
 takálodnog eléfnölük nezzirőgem sé nojdagof abágam ∂oh
 ,tekesekerek sé tekösőzeve ,takosálrotiv ,takokanó† sé

 isázójaH tlukala lóbréllavag bböt tti za teke∑ema
 reD a ajrí — "gof inlán∏ah niasáludnárik gásasráT

��� silirpá .2481 ������������ paltavid iadub .c legeipS
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 ősle za kizednergem neb-2481 ������������ gém djam ,ná-03
   3'.nánuD a t‡esrevsőzeve3

 clo‡-téh ∂e zaza — "tádkanó†nágam„ itsep ősle zA 
ertél azzoh fórg a si — tokrapkanó† óllá lóbójah

  za ajpala za nátza ∏el adkanó† E .neb-7381 ������������ 
 ∑em ,kentel∂E sójaH ttotípalagem neb-1481 �����������

.ettetíges tásálotrops aicárkot∏ira za nabrosősle

 gem itíkörö sólkiM sábaraB nab-3481-�������������
 ia‡ávllá díhcnáL őlüpé za nebréttáh s ,tádkanó… a názjar

.kótahtál

 ‡áhén ik ttedese∑éberet lőbtel∂E sójaH attotípala i‡ehcé₧ A
.trops sőzeve ra∂am tláv évűríh-apóruE za ttala dezitvé

 ősle za nogá∏rora∂aM kizednergem nab-3481 ������������� 
 si óslotu za giedi úoh ze ed ,t‡esrev trops izív nágam

 crahgásdaba∏ sa-8481 �������������� za trem ,tlov
 kotrops izív a attot∏akagem molaru‡éknö őtevök tésérevel

.tésédőljef

 ,ajpan sételü∏ájjú za .02 ��silirpá .1681 ��������� 
 ,laggat 92 ������� tel∂E sójaH itseP-aduB a lukalagem

 izív a nöj abtavid arjÚ .óráb ∂av fórg 32 ����� lüzök kika
 esőzeve 25 ��� rám bbősék lappanóh ték :esélevűm kotrops

.kentel∂E sójaH itseP-aduB a nav

 sójah a lukalagem si nab‡o∆oP neb-2681 ���������� 
„ a ken∑ema ,ójah ú‡ámtrá∂ ra∂am ősle za lü∏ékle sé ,tel∂e

.kátda teven "‡émeR

∂oh ,emedré neltetehlüvéle tel∂E sójaH i‡o∆oP A
 ősle za nogá∏rora∂aM gem etzedner nab-3681 ����������� 
„ a melező∂ a neb∑ema ,t‡esrevsőzeve ittözök ketelüse∂e

.le tlőd arávaj attager űven "mék†eF jlüpeR

3 ‡esrev a lettetniket sönölük ,tazáhkanlo† A :návtsI ∑riB 
vát∏uG tsanekcaH .6681 ���������� .tseP .ersézeve
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 itsep ősle za lőt‡esrev a lőtte le tdaram men mÁ
 .3681 ����������� ,nebvé za nebbena∂u gém ∑ema ,mes attager
 tseP-aduB a ttödődzek rok-7 ��� léf etse ná-8 ���� suinúj
 tegi∏-tigraM kibbesik a kójah A .nebésézedner tel∂E sójaH

 léc a ,katlotjar lótá†ú† ósla (tlov őttek gém rokke)
.alanov aimédakA őlüpé za gidep

 .etzelej sánarrud-ú∂árá∆om moráh tájtjar matuf nedniM
 ,fórg sonáJ nietsdlaW ,fórg ∂rö₣ i∑oráK tnékóríb‡esreV

 ,fórg aléB i‡ehcé₧ tnékőzétni ,óráb rotkiV miehkcneW
.erzök ttödökűm kelE ∏iahT gidep tnékótídni

 kanlomá∏ ∂í kosátísódut irok∂e za lórásá∑ofel ‡esrev A
:eb

 ték anuD a eö ttelgeres rebme rezecnimrah tnim bböT„
 rá�á… idájmoK iam a) lőtődrüfr… a kika ,nájtrap

 a s tiajtrap ma∑of a ka†men (díhcnáL iam) gidíh a (ado∏u
 aimédakA őlüpé za s tiőtet ,tiakalba kazáh a menah ,tadih
 t‡ávtál űre∏∂aN .káttot∏arále laggásólav si tia‡ávllá
 ,tnára∂e nezív sé nozará∏ egésknélé gemöt tnappor e ttotjú‡
 ∂an ték nablanovléc a ,ttölöf pol∏odíh ték a nánuD a sina∂u

 tógobol itezmen kedrémöt neke∑em ,ttoz‡ogroh sözőg
 lőrbbelezök t‡esrev a gidep nökütezlédef ,lé∏ a ttetegnel

".katgnolot kőzén ótjahó intál

 men jídőf A) .tlov "ajíd-kogás‡oA„ za má∏‡esrev ősle zA
 amrI za te∑eh ősle zA .(gelrestsüze ∂e tnim ,sám tlov

 te∑ema ,etre‡ ójah itel∂e sőzeve∂én ,ttotrá∂ nabáilgnA ,űven
 fórg gidep egés‡égel ;ttoz‡ámrok aléB yzcrO óráb

 yesmeS sé őneB yalláK ,ól∏áL suhoB ,alu₣ hcitetseF
 ∑riB ,űven silliW a tajíd kidosám A .katlov sojaL

 ójah sőzeve∂én iailgna nétni∏ a ,őzepék tánodjalut návtsI
 tnimalav ,so‡ámrok aléB hcitetseF fórg egés‡égel ;etre‡

 návtsI ∑riB sé alu₣ i∑oráK fórg ,azéG rensaT ,láP •soR
.katlov
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 ttezmíh ∂e ,tréjíd-i‡ehcé₧—nietsdlaW a má∏‡esrev kidosám A
.ttözök ójah sőttek so‡ámrok moráh t∑of tréógobol

 ∂e neb∑ema ,tlov ‡esrevnilodna∏ a má∏ kidamrah A
 tomatuf a tzE .ttöző∂ ránlom itsep űven redelzierF

.kenéső igá∏rora∂am ke‡esrev (unek-kajak) eonac a küjtniket

 ősle zA .teke‡émesetrops izív a lef izedef rokke ótjas A
 tzE .ik ttotláv tsizóhci∏pgemöt nabólav ‡esrevkanó† itsep

 a rokima ,órígásjú so‡arA yakáK ettetíkörögem si
nebékkic ki∂e kanájpal űmíc adnabadnaH4 siláer nesejlet 
 díhcnáL a ika ,knéle tsef tretsemránlom ∂e lekketel∏ér

 a lürőeleb etni∏ nabiaros kanámukilbup sene∂ni
 ,kidózokof gitelüvíknö amlagzI .ebé‡esrev kosonilodna∏

:re‡ na∂uka† retsemránlom űven redelzierF a rokima

 avtjahó alatlá za trem ,tő kujtál evlümelle∏tá erre∏∂E...„
 a ,avdalahgem setző∂ tnim ,rámmi talanov őre‡ a ójah tráv
 .lakkorot elet ajdnom— »!zén máeR« .tteglezök élef díhcnáL

 »!redelzierF nejlÉ« :ajtláik evtetgellib tájpalaK
 ,attollah mes tienejlé sé ,er∏é ettev men nabnoza redelzierF

 díh a ,avtrat lemme∏ tásádalah kójah a merebme erim
 ,avrogutá ttözök k-»elátrom otlas« tácnál s ,tiáfrak

 men nojaV .ttemret noladlo óslút a lesséznejlé sonot∑of
"?inargueb abkanó† a nesene∂e e-tlábórp

:lőr‡esrev a eb kanlomá∏ ∂í kosátísódut ibbávoT

 .tlürekis nese‡éf ajáttager ősle adkanó… a kentedzeK...„
 nodíhcnáL a ,ne∏pile za ,niazáh ,niajtrap tseP sé aduB

 emen e tezevlé za ∂oh ,ttellema ttodoksúnat őzén getegner
 ,inet∏erbé tekézré nezE .nabgássokal a kézré nav tnári

 a nav ∂oh ,inetlök temletjes noza nabkápmot a — inetígéleik
 gástalum imalav si lüvík nérök zőgam†ok sé nojaz‡ágic

."emedré ipan adkanó… a ze —

4.lőr‡esrevkanó† itsep a dózipE :so‡arA yakáK 

.”adnabadnaH“ .31 ���� suinúj .3681 �����������
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 ttöj kidal kos si lórtrap iaduB levétzegév ‡esrev A...„
 iajgat adkanó… itseP sé i‡o∆oP a ,lekkőzén i†návík lezök

 ,lürök sám∂e ,el-löf ,nebröK .ketdek∏ere erzív témsi si
 akrat őnebbel nesebes sé őtjel nassal nelle sé ttellem

".ttotokla tepék knélé nebé∏ége egeres ∏ége kokanó†

laváságofeö kotropo† sőzeve ttödösőregem A
 sőzevE ra∂aM a tlukalagem nab-3981 �������������� 

 ttocáV neb-5091 �������� .EM ibbősék a ,egéstevö₧ ketel∂E
."tád-kanó…„ kettetípé

 ózákanó… irő₣ a tlukalagem neb-7781 ������������ zA
 őnrE yhteméN sé radaviT †ivoklahiM ,ajgat lataif ték tel∂E
 takisám a ,netsepaduB te∂e :ttezevre∏ táttager ték neb-2881
 "nilodna∏„ a ttözök iamá∏ ‡esrev inotalab A .nederüfnotalaB

 a t‡esrev seretém 0001 � zA .tlepere∏ si (kajak ómik∏e)
 űven "gnivpaL„ a etre‡ námláK hgolaB ,ejőz‡esrev keirő∂

 űven "sagoF„ dráhciR gnuoY tnékkidosám gím ,nabójah
".eb ttotuf ajójah5

 izöktezmen ika ,lórsokajak ra∂am kélme sosárí ősle zA
 .ólav lób-8881 �������������� ,ttev t∏ér si ne‡esrev
 a ika) sonáJ i‡éreS ne‡esrev ttotrat nebhcirüZ a rokkE

 kidosám ,(tlov ajgat telüse∂E ózákanó… erőlE icjávs
 robiT doelE neb-4981 ��������������� .le tré tséze∑eh

 ttotrat nebhcirüZ a ttöző∂ tnékejőz‡esrev bulk nezena∂u
 8'.ne‡esrev6

 i‡ehcé₧ fórg mesgém kev‡ök óríel tétenétröt sázokajak A
 tropskajak űre∏‡esrev a kizűf zehéven návtsI

.tásázopalagem

 ,nabáilgnA-ka∏É sé netegi∏léf-vánidnakS a gelőf ,nabápóruE
 zohkajak ómik∏e za arkoléctrops kátlán∏ah atógér rám

.takokajak ólnosah

5atazoglodka∏ návtsi sőjeF 
6.muvihcra KKM 
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 ,dév∂ü tóks a tnékejőlesivpék ősle kajaktrops nredom A
 ómik∏e za ,ttetípé neb-5681 ��������� latlá .J rogergcaM

 tokajak űven "yoR-boR„ ttetí∏ék arájátnim kokajak
 tláveb lój a epékatnim si am gém kajak a zE .küjtehtniket

 a ,kajak sőzevearút setezgellej ráB .kankokajakart
 sik ∂e evlere∏lef tlov arásálán∏ahik lé∏táh őzevdek

 egésselé∏ ,m75,4 ����,����  :aoh "yoR-boR„ A .laválrotiv
 63 ����� .bk a∑ús ,m 32,0 �����0 agássagam ,m 57,0 ����,0

� ROGERGCAM ∂oh ,‡éT .tlov m 51,2 ��,�� aoh tápal a ,gk
 ttev tnékilüde∂e noza sé ,ttezevre∏ tárútkajak sedlöfrém 0001
����������ROGERGCAM .eb tlomá∏ nebév‡ök lórárút A .t∏ér

 kenne s ,tobulC eonaC layoR a gem attotípala nab-6681
.ketzedner si teke‡esrev rám nebéterek

 ,lóráknum őröttú za lórra gem knüzzekdelef esahos mÁ
 tropssőzeve za ttezgév návtsI i‡ehcé₧ fórg te∑ema

 eb atzoh ő tokajak ősle za ∂oh s ,tréásátíkalagem
 a si t-ROGERGCAM lezze evzőlegem argá∏rora∂aM

.nebését∏ejretle iapórue sázokajak űre∏trops
 ∂an izagi nelte∂e za kanárok tlov ajárút rogergcaM

 ,eb tráj tatu sodnalaK .e‡émesekajak ttezre∏ tséremsile
 nádroJ a levégéstíges kettölü∏nneb i∑eh a kobara za luádlép

.kéttetje lu∑gof nó∑of
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