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csak lássuk sorban, mirôl beszélek: Koczka terézia (60) aki eddigi életében soha nem vitorlázott, most a déli-
óceán üvöltô szeleiben és hegymagas hullámai közt találja magát. cél: körbevitorlázni a világot és újjá születni 
általa. Bacsó tibor (45) 18 éves fiát is magával viszi erre az útra, és önmaga számára életében egy új ablak meg-
nyitását reméli, fia számára pedig a férfivá válásét. méder áron (33), egyszer már teljesítette a lehetetlent: egy alóla 
majdnem kiszakadt lélekvesztôvel „csövezte” végig a földet, illetve az óceán- és tengerpartokat. Gilicze lászló (35) 
„csak” a Balatont akarta meghódítani október 23-án, talán csak egy kis kikapcsolódásra vágyott, talán egy kicsit 
megmutatni, hogy bírja a hideg vizet, hogy bátor, erôs férfi és apa ô. Kovácsik levente és szabó norbert ádám 
pedig két egyetemista, akik talán az egyik hosszú éjszakájukon úgy gondolták, miért ne merjenek nagyot álmodni 
és az egyetemisták lendületével vetették bele magukat a projekt képi megjelenítésébe és megvalósításába. 

mindegyiküket ugyanaz a vágy hajtja: elindulni, világot látni, kitörni, menni. vagy megkísérelni bizonyítani a lehe-
tetlent, kiteljesíteni az ember halhatatlanságába és sérthetetlenségébe vetett fenenagy hitét? vagy egyszerûen az 
élet rulett asztalán feldobni mindent a piros hetesre?

Bacsó tibor fia, ádám már az elsô héten feladta a 11 hónapra tervezett utat. méder áron mostani, ezúttal 
Atlanti-óceán átkelô nekifutása során hajótöröttként sodródott sokáig az óceánon, de már szerencsésen par-
tot ért és kemény marketing munkával próbálja megteremteni következô akciójának pénzügyi alapjait. Gilicze 
lászlónak sikerült a 7-8 Bft-os déli szélben a déli partról elszörföznie, de vissza már sajnos nem sikerült, az okát 
biztosan sokan, sokáig fogják találgatni, de tôle már sose fogjuk megtudni. Az eredmény: egy elhagyott feleség 
és egy pár éves, apa nélkül felnövô kisfiú. Kovácsik leventét és szabó norbert ádámot, a két nagyot álmodó 
egyetemistát a portugál parti ôrség mentette ki nagy erôkkel és nagy munkával süllyedô hajójukból a parttól 40 
km-re… Koczka terézia, Bacsó tibor és a többi kalandvágyó magyar, csapataikkal még úton vannak, naponta 
megküzdve az újabbnál újabb szélsôséges kihívásokkal. A 60-adik születésnapját ünneplô fa nándor is visszatér 
az óceáni szólóvitorlázáshoz. Ki tudja, mi vár rájuk. dicsôség, béke, magány? mit lehet azt tudni. de vállalták, vál-
lalják a kockázatot. 

Kedves olvasóm, te, aki hozzám hasonlóan kívülrôl látod ezt, kérdezem tôled: mi ér többet? A kockázat, vagy 
az élet iránti felelôsség? ciki lenne e némileg több alázattal viseltetni a természet végtelen erejével, a teremtô 
erôvel szemben? vajon az ember, aki a hívôk szemében isten képmása, lehet e felelôtlen saját maga, a családja 
és embertársai vonatkozásában? Meddig érdemes feszegetni a határainkat? •
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KAlAndváGyó A mAGyAr. ABBAn, HoGy elmeGyünK viláGot látni, és  
röGtön AtlAnti-óceánt, eGész földet, eGyedül, Ketten, mindeGy mivel, 
HAJóvAl, KAJAKKAl, mini trAnsAt sorozAtHAJóvAl, szörffel, úszvA…



A most búcsúzó szezonban viszonylag keveset volt alkalmunk hajózni, de az 
idő valahogy mindig kegyes volt hozzánk, és óriási mázlink volt a feltehetően 
utolsó alkalommal is, a szombati Dér Kupán. Igazi jutalom nap volt, jó tár-
saságban, remek szélben, egy remek hajóval ismerkedve. 

Mosolygós Dér Kupa

A történet még valamikor október elején kez-
dődött, amikor felmerült bennem a gondolat, 

hogy kellene egy sportos one design hajót találni, 
amivel érdemes lenne a Balatonon rendszeresen ver-
senyezni. A gondolat után némi puhatolózás követ-
kezett ismerősök körében, akik megerősítették, igen 
a J24 a legjobb választás erre a célra. Pusztán elmé-
leti alapon is ez tűnt ideálisnak, hiszen sok minden-
ben, méretben, vitorlázatban közel áll a Shantihoz, 
a kielzugvogelemhez, amivel a Velence-tó vizét 
borzoljuk, ha csak időnk engedi. Igaz az “öreg 
hölgy” mindössze két személyes versenyben, bár 
a vitorlázata majdnem ugyanakkora, mint a J24-é, és 
mindkettő tőkesúlyos, a Vándormadár azonban köny-
nyebb lényegesen, sokkal jollésabb. 

Elkezdtem hirdetéseket nézegetni, de egyszer csak 
összefújt az élet Winkler-Virág Andrással, akivel régi 

FOTÓ&vIDeÓ
FOTÓ Még cSAK noVEMBEr ElEJE…

vIDeÓ gyönyörű IDőBEn zAJlott  
A SzEzon utolSó nAgyhAJóS VErSEnyE. 
(Szutor FErEnc)
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hlAVAy rIchárD

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151931760608972.1073741954.308535198971&type=3
http://porthole.hu/verseny/der-kupa-2013-video-8234/
http://porthole.hu/verseny/der-kupa-2013-video-8234/
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ismeretségünk okán viszonylag gyorsan arra követ-
keztetésre jutottunk, a Dér Kupán kipróbálhatnánk 
a J-zést.

Már a hét elején látszott, hogy az idő kicsit morózu-
sabb lesz, mint az október végi hétvégéken volt, ami-
kor még huszonfokokban lehetett vitorlázni, és már 
szerda környékén erős, 20 csomó körüli szelet jósoltak. 

A várható időjárási körülménynek és az új hajó 
miatt jóleső izgalommal indultunk neki szombat haj-
nalban zsófival Budapestről. nem sokkal kilenc óra 
után már Akarattyán, a Balatonfői yacht Klubban 
ácsorogtunk, majd ücsörögtünk, s kormányosunk 
gyorsan elosztotta a szerepeket. nevezés, beöltözés, 
és hajó összeszerelés, még barátságos kis szellőben. 
Az utasellátó a szomszédos kikötőben áll, Kenesén, 
onnan motoztunk át kormányosunkért a Byc-be, 
majd ki a rajthoz. Derengő napsütésben, simogató 
szellőben szereltük le a motort és húztunk vitorlá-
kat. Kormányosunk, némi tanakodás után a génua 
vs. fock ügyet az utóbbi javára döntötte el. nyolcvan 
másik hajóval együtt vártuk a rajtot. Mosolygós idő 
volt. Bölcsen az utolsó pillanatban a deckcipőt csiz-
mára váltottam, ennek később még lesz jelentősége. 

A rajtot leeben ülve töltöttük, mert még csak 
amolyan asszony-vitorláztató szelecske fújdogált, 
de ahogy széthúzódott a mezőny és a gyorsabbak 
elhúztak Aliga felé, már látszott, meg fog érkezni az 
ígért erős dél-nyugati szél. Így is lett, az aligai bójá-
hoz közelítve felmentünk mindannyian a luvoldalra, 
s elkezdődött a lábmosás a még csak 50-60 centis 
hullámokban. A meteorológusok erős alapszelet és 
durva befújásokat ígértek, ez utóbbiak elkerülték 
a tavat, viszont erős alapszél volt. Az első bójavétel-

nél még komoly tülekedés volt, sőt egy sporttársnak 
sikerült felakadni a bója horgonykötelére, ami nem 
könnyítette meg a többiek dolgát, ráadásul a pálya-
jelnél durván beerősödött a szél. Az első forduló-
nál még nem találtuk igazán a helyünket. A vordeck 
nekem kissé szokatlan helyszín, nemcsak azért, mert 
a kielzugvogelen nincs ilyen beosztás, hanem mert, 
ha volna a fordulók jó esetben egyébként is a kor-
mánynál érnek, viszont nagyon élveztem az új hely-
zetet. A hajó itt is bizonyította, ügyes, fürge és érzé-
keny, mint egy jolle, de nem hisztérikus, nem sürget, 
nem ösztönöz indokolatlan és veszélyes kapkodásra. 

Az erős, de kifújt dél-nyugatiban egytakkos menet 
következett az akarattyai kapun keresztül a Kenesei 
jelig, ahol halz, majd vissza Aligára. továbbra is nap-
sütésben, erős szélben verettünk. Kinek-kinek gyorsan 
akadtak versenytársai. Útközben a kormányossal meg-
vitattuk, miért jobbak az oD versenyek a yardsticknél, 
miért fontos az összemérhetőség, jóllehet ezen 
a napon az élvezet és az ismerkedés volt az első. 
A Kenesei jeltől visszafelé kicsit enyhült a szél, a hosz-
szú kreuzra, de a hullámok egyre nőttek, jó szolgála-
tot tett a csizma a vordecken. Mi, vendégek is kezdtük 
kiismerni magunkat, láttuk, ugyanolyan érzékeny a J24 
a súlypontjára, mint a miénk, képes megtáltosodni, ha 
segítünk kicsit néhány fokos döntéssel. gyorsan vet-
tük ismét a kaput és vágtattunk Aliga felé, ahol ezúttal 
már nem volt tülekedés, viszont előttünk egy ütközés 
igen, de nem álltak az utunkba, így az elsőnél ügyeseb-
ben, igazán sportosan fordultunk rá a befutó takkra. 
Addigra némely hullámok közel egy méteresre híztak, 
de az utasellátó, mintha csak kötélen húzták volna, 
ami nyilván kormányosunkat dicséri. 

A befutó után a kikötő felé vettük az irányt, 
a komoly hullámok tetején hátszeleztünk a mar-
ina felé. Kormányosunk úgy döntött, teli taklival 
állunk be, ami nekem annyira nem szokatlan manő-
ver, hiszen a Shanti motor nélküli vitorlás hajó, 
a Balatonon viszont ez szokatlan manőver. A szél 
viszont kegyes volt hozzánk, az utasellátó pedig 
kezes hajó, ügyesen megállt, némi grósszal végzett 
légfékezés segítségével a helyén. 

huszon-sokadik helyen zártuk a versenyt, de ez 
nem nagyon érdekelt senkit, mindenki mosolygott 
a fedélzeten. Pakolászás közben sokszor elhangzott, 
mekkora mázlink volt az idővel, milyen remek sze-
lünk volt, és még a nap is derengett. zsófi csizma 
hiányában sem fagyott meg, bár a deckcipője, zokni-
ja, és a vízhatlan alatt a farmerja rendesen elázott… 

Mire az utolsó hajó is befutott, és összeverődött 
a sor a paprikás krumpli előtt, rákezdett a szomor-
kás novemberi eső, ellentmondást nem tűrően jelez-
ve, most már aztán végképp vége a szezonnak… 
hacsak esetleg a jövő hétvégén nem süt ki mégis 
a nap egy kicsit és nem kezd el fodrozni a Velencei-tó 
vize, de ez már egy másik történet… • 

nyolcvan másik hajóval együtt 
vártuk a rajtot. Mosolygós idő 
volt. Bölcsen az utolsó pilla-
natban a deckcipőt csizmára 
váltottam, ennek később még 
lesz jelentősége.

 8  

VERSENYEK · mosolygós dér Kupa



A Postás fedélzetéről Csak a nevében volt ködös a Köd Kupa 2013 
október 26-án Balatonalmádiban. Nem lehet mindig rohanni. VágáS, KAMErA: Szutor FErEnc

A van Dizájn fedélzetéről
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http://porthole.hu/verseny/kod-kupa-2013-video-8213/
http://porthole.hu/verseny/kod-kupa-2013-video-8213/
http://porthole.hu/verseny/meg-egy-kod-kupas-video-8218/


Az év legrangosabb versenyét rendezték meg vasárnap az Omszki-tavon.

A forint erősödik, és folyton 
az IMF-től hívják…

Vannak dolgok, amikben biztosak lehetünk, 
amolyan fix kapaszkodópontjai az életünknek. 

Ilyen az, hogy november második hétvégéjén irány 
a „kalászi riviéra”! A navigációs műszerek nem isme-
rik ezen a néven – de már dolgozunk a problémán. 
Valamikor régen, a történelem előtti időkben ide 
álmodott optimist versenyt Forintos róbert. Bulinak 
szánta, de a napjainkban induló mezőnyön végig 
tekintve úgy sejtem, sohasem volt az. nagy nevek, 
feltörekvő tehetségek vagy épp a magyar vitorlás 
sport számtalan szürke eminenciása. és mindegyik 
csak „azt” akarja: felvésetni a nevét az egyedi terve-
zésű díjra.

odáig azonban kemény és rögös út vezet: selej-
tezők (idén hat, ráadásul az utolsóban a korábbi 
futamok negyedikjei ismét esélyt kaptak), középfu-
tamok, döntő. Mindez megfejelve az omszki-tó fino-
man szólva is szeszélyes széljárásával. Ember legyen 
a talpán, aki eligazodik! Simán elvérzik olyan, aki 
pedig az év során akár többet is begyűjtött magyar 
bajnoki címekből. Mondom, szó nincs itt lazaságról.

ha megnézitek a galériát, láthatjátok, hogy nem 
volt sok szél. De azért volt, egész nap a hosszú 
pályán vitorláztak a versenyzők, eleinte lóverseny 
jelleggel, aztán ahogy a telt a nap, down&up rend-
szerűvé alakult a két bója közötti vízterület. és akkor 
itt megpróbálom szemléltetni, mitől más, miben 
nehéz az itteni küzdelem: hátszeles rajt, de a vonal 

fölött nyolc méterre már part van, a pöffök pedig 
kiszámíthatatlanul érkeznek. Számold ki, mikor 
indítsd meg a hajódat, persze úgy, hogy ne legyél 
korai rajtos, mert az ilyesmi – naná! – itt is tilos, 
Béci, mind Főrendező kíméletlenül visszazavarja azt, 
aki azt hinné, belefér egy kis „taktikai ügyesség”. 
ha pedig késel, vakarhatod a fejed, hogyan kerülj ki 
nyolc-kilenc előtted haladót. és ha elöl vagy, az sem 
biztosíték semmire, több, az utolsó métereken oda-
lett első helyet láttunk, volt, aki még a futam dobo-
gójáról is majdnem lecsúszott vezető pozícióból.

A Kiírásban alsó súlyhatárként 60 kilogramm sze-
repel, de ez nem jelenti azt, hogy enél könyebb 
versenyző ne indulhatna. csak épp fel kell hoznia 
magát: idén a krumpliszsák volt a megoldás, amit, 
bizony, hárman is cipelgettek a nap során. Méghozzá 
nem ügyetlenül, az ifjak döntősök lettek, mi több, az 
első hatba küzdötték fel magukat.

A döntőben, nagy csatát vívva a 2007-es győztes 
czeizel Jonatánnal, végül Kiss Viktor diadalmasko-
dott, ami egyben azt is jelenti, hogy a korábbi 18 
mellé újabb győztes neve kerül a Kupára.

ha már szó esett az elődökről, nézzük a számokat: 
1988-ban rajtolt az első regatta, ezúttal a huszon-
negyedik kiírás bonyolódott. A már felvésettek közül 
tíz versenyző tette idén tiszteletét, köztük egy két-
szeres győztes. 

Mondom, nincs itt lacafacázás… •

FOTÓ&vIDeÓ
KAPoSVárI PétEr MIhály VIDEóI Az IDEI 
éS Az ElMÚlt éVEKBől: 2013, 2012, 2011

gALérIA AlIBán AnDráS KéPEI
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VERSENYEK · A forint erôsödik, és folyton az imf-tôl hívják…

AlIBán AnDráS

http://www.youtube.com/watch?v=s0JzXoGltSQ
http://www.youtube.com/watch?v=G_uoCuZ422g
http://www.youtube.com/watch?v=5Ot2gJMjuWo
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151951164083972.1073741956.308535198971&type=1


Ifjúsági olimpiai Játékok 2014 – Böröcz Bence

Hogyan értesítettek és mennyire lepett meg 
a dolog?

Amikor először realizáltam, nem is értesítettek 
igazából. csak böngésztem a nemzetközi Vitorlás 
Szövetség weboldalát, ahogy minden nap szoktam, 
és kerestem a friss információkat. Különösen a nem-
rég véget ért éves konferencia emlékeztetői érdekel-
tek. Ekkor lettem arra figyelmes, hogy néhány nagy 
jövő évi versenyhez kapcsolódóan versenyrendezői és 
versenybírói kinevezések szándékait is feltöltötték. 
Amikor megnyitottam, el sem akartam hinni, annyira 
örültem neki… Aztán pár nappal később már kaptam 
személyesen is e-mailt a lehetőségről.

Azon kívül, hogy valaki nemzetközi versenybíró, 
hogyan juthat ki olimpiai bizottságba? Hogyan 
megy ez, jelentkezni kell, ajánlás útján megy, 
vagy várni kell a felkérésre és egyszer csak jön?

őszintén nem tudom, de csak úgy biztos, hogy nem 
jön. Szerintem főleg a személyes ajánlások bírnak 
nagy jelentőséggel ebben a témában, ahogy az élet 
minden területén.

Nankingben lesznek magyar versenyzők is. 
Azt már tudjuk, hogy számodra a vízen nincs 
haverság, ott szigorúan bíráskodsz. De ez mégis 
olimpia. Az ISAF kienged majd közéjük? Milyen 
esetekben jöhet szóba bármiféle elfogultság?

A mostani állapot szerinti lista még csak az első 
jelölteket tartalmazza. Most kezdik el ellenőrizni, 
hogy a javasolt szakemberek ráérnek-e egyáltalán 

A Porthole megkérdezte Böröcz Bencét, hogyan jött az olimpiai felkérés, 
hogyan készül rá, és hogyan érinti ez az egész.
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augusztus második felében. Emellett pedig egy rész-
letes kérdőívben kell válaszolnunk olyan kérdések-
re, amelyek segítségével előre meg tudják állapíta-
ni a lehetséges érdekeltségi konfliktusokat. hiába 
biztos magában az ember, hogy elfogulatlanul tud 
dönteni, ennek kifelé is így kell látszania. Amellett, 
hogy óriási büszkeség, hogy két magyar verseny-
ző is részt vesz majd az eseményen, számomra 
ez egy kis nehézséget okozhat ebben a helyzetben. 
természetesen nyilatkozni fogok a fennálló körülmé-
nyekről, és várom a döntés eredményét.

Készülsz a versenyre? Lehet erre készülni egyálta-
lán?

ha biztossá válik a részvétel lehetősége, akkor ter-
mészetesen. Persze ez nem azt jelenti, hogy a többi 
versenyre nem szoktam készülni, de itt a szoká-
sosnál is jobban kell törekedni a hibátlan munkára, 
mert ez a fiatal generáció legfontosabb eseménye 
a világon. Az utazás előtt terveim között szerepel, 
hogy felfrissítem az összes ismeretemet: elolvasom 
újra a kézikönyvet, kedvenc esetgyűjteményeimet és 
a szabályokat értelmező dokumentumokat. A szak-
mai felkészülés mellett nem szabad megfeledkezni 
a hosszú utazásról és a távol-keleti kultúráról sem. 
Soha nem jártam még Európán kívül. nagy kaland 
lesz, ha sikerül!

Nagy Levente 1992-es barcelonai olimpiai bírás-
kodása óta nem volt magyar olimpián. Milyen 
érzés ez, vagy belegondoltál már ebbe? vagy egy-
szerűen csak törtél előre, dolgoztál, dolgoztál és 
egyszer csak megvan a gyümölcse, semmi több.

leventét fiatalságom miatt sajnos nem ismerem sze-
mélyesen. Amerre eddig jártam, mindenütt pozitívan 
emlékeznek személyiségére és tevékenységére, ami 
mindig jó érzéssel tölt el. Arra szoktam gondolni, hogy 
azt szeretném, ha rólam is így vélekednének majd.

nincs mit titkolni, nagy tudatosság és tervezés volt 
(és van is) saját versenybírói karrieremben. Miután, 

főleg tanulmányi okokból (egyelőre) felhagytam 
a rendszeres versenyzéssel, sok lehetőséget láttam 
ebben az irányban, ezért először itthon próbáltam 
bekerülni a körforgásba. Egy szezon után hirtelen 
már a Versenybíró Bizottság meghívott tagjai között 
szerepeltem, aztán részt vettem az elmúlt két sza-
bálykönyv fordításában, mára pedig elég maga-
biztosságot érzek ahhoz, hogy főszerepet vállaljak 
a hazai szakemberek képzésében. élvezem a nagy 
nemzetközi versenyeket, ahol más kultúrákkal, más 
gondolkodásmóddal találkozhatok, de nem felejtem 
el a hazai eseményeket sem, és ha belefér az időbe, 
szívesen segítek utóbbiak sikeres lebonyolításában 
is. Másképp nem is tudjuk nyitottá tenni a csak itt-
hon tevékenykedő kollégák látásmódját. A külföldön 
gyűjtött tapasztalatokat sikerrel tudjuk kamatoztat-
ni a hazai tevékenységekben.

A klubod által megrendezett európai és világver-
senyek segítettek abban, hogy „számíts” a nem-
zetközi vizeken?

Ilyen szempontból szorosan összefüggő tevékenysé-
gekről beszélünk, ha a versenysportot és a bírásko-
dást tekintjük. A Balatonfüredi yacht club, mint egy, 
a nemzetközi vizeken is sikeres versenyzőket nevelő 
egyesület az eredményességgel párhuzamosan évi 
rendszerességgel kap lehetőséget kiemelt világverse-
nyek rendezésére. Ezeket a lehetőségeket közösség-
ben gondolkodva kell azért jól megragadnunk, hogy 
amellett, hogy hazánk és egy-egy egyesület sokfelé 
pozitív megítélésben részesüljön, a hozzám hason-
ló vágyakkal rendelkező kollégák számára is kitá-
rulkozzon a világ. Ezért vállalok én is aktív szerepet 
a sikeres versenyrendezések hátterében, így például 
a júliusi laser világbajnokságokon is. A sűrű heteket 
megelőzően sokat dolgoztam főleg a vízi, szakmai 
előkészületekben, külön továbbképzést tartottam 
a versenyrendező csapatnak. A versenyen pedig bíró-
ként vettem részt. én voltam a házigazda a csapat-

…itt a szokásosnál 
is jobban kell töre-
kedni a hibátlan 
munkára, mert ez 
a fiatal generáció 
legfontosabb ese-
ménye a világon. 
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ban, ahogy ez más kiemelt versenyen is szokott lenni, 
így én biztosítottam a kapcsolatot a szervezés felé, 
ha eszközigényről, szállás- és ellátásproblémáról vagy 
csak bármi apróságról volt szó, ami a sikeres mun-
kavégzéshez kellett. De ez persze nem minden, csak 
vendéglátásért nem számíthatok viszonzott meghí-
vásra. (A hiánya már gondot okozhat, ezért jár ezzel is 
felelősség…) A szakmai tevékenységet viszont mindig 
is úgy kell végezni, hogy elismerjék, és a személyes 
vélemények többségében jól alakuljanak. Új környe-
zetben inkább lassabban oldódó vagyok. Szeretem, 
ha nem elsősorban az dönt valakinek a sorsáról, hogy 
hogyan adja el magát, hanem inkább a már teljesített 
feladatait és az elért eredményeit veszik számításba. 
Erre alkalmasak a több napig tartó események, ahol 
mindig adódik szokatlan helyzet, ami a kihívást jelenti.

van a saját törekvéseidhez hasonlókkal rendel-
kező versenybíró a hazai kollégák között?

remélem, nem csak én érzem úgy, hogy az elmúlt 
négy-öt évben jelentős minőségi javulást tapasz-
talhatunk a magyar versenyek bíráskodásában. 
Ehhez kellett egyrészt az, hogy nyissunk külföld 
felé, és hozzuk haza mindazt, ami jól alkalmaz-
ható, másrészt pedig nagyot frissült a versenybí-
rói rendszer is. november végén újra tartottunk 
tanfolyamot a kezdő bírók részére, ahonnan kife-
jezetten sok ígéretes résztvevőt tudnék felsorol-
ni az akkori konzultációk, kérdések és meglátá-
sok alapján. A képzés anyaga már egyértelműen 
illeszkedik a nemzetközi gyakorlathoz, ami remé-
nyeim szerint újabb löketet ad a 2014. évi verse-
nyinknek. A pár éve belépett kollégák egy részé-

nek is szép ívet kezd leírni a pályafutása. Közülük 
többen vannak nagyon közel a nemzetközi minősí-
tés megszerzéséhez. ők fognak részt venni a már-
ciusban, zágrábban tartandó szemináriumon és 
vizsgán, hogy megmérettessék magukat a nem-
zetközi vizsgán. érzésem szerint Beliczay Marci 
(Bőrtok) áll most a legközelebb a sikeres vizsgá-
hoz, akivel évek óta tudunk jól együttműködni, 
és akinek már jelentős nemzetközi tapasztala-
ta, ismeretségi köre van. Ki kell emelnem azt is, 
hogy párhuzamosan az én kínai lehetőségemmel, 
őt a 2014. évi Ifjúsági Világbajnokságra tervezik 
meghívni, amit Portugáliában rendeznek július-
ban, és ami az olimpiához hasonlóan egyedülálló 
lehetőség, főleg egy (még csak) nemzeti verseny-
bírónak. •
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Kiinduló árért, teljesen felszerelve
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Balatonföi Yacht Club  | Balatonkenese
Phone +36 20 935 7700 | info@hanse.hu www.hanseyachts.hu

HANSE 325 MAXI KIADÁS
Hogy a 2013/14-es vitorlás évad is jól induljon, olyan ajánlatot találtunk ki Önnek, amit valószínűleg még 
sosem kapott. Engedje meg, hogy megismertessük Önnel a HANSE 325 MAXI KIADÁSÁT. Ennek lényege, 
hogy Ön vitorlázható hajót kap alapárért, vagyis nem kell semmilyen extrát választania árlistánkról. Nos?

http://www.hanseyachts.com/us/about-hanse/maximum-325.html


Fordulópont
Strifler József

Kezdô vitorlázóként izgatottan vártam ezt a filmet. már sokat hallottam ilyen sztorikat. 
forgathattam Kopár könyvét, és egy barátom beszámolt a saját élményeirôl is. A mozi 
aulájában várakozva kissé zavarban vártam a feleségemet, aki belevitt ebbe az egészbe. 
Akiket ismertem a közben gyülekezô illusztris társaságból azokat is mind ô mutatta be 
nekem. A magyar vitorlázás meghatározó alakjaihoz így nem csak a sajtóban leírt elisme-
réseket tudom kapcsolni, hanem néhány jó sztorit, amit egy-egy ilyen alkalommal elmesél-
tek magukról. mint jó mozizók, popcornt szorongatva nyomultunk be a mozi terembe.

Ahogy a film elkezdôdött, rögtön a közepébe csöppentünk a versenynek. ez még nem 
olyan nagy szám, hiszen a youtube szép számmal tartogat ilyen felvételeket. engem, ami 
rögtön megfogott, hogy yann, aki a barátnôje öccse helyett ugrott be, lelkileg talán nem is 
tudott elôre felkészülni a közel 80 napos egyedüllétre és megfeszített odafigyelésre, talán 
elsô versenye is, ezért igyekszik mindent a legnagyobb odafigyeléssel csinálni és énnek 
meg is van az eredménye. egy magamfajta zöldfülûnek. ez majdnem olyan tökéletes kép, 
mint a háttérben fodrozódó habok és a csodálatos naplementék sora.

viszont ennyivel csak az elsô 10 percet lehetne eladni, indulnak az események, meg-
láthatunk szépen sorban néhányat a vitorlázás veszélyei közül is és a sztori is kezd ala-
kulni. nem szeretnék nagyon jeleneteket említeni, mert biztosan sokan nem látták még 
a filmet és remélem, hogy szeretnék megnézni. szerintem mindenképpen érdemes. 
A bevezetôben más francia filmekkel, így az Életrevalókkal együtt említik, ami szerintem 
felülmúlhatatlan alkotás. Így a Fordulópont megnézése és az utána készített interjú alapján 
azt mondom, valósághûsége és természetes emberábrázolása miatt lehet ôket egy napon 
említeni.

ezzel a versennyel és a hajóval kapcsolatban azt gondoltam, hogy a kormányos és 
a hajó között van egy természetes összhang, amely arról szól, hogy van egy hatalmas 
mérnöki és informatikus stáb, amely megalkotja a tökéletes hajót, majd a kormányos hibát-
lan koreográfiában learatja a sok-sok elôkészítô munka gyümölcsét. láttam is ezt a ren-

Premier elôtti vetítésre voltunk hivatalosak. 
Nem szerettünk volna kampányban mozi-
jegy-nyerteseket hirdetni, hanem sokkal 
inkább szerettünk volna barátokat meghív-
ni a szakmából, akikkel utána egy sör mel-
lett ki tudjuk cserélni a gondolatainkat, sôt, 
talán még arra is tudunk ösztönözni valakit 
a csapatból, hogy írja meg, neki hogy tet-
szett a film, hogy esetleg még másnak is 
legyen gusztusa megnézni. A legjobb dolog 
történt velünk, ami csak történhetett: olyas-
valaki írta meg a benyomásait a filmrôl, aki 
nem állt volna le fikázni a vitorlás-nagyítós 
szemüvegen át meglátott bakikat, hanem 
tényleg inkább képileg, mondanivalóilag 
tudta látni, átlátni a filmet.
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geteg meteo- és iránytaktikai mûszerben, láttam az orvosi tájékoztatásban, az 
élelem elôkészítésben. de a film közben beláthattam azt is, hogy sem az élet-
ben nem így történik, fôleg a természet elemi erejével szemben, sem a film-
vásznon. A filmvásznon már csak azért sem, mert hozzáadott kaland nélkül 
valószínûleg nem érdekelné a moziközönséget egy egyedül vitorlázó valaki. de 
még akkor is igaz az, hogy a tenger folyamatosan megoldandó feladatok elé 
állít, fôleg, ha bekerül egy kis porszem az amúgy olajozott gépezetbe. ebben 
a kalandban fôhôsünk kapott egy nehezített pályát, hogy mi is izgulhassunk. 
Hozzáteszem, olyan vakmerôre sikerült a fôhôs figurája, hogy a csapkodó 
hullámokban egyszer sem köti ki magát, miközben szaladgál az orrdeck és 
a kormányállás között. lehet, hogy ez egy kalandfilmben jobban mutatott így. 
A kaland miatt el tudott az ember tekinteni még néhány egyéb apró baki-
tól is, mint a száguldó hajó lobogó genuájáról, a felhúzás után a levegôben 
hagyott spifelhúzóról, meg a néha fura csörlôzéstôl. Azon is gondolkoztam, 
hogyan lehetett elég két ember számára a precízen elôkészített egyszemé-
lyes fejadag? Anélkül, hogy lelôném a poént, ami valószínûleg elôre sejthetô, 
a film nem mûszaki, hanem sokkal inkább emberi válaszokat adott, és nem 
ezekre a kérdésekre, hanem egészen másokra. A filmben az emberségnek és 
a sportszerûségnek egy gyönyörû példáját láthattuk.

A film utáni interjúban fa nándor elmondta, hogy a mûszaki odafigyelé-
sen túl a sportszerûség nagybetûvel írandó ezeken a versenyeken és valójá-
ban végig ezt láttuk a filmben. Az emberélet támogatása volt az elsô, és csak 
azután a kôkemény küzdelem. Az egész film olyan közel hozza, szinte kézzel 
foghatóvá teszi a becsület fogalmát. Gyakran takargatjuk a hibáinkat, és szin-
te mindig adódik egy könnyebb út, de ha a döntô pillanatban a nehezebb, 
de helyes utat választjuk, akkor már a többszörösét nyertük annak, mint ami 
elveszni látszik.

ehhez hasonlóan az önzetlen sporttársi elismerést és tiszteletet láttam 
abban is, amikor az interjú után fináczy Gyuri és a péter fia állva tapsolták 
meg a magyar földkerülôt, fejet hajtva ezzel egy vitorlás társ teljesítménye elôtt. 
ôk meg tudták ezzel mutatni, hogy csupán egy apró, de szívbôl jövô gesz-
tus és már nem a vásznon, hanem a széksorok között élhetjük meg az igazi 
sporttársi becsületet. úgy jöttem ki a terembôl, hogy büszke vagyok rá, hogy 
magyar vitorlázónak mondhatom magam, akinek a nemzetébôl valaki végig-
csinálta ugyanezt. No meg, hogy úgy megkerülném a földet. •
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Hajósok 
traktoron
Gerô András

ez a hét tulajdonképpen már az elmúlt vasárnap kezdetét vette, 
amikor szembesülve a nyár látványelemeivel, nem nagyon akaró-
dzott visszaautóznom a fôvárosba. Konkrétan káprázatként éltem 
meg, hogy az október végi délutáni napsütésben egyesek rövid 
ujjú trikóban, rozéval a kézben sütkéreznek ahelyett, hogy valami 
adekvát ôszi kötelezettségnek tennének eleget. Kerestem is az 
ürügyet, hogy mielôbb visszatérhessek, ezért is jött kapóra a Hve 
közgyûlése szerdán a fûzfô marinában. A hajózási vállalkozók 
ezúttal a tavaszi Budapest Boat show lehetôségeirôl kaptak rész-
letes tájékoztatást a kiállítás igazgatójától, rápolthy edittôl, és az 
esemény vitorlásszakmai referensétôl, nagy r. Attilától. Azt már 
most sejteni lehet, hogy a vitorlázás ezúttal is kiemelt szerepet 
kap a februári seregszemlén, de a programok sokszínûsége még 
a jelenlévô vállalkozók elismerését is kivívta. 

másnap reggel szikrázó napsütésben hajóztam be a silver 
kikötô közterületi partfalára, nem lemaradva a megkerülhetetlen 
„karolinás” kávézásról. elsôsorban a Byc-ben folyó nagyszabá-
sú építkezésre voltam kíváncsi, mert ekkora léptékû átalakulásra 
kevés helyen van példa. Az ország legrégebbi vitorlás klubjában 
tényleg hatalmas munka folyik. sikerült is az egyik – komolynak 
nem nevezhetô – traktorossal elbeszélgetnem. megtudtam, hogy 

GALÉRIA
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a beruházás második ütemének megvalósulásával nemcsak jelentôs arculati 
változások várhatóak, de az új klubvezetés határozott szándéka a hagyomá-
nyok ápolásán túl, a nagy múltú egyesület belsô struktúrájának megszilárdí-
tása, az utánpótlás nevelés, az élsport és a nagyhajós vitorlázás érdekeinek 
összehangolása. 

füredrôl késô délután szabadultunk és hirtelen felindulásból nyugat felé 
vettük az irányt, elsôsorban a korán nyugvó nap csábító fényeitôl vezérelve. 
A révfülöpi kikötô kihagyhatatlan célpontja az ôszi barangolásaimnak. ennek 
elsôsorban érzelmi okai vannak, hiszen itt ismerkedtem meg a vitorlázás-
sal, egyéb meghatározó kamaszkori élményeimrôl nem is beszélve. másrészt 
a kikötôvezetô személye is kizárja a mérlegelést. nagy udvariatlanság úgy 
elhajózni az érintett vízterületen, hogy rick csabát ne tájékoztassuk szán-
dékainkról. Anélkül, hogy felelevenítenék néhányat a róla szóló anekdota-
gyûjteménybôl, koncentráljunk csak hihetetlen szakértelmére – ami most 
szûküljön le az ô horgász tudására. Ha valakit hallal kínál, az többnyire nem 
készlethal. Ha kimondod, milyen halat ennél, akkor veszi a botját és fog neked. 
olyat. saját bevallása szerint húshorgász. Amit kifog, azt el is készíti és meg 
is eszi. A túl kicsi, vagy túl nagy megy vissza a tóba. nekünk most dalmát 
módra kínál pontyot, mert arra is figyel mikor mit szabad fogni. vannak titkai, 
amit nem oszt meg, de tény, hogy valahogy megbabonázza a halakat, mert 
mitôl mástól akadnak pont az ô horgára? nagyon bírom, hogy nem dobál 
moslékot a tóba. Ha jól értelmezem a technikáját: ô a horgon lévô csalival 
eteti a halat. ilyen egyszerû lenne? A dalmát ponty lenyûgözô étel. natúr sül, 
de mégis van bundája: valami fenséges fûszeres, zöldséges borsôrlemény. 

A kiürült téliesített kikötôben még sokáig hallgatnánk csaba fantasztikus 
történeteit, de közeleg az este. másnap dér kupa, idôben vissza kell érnünk 
Kenesére. mielôtt ellöknénk a partot, megmutatja a kikötô legújabb büszkesé-
gét, egy vörös színû toro kistraktort. nem értem. minden kikötôben találkoz-
nom kell egy traktorossal? 
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A naplemente olyan, mint a tûzijáték. megnézzük, beáju-
lunk tôle, de valójában nem tudjuk hová tenni, mert annyi-
ra túldimenzionált, giccsszerû, hogy minden érzékszer-
vünk tiltakozik, hogy ennyire fel legyen pörgetve. Az ôszi 
naplementék a legfélelmetesebbek. Azt tanultuk, hogy 
a vörösség a hosszabb légköri fényút során elszóródó 
rövid hullámhosszú kékek eltûnése miatt van, de mitôl nô 
meg a korong ilyen brutálisan? Gondolom a vakítás hiá-
nya okozza a méret növekedését. A fotókon visszaadha-
tatlan a látvány, mert vagy töményebb, vagy más színû, de 
végül is tök mindegy, ha az eredeti sem reális. csinálok egy 
halom képet, amíg a korong bele nem csúszik a Balatonba, 
felkapcsolom a navigációs fényeket, és tolom hazafelé. 
A tengerrôl származó öreg hölgy fedélzetén radar is van, 
aminek nagy hasznát veszem a párás, de langyos éjsza-
kában. A tavon hemzsegnek az éjszakai pecázásra kihor-
gonyzó és sokszor alig megvilágított hajók. Gondolom, 
a halôr elôl bujkál az, aki csak akkor gyújt jelzôfényt, ha 
határozottan felé tartok. ezzel elszórakozunk, míg ki nem 
kötünk a dér kupára érkezô hajóktól hemzsegô Bfyc 
kikötôben. 

A szombati versenyre több mint 80 hajó nevezett. ideális 
évzáró regattát rendezett nekünk a természet. A rajtvonalra 
szélcsendben érkeztünk, de attól kezdve a felerôsödô szél-
ben igazi lóversenypályán száguldoztunk fel és alá. Az utol-
só hajót is elkísérte a napsütés, hogy a kikötés után bemu-
tathassa az ocsmány esôs ôszi idôjárás lélekölô hangulatát, 
csupán azért, hogy érezzük a megkülönböztetô bánásmó-
dot. 

vasárnap újra kiürült a kikötô, végleg beköszöntött az ôsz. 
A parton nagyon óvatosan közlekedtem, nehogy találkoz-
zam a kikötôvezetôvel, nem vagyok kíváncsi a traktorára. •

 19  

   

HORIZONT · Hajósok traktoron



Hét szervezettel, KöztüK A mAGyAr vitorlás 
KözponttAl Kötött A nemzeti feJlesztési 
minisztérium pArtnerséGi meGállApodást 
2013. oKtóBer 31-én, BudApesten.

Az együttmûködések célja, hogy a minisztérium partnerei véleményének kikéré-
sével és beépítésével jó minôségû, közérthetô, hatékonyan alkalmazható és az 
életviszonyoknak megfelelô szabályozásokat alkosson. A tárca a meghatározott 
tárgykörben készült tervezeteket megküldi az adott félnek, de az együttmûködô 
szervezetek maguk is tehetnek javaslatot jogszabályok elkészítésére. A vélemé-
nyezésre megkapott anyagok közül kiválaszthatják azokat, amelyekrôl közvetlen 
egyeztetést kérnek. A partnereknek törekedniük kell arra, hogy az adott jogterü-
lettel foglalkozó más szervezetek észrevételeit összegyûjtsék, és a minisztérium-
nak átadják. •

Partnerségi  
megállapodás

ForráS: nemzeti feJlesztési minisztérium, KommuniKációs fôosztály Fotó: BArtolf áGnes
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Értünk harcolnak,  
nem ellenünk!
Gerô András

leGAláBBis remélJüK. nAGy szüKséG leHet ránK, mert 
érdeKeinK védelméBen olyAn enerGiáK szABAdultAK el, 
Ami A HAzAi vitorlázóK KözösséGéneK méGoly Jelentôs 
önBecsülését is felülértéKeli.

Mirôl is van szó?
A jövôre 85 éves magyar vitorlás szövetség mindeddig jól állta a változó történelmi környezet 
viszontagságait. legitimitásához soha nem fért kétség, még akkor sem amikor lobbiérdekek 
kereszttüzében nem tudott mindenki számára kedvezô döntéseket hozni.

A több mint 120 tagegyesület, és a 4000 aktív rajtengedélyes vitorlázó érdekeit képviselni 
hivatott szervezet valójában nem igazán tudta a teljes vitorlázó közösség igényeit kielégíteni, 
hiszen a harmincezres aktív vitorlázó jelentôs többségét nem is érdekli a szövetség ténykedése. 
mondhatnánk úgy is: egyáltalán nem fogalmazott meg elvárást a szövetséggel szemben.

valljuk be a 4000 kékkönyves sporttárs egy része is puha kényszer hatása alatt szervezôdött, 
mert másként nem vehetett volna részt a számára oly kedves versenyeken, például 
a Kékszalagon.

Partnerségi  
megállapodás

Kapcsolódó cikk

20
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Akik a szövi körül legyeskednek, azok elsôsorban az utóbbi évtizedek 
állami osztogatásának bûvkörében szocializálódott olyan egyedek, akik 
a versenyvitorlázás mozgásterét nem tudják irányított szabályrendszer nél-
kül elképzelni. ott vannak a versenyzôk, akik békés birka módjára tûrik 
a túlszabályozottság minden terhét, a kényszersportorvosi kerekpecséttôl 
a fixnyerôs elônyszámrendszeren át a hajóosztályok néhol diktatórikus 
presztízsharcáig. pedig nem is ôk a tagok, hanem az egyesületeik, akik 
elvben képviselhetik meg sem fogalmazott érdekeiket. Aztán a klubok 
vezetôi, akik szeretnének mind nagyobb szeletet kihasítani a tudomisén 
milyen ízeket rejtô szövetségi tortából. de ott vannak a játékmesterek: 
a versenyek rendezôi, szervezôi, a szabályokon ôrködô versenybizottság, 
a háttérintézmények a jogi, etikai vagy a felügyelô bizottság. és akkor még 
nem is beszéltünk az elnökségrôl.

sokáig azt hittük, hogy az elnökség egyre növekvô létszáma a támo-
gatói kör adakozókedvével van szoros összefüggésben. egy idôben 
a vezetô testületi tagságot az egyéni becsvágyon túl a magas állami sze-
repkör indokolta. Azt nehéz volt feltételezni, hogy miniszterek, államtitká-
rok jobbító szándékú munkavágya ilyen módon öltött volna testet. elnököt 
is a klubok érdekeinek mentén választottak vagy menesztettek. nem is 
nagyon tudnám felsorolni kik és mikor elnökölték a szövetséget, mert ôk 
elsôsorban kurzusokhoz köthetô tisztséget töltöttek be, míg az érdemi 
munkát az alkalmazotti státuszban dolgozó fôtitkár végezte. Az ritkán for-
dult elô, hogy maga az elnök döntött úgy, hogy tisztes közhatalmi támo-
gatással maga veszi át a szövetség irányítását. 

dr. Gál András levente ilyen elnök volt. nagyívû terveit azonban nem 
tudta valóra váltani, mert az egyesületek közgyûlése megvonta tôle 
a támogatást és a kevésbé autokratikus dr. Kollár lajost választotta elnö-
kének.

ott vAnnAK A versenyzôK, AKiK 
BéKés BirKA módJárA tÛriK 
A túlszABályozottsáG minden 
terHét, A Kényszersportorvosi 
KereKpecséttôl A fixnyerôs 
elônyszámrendszeren át 
A HAJóosztályoK néHol  
diKtAtóriKus presztÍzsHArcáiG.
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nem tudjuk, hogy a vitorlás társadalom mit vesztett a vezetôváltással, 
de az mvsz nagyon sokat. A távozó elnök magával vitte az éléskamra 
kulcsát, mivel a korábbi támogatók jó része hátat fordított a szövetségnek. 
ez még nem lett volna nagy baj, de úgy tûnik, hogy a Festetics program-
ban lefektetett álmok megvalósítását sem engedte át az utódnak. A nem-
rég alakult Magyar Vitorlás Központ legitimáció nélkül is gôzerôvel próbálja 
megvalósítani mindazt, amit a Magyar Vitorlás Szövetség a hátrahagyott 
javakból és sérült kapcsolatrendszerével nem képes. 

Mire hát ez a nagy fenekedés?
vajon a harmincezres vitorlázó közösség hasznára válik-e ez a nagy segíteni 
akarás? szükségünk van-e a mAviKA kártyára? Jó-e nekünk, ha a vitorlá-
zás több sebbôl vérzô intézményrendszere összeomlik? egyesek bôkezû 
támogatásával eltorzulhat a kommunikáció. A pályázati, és közpénzbôl 
megvalósuló új szolgáltatások megáshatják a sírját a klasszikus piaci alapon 
szervezôdôknek. mi lesz a hagyományos hajókiállítások sorsa, ha a kivá-
lasztott kiállítók versenyelônyhöz jutnak? Ki vesz majd részt Budapest Boat 
show, a Balatonlellei, vagy a Kenesei hajókiállításon, ha máshol ingyenes 
bemutatkozásra kap lehetôséget. mint tudjuk nincs ingyen ebéd. valakinek 
ki kell fizetnie a terület, az energia, a kommunikáció, a szállítás rakodás 
költségeit. A pályázati pénz nem ajándék. A kiíróknak sem lehet szándéka 
a meglévô és mûködô rendszerek szétrombolása. 

nem szeretnénk állást foglalni, részben azért mert követhetetlenek az 
események, de azt nagyon elkerülnénk, hogy részt vállaljunk a közösség 
megosztásában. nem tudjuk elfogadni, hogy bármilyen szervezet erônek 
erejével ránk akarja kényszeríti az akaratát. A zebrán – szándéka ellenére – 
ide-oda vezetgetett vak ember szerepe vállalhatatlan. 

A vitorlázás nagyon tiszta, becsületes, elsôsorban a fizikai törvények 
által vezérelt mozgásforma. Minden más furfang csak gátolja a haladást. •
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tisztes önuralommal próbáltam távolságot tartani az 
mvsz-mvK között kialakult vitától. Azt vallom, hogy ez 
egy háromszereplôs dráma, ahol a vitorlás szövetség 
és a magyar vitorlás Központ küzd a vitorlás társadalom 
kegyeiért, vagy legalábbis képviseletének jogaiért.

A hét elején megjelent az mvsz elnöki hírlevele és 
a fôtitkár sajtónyilatkozata. ezt követôen íródott az 
„értünk harcolnak, nem ellenünk” címû cikkünk, mely-
ben megpróbáltam egy rövid elemzésben felvázolni 
a kialakult helyzetet. szubjektív elemeket sem nélkülözô 
álláspontom szerint a helyzet kiélezôdése részben legiti-
mációs, részben anyagi természetû okokra vezethetôek 
vissza, melyet némi személyes érdeksérelem is erôsít.

talán mondanom sem kell, hogy a porthole – hitval-
lásának megfelelôen – a vitorlázók érdekeit képviselve 
nem kíván beleszólni a vitába, de felületet biztosít a felek 
álláspontjának kifejtésére. Így, mint a cikkben nevesí-
tett korábbi elnököt és az mvK felügyelô Bizottságának 

elnökét meglátogattam dr. Gál András leventét. nem 
találkoztunk személyesen, amióta elvesztette az mvsz-
nél viselt elnöki pozícióját. míg mvK-s aktivitása, látvá-
nyos szerepvállalása a kialakult feszültség egyik forrása, 
ôt magát nem nagyon lehetett tetten érni: nem nyilatko-
zik, nem tárgyal, látványosan távol tartja magát a konf-
rontációktól.

Porthole: Mi az oka annak, hogy az utóbbi 
idôszakban aktív vitorlázóként többet mutatko-
zol, mint az MVK vezetôjeként?

dr Gál András levente: talán az, hogy nem vagyok 
a szervezet vezetôje. A felügyelôbizottság elnökeként 
valóban áttekintem a folyamatokat, részt veszek a döntési 
folyamatokban és minden támogatást megadok, hogy az 
mvK által vállalt és szerintem fontos feladatokat hatéko-
nyan el tudja látni, de nem én  képviselem a szervezetet, 
hanem az ügyvezetô igazgató, Gerencsér Gergely.

PH: Az elvesztett választás után az általad  elin-
dított Festetics program elakadt. Az új elnökség 
a felvállalt kötelezettségeket nem tudta teljesíte-
ni, mert a források elapadtak. Nem kellett volna 
több segítséget nyújtanod az átálláshoz?

G.A.l.: A tisztújító közgyûlésen 2013. május 10-én nem 
csak két elnökjelölt, hanem két mvsz szerepfelfogás 
is versengett. Kollár elnök úrék az általam képviselt 
festetics programot az mvsz keretein indokolatlanul 
túlterjeszkedônek ítélték, elismerve, hogy ezek mind 
értékes kezdeményezések, de nem az mvsz keretében. 
Az eredmény alapján a jelenlegi vezetésû „minimalista” 
szövetség felfogását támogatták többen a közgyûlésen. 
ennek szellemében amikor  május 13-án megkezdtük 
az átadás átvétel folyamatát, megállapodtunk, hogy 
a program mely elemei azok, melyet az új elnökség 
nem kíván felvállalni. Így gyakorlatilag a mAviKA kár-
tyarendszer fejlesztési feladatait és a hajós klaszter 

A vitorlázásért  
féltékenység nélkül
Gerô András beszélgetett dr Gál András Leventével
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mûködtetését  ezen programelemekben már koráb-
ban bevont stratégiai partnerek átvállalták az mvsz-tôl, 
hasonló az eljárás a Bejárható magyarország program 
esetében, érdemes ezzel kapcsolatban Kollár elnök úr 
korábbi nyilatkozatait visszaolvasni. már többször és 
több helyen hangsúlyoztam, hogy az új mvsz veze-
tésnek lehet és kell is ezt a szûkített tevékenységi kört 
tisztességgel vinnie, de kiemelten a fenti három prog-
ramelemet más szervezeti formában szintén gondoz-
ni kell, adott esetben együttmûködve az mvsz-szel. 
Jelzem, hogy többek mellett erre kért maga az elnök úr 
is a választás után.  A támogatók pedig mindig prog-
ramra, projektekre szerzôdnek, ennek megfelelôen 
a források átrendezôdése is szükségszerû volt, errôl 
még a tisztújítás elôtt beszéltünk az mvsz új vezeté-
sével. maga Kollár elnök úr pedig a – jegyzôkönyvben 
visszakereshetô módon – a közgyûlésen vállalta, hogy 
a forrásgyûjtést, amint az egy elnökkel szemben elvá-
rás, teljesíteni tudja és fogja.  végezetül még egy szó 
a szponzori bevételekrôl: már nyáron voltak ezzel kap-
csolatban mvsz által kezdeményezett sajtó megjelené-
sek, ahol sajátos módon olyan szponzor elmaradásá-
ról is értekeztek, akit meg sem kerestek. röviden tehát 
a támogatáshoz program és sok munka kell, valamint 
átlátható gazdálkodás, de mindenek elôtt ezeken dol-
gozni kell, nem külsô okokat keresni.

PH: Nem okozhatott zavart néhány kulcspozíció-
ban lévô munkatárs átállása?

G.A.l.: Az új vezetés ezekben az esetekben kivétel nél-
kül már korábban egyértelmûvé tette, hogy nincs meg 
a kellô bizalom a kollégák iránt, azt gondolom minden-
kinek joga van ilyen körülmények között kellemetlen és 

méltatlan helyzetek bevárása helyett közös megegye-
zéssel távozni. viszont az is egyértelmû, hogy titkársági 
munkatársak személyében beállt változás nem befolyá-
solta a szponzorgyûjtést, hiszen még egyszer hangsú-
lyozom, az új elnökség ezt a feladatot vállalta és az ô 
kötelessége is.

PH: A szövetség nyilatkozataiból kitûnik, hogy 
nagyon neheztelnek a MVK és a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium által kötött partnersé-
gi megállapodás miatt. Valóban sérül az MVSz 
sporttörvényben lefektetett képviseleti joga?

G.A.l.: teljes a félreértés. Az mvsz-nek, mint sportági 
szakszövetségnek sporttörvényben nevesített semmilyen 
kizárólagos hatásköre nem sérül, csak arról van szó, 
hogy sok más szervezettel együtt az mvK segíti a meg-
állapodás alapján, hogy a vitorlások – akik nem minden 
esetben sportolók – számára kedvezô jogszabályok, 
a közlekedéssel kapcsolatos változások, fejlesztések 
valósuljanak meg. féltékenység íze van ennek a felvetés-
nek, javasolom, hogy tessék érdemi javaslatokat megfo-
galmazni és így az mvsz bátran forduljon és adott eset-
ben ne csak az nfm-hez, hanem más érintett tárcához, 
szervezethez.

PH: A MAVIKA kártya bevezetésében úgy látszik 
még nem igazán partner az MVSz. Nem lehet az, 
hogy a hasznosságáról még nem gyôzôdött meg 
a tagság?

G.A.l.: Jelenleg az mvsz és a mvK között a kártya 
kibocsátásáról, fejlesztésérôl hatályos szerzôdés van. 
ehhez képest az mvsz a szerzôdés módosítását annyi-
ban kérte, hogy a kedvezményrendszer által elért forrá-

A támoGAtóK pediG 
mindiG proGrAmrA,  
proJeKteKre 
szerzôdneK, enneK 
meGfelelôen A forrá-
soK átrendezôdése is 
szüKséGszerÛ volt
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sok bizonyos része az mvsz-hez érkezzen. ilyen bevé-
tellel egyébként az mvK eddig nem is számolt, mert ami 
kedvezmény elérhetô azt inkább a kártyatulajdonosok 
felé lenne indokolt terelni. de tudtommal az mvK átkül-
dött egy szerzôdésmódosítási javaslatot, amire még 
nem jött válasz.  meggyôzôdésem szerint továbbra is 
együtt fogunk mûködni, hiszen a széles közösséget 
szinte egyáltalán nem érdeklik ezek a kisszerû viták, az 
viszont annál inkább, hogy egy biztonságos kártya egy-
ben megoldja a beléptetést, nevezést, sportorvosít és 
reményeim szerint a hajóvezetôi engedélyt, végezetül 
minél több kedvezményt tegyen hozzáférhetôvé.

PH: Mi van a hajós klaszterrel? Mit nyújt a tag-
ság, ami segítheti a magyar gyártókat sanyarú 
helyzetükben?

G.A.l.: eu-s források célzott, alapvetôen a magyar gyár-
tók számára történô lehívására alkalmas forma a klasz-
ter, az eu által elvárt zömében a tôkeerôsebb külföldi 
konkurenciának kedvezô szabad versenyben is. A hét-
végi kiállítás, pontosabban az i. Budapesti ôszi vitorlás 
fesztivál nagyszerû lehetôség a tagok bemutatkozására. 
Az elôzetes adatok szerint olyan nagy az érdeklôdés, hogy 
nem is tudtunk mindenkinek helyet biztosítani. tudtommal 
még soha ennyi magyar hajóépítô együtt nem volt jelen, és 
amiben igazán bízom – és ezért jó az ôszi idôpont – sok 
üzlet, hajóvásárlás is történik majd kint.

PH: A Budapest Boat Show standjának nem is 
jutott hely, pedig szép gesztus lett volna, ha 
a nagy hagyományokkal rendelkezô konkuren-

cia is bemutatkozhatott volna. Szerintem közös 
érdek, hogy minél több megjelenéshez jusson 
a magyar szabadidôs hajózás.

G.A.l.: A kiállítás az mvK elsô ilyen jellegû meg-
mozdulása. magunk sem számítottunk ilyen nagy 
érdeklôdésre. A jövôben természetesen jobban odafi-
gyelünk az együttmûködésben rejlô lehetôségekre.

PH: A nagy érdeklôdés nem véletlen. A klaszter 
tagok díjmentes részvétele könnyen oda vezet-
het, hogy a hagyományos kiállítások bérleti díját 
a klaszter tagok nem fogják kifizetni, amitôl 
bedôlhet a többi kiállítás. Ez senkinek nem 
érdeke!

G.A.l.: remélem nem lesz így, de még egyszer, 
a festetics Hajós Klaszter célja – amelynek a gesztor 
szervezete az mvK –, hogy a magyar hajó gyártókat 
helyzetbe hozza, erre jó alkalom, hogy a város szívében 
állíthassák ki termékeiket.  ez a piaci elôny jár nekik! 
Ami az ingyenességet illeti: mi csupán a kiállítási terület 
bérleti díját engedtük el a klaszter tagoknak, a szállítás-
sal, rakodással és a termék kommunikációjával kapcso-
latos költségeket továbbra is ôk állják.

PH: Látsz-e megoldást a kialakult helyzet rende-
zésére, a közösség megnyugtatására?

G.A.l.: A megoldás álláspontom szerint az mvsz kezében 
van. meggondolatlan és pontatlan nyilatkozataival keltik 
a békétlenség látszatát. Az mvK végzi a munkáját ôszinte 
jobbító szándékkal, az mvK képviselôit eddig bármikor, ha 
hívták, egyeztettek és továbbra is együttmûködô szándék-

kal kívánnak munkálkodni. A nfm-mel kötött megállapo-
dásunk két állami szervezet között született: a minisztérium 
és egy vitorlás infrastruktúrát mûködtetô közcélú szakcég 
között. Azt gondolom, hogy félre kéne tenni ezt a furcsa 
féltékenységet és elfogadni egy jobbító szándékú tagszer-
vezet térnyerését, mint ahogy ezt szokás más mvsz tag 
klubok esetében is.

PH: Nem tenne jót valami elegáns 
bizalomerôsítô gesztus a részetekrôl?

G.A.l.: Azzal, hogy a megjelent valótlan állításokkal 
szemben nem indítunk hivatalos eljárást, és magam is 
pusztán egy ilyen beszélgetésben reagálok, már eleve 
a békesség irányába tett lépés a részünkrôl. de még 
egyszer látni kell, hogy közben az együttmûködés min-
dennapos a kollégák között, csak valamiért a felszín 
háborog.

PH: Huhh, ez azért nem megnyugtató végszó. 
Hajózzunk békésebb vizekre! Az idei szezon-
ban aktív vitorlázóként is látványos eredménye-
ket produkáltál. A Lillafüred kormányánál vagy 
a majdnem megnyert Tengeri Bajnokságon bizo-
nyítottad, hogy a pályán is oda kell rád figyelni. 
Mit vársz a jövô szezontól?

G.A.l.: régi és kicsit elcsépelt szándékom, hogy visz-
szaülök finnbe, a fesztiválon valószínûleg magam is 
vásárló leszek egy Patafinn erejéig. •
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télen is van élet a Balatonon!  
A kíváncsiak klubja például így múlatja az idôt…

A portHole mAGAzin BemutAtJA
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MAdÁrBULi
ALMÁdinÁL
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volt egy híres 
szakosztály
Kövendi dénes

A budapesti vasas néhai vitorlás-szakosztályának tagjai találkoztak egy péntek dél-
után a klub pasaréti úti klubjában, ugyanazon a helyen, ahol a hatvanas években 
szerdánként a szakosztály-gyûlések zajlottak. 44 évvel a szakosztály megszûnése 
után az eredeti 136 fôs taglétszámból 64-en vettünk részt a találkozón, ami már 
önmagában is szép teljesítmény. ez elsôsorban a szervezôk, toronyi András, Kállay 
istván és Korompay sándor érdeme.

A hányattatott sorsú klub valaha a Balaton legnagyobb vitorláscsapata volt. lehet, 
hogy eredmények tekintetében a spartacus és a BKv elôre olykor megelôzött ben-
nünket, de azt senki nem vitatta, hogy a „legvidámabb barakk” a vasasé volt – az 
igazságos és „jóságos” starnfeld iván zseniális kormányzásával, nógrádi Gyula 
bácsival és csúzi pali bácsival. A klubnak sok baja volt a szakosztállyal. A mAHArt 
Balatoni részlegével való állandó hadakozásnak egy telepcsere vetett véget, így 
1967-ben a siófoki Hajógyári szigeten töltött 15 feledhetetlen év után Almádiba köl-
töztünk. ez megnyugtató megoldásnak tûnt, ám kisebb mérete folytán nem tudta 
betölteni azt a szerepet, amit korábban siófok. ott ugyanis volt állandó szobája 
a klubelnöknek, sôt a társ-szakosztályok üdülése is megoldott volt. (felejthetetlen, 
amikor tuss irén a 160 kilós Kozma pici birkózó olimpiai bajnokot vitorláztatta kalóz-
ban.) Így talán érthetô, hogy szabadulni akartak az egyébként is pénznyelô szakosz-
tálytól. ebbéli törekvésük 1969-70 telén érte el a célját, a videoton ekkor megvette 
(átvette?) azt – telepestül, hajóparkostul, tagállományostul.

KÉPGALÉRIA
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A hír nem látszott kedvezôtlennek. A videoton akkor az ország talán legerôsebb válla-
lata volt, ezért reménykedtünk fejlesztésekben, a kissé lepukkant hajóállomány feljavítá-
sában, hiszen ígéretben nem volt hiány. várakozásaink azonban hamar szertefoszlottak. 
A vidinek csupán a telep kellett arra, hogy elsôdlegesen a gyári elit részére üdülôként 
szolgáljon. A könyvjóváírásos átvétel persze kötelezte ôket a tevékenység fenntartására, 
így a szakosztály teljes megszüntetése nem volt lehetséges.

A videotonnál akkor egy ember volt, aki konyított a vitorlázáshoz. A miskol-
ci egyetemen frissen végzett ralovics Gábor került a céghez, így 23 évesen ô lett 
a szakosztályvezetô. feladata nem volt más, mint leépíteni, de legalábbis minimális mér-
tékre zsugorítani a csapatot, hogy a telep mûködése ne nagyon zavarja a gyári hatal-
masságokat. elsô körben a tagság kb. felétôl szabadultak meg, ami legalább 70 fô 
vitorlázót érintett. ezt a hírt 1970 kora tavaszán starnfeld iván – könnyeivel küszködve 
– ismertette az utolsó, teljes szakosztályi gyûlésen. finomkodva nem kirúgásról volt szó, 
csupán az elbocsájtottak nem kaptak sem hajó- sem szobabeosztást, valamint kipate-
rolták a magántulajdonban álló hajókat is, azok személyzetével együtt. itt azonban nem 
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álltak meg, a következô két évben folytatódott ez a gyakorlat. 1972-re alig egy tucatnyian 
maradtak a régiek – igaz, kiegészülve néhány új belépôvel, így lehettek vagy harmincan. 

A kipaterolt tagság többsége azonban – vérbeli vitorlázók lévén – nem adta fel. Az idôsebb 
korosztály, akik rendelkeztek némi pénzzel és egzisztenciával, 1964-ben megalapították 
a tvsK-t, majd 1969-ben megszerezték az alsóörsi telep használati jogát, amit 70-ben bir-
tokba is vettek. és. ebben fôként a schmalcz és fináczy család, mellettük szabó miklós és 
lehoczky csaba járt az élen. A gimnazista és egyetemista ifjúság egy része más klubok-
ban folytatta. voltak sajnos olyanok is, akik számára a videoton fellépése a vitorlásélet végét 
jelentette. 

Jó volt látni azonban ôket is a találkozón. Az ôstehetségnek tartott nagy Gábort, aki élete 
elsô moly bajnokságán az élen végzett, a nagyreményû postássy rudi–takács menyhért 
hollandi párost, akik egy ôsrégi hajóval is eredményeket tudtak produkálni, vagy a szintén jól 
induló Buday mikit, saródy ferit vagy Bérczes zsuzsit, hogy csak néhányukat említsem meg. 

de hogy milyen jó iskola volt a vasas szakosztály, azt bizonyítja, hogy egy örökifjú társaság 
jött össze ezen a pénteken pasaréten. néhányan „megemberesedtek” ugyan, de legtöbben 
tartják formájukat, megôrizve régi alkatukat és arcvonásaikat – dacára annak, hogy a legif-
jabbak is voltak közel hatvan évesek. többen akár 10-20 évet is letagadhatnának a korukból, 
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élükön a 93 éves korelnök fináczy ernôné ádi nénivel, aki a legbájosabb nagymama formátumot 
hozza ma is. ugyanez érvényes a csaknem hetvenéves verebély tibor orvosprofesszor úrra, akit 
nem csak 10 éven aluli gyermekei fiatalítanak, de alapállásban is megállt az idôsödésben úgy 55 
éves kora körül. rangjára és azonos nevû fiára tekintettel azonban át is kereszteltük tiborkából 
tiborka úrnak, mivel a „ka” képzô még nagynevû édesapja életében ragadt rá. Az ifjabb kor-
osztály vezéralakja, Antal Gábor pedig elôadta hiteles történetét annak, hogyan lett elôbb 
„lófüggöny”, majd ebbôl „lópata”, késôbb „pata”, amely nevet világhírû hajóépítô üzeme azóta is 
visel. 

számos résztvevô úgy üdvözölte egymást, mintha rendszeresen találkoztak volna a múltban. 
ennek egyszerû az oka; tekintélyes számban jelenleg is résztvevôi vagyunk a balatoni vitorlásver-
senyeknek. fináczy Gyurival, tuss mikivel és másokkal ma is számolniuk kell az ellenfeleknek. 

Hiába, kiváló iskola volt számunkra a Budapesti vasas! nem csak vitorlázni és versenyezni 
tanultunk meg, de emberséget, tisztességet, küzdeni tudást és szorgalmat is adott késôbbi bol-
dogulásunkhoz. •
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Csináljuk a fesztivált
Kövendi eszter 

Családias fesztivál hangulatvilágítás mellett

Gerô András 

Én elmentem a vásárba…

MEGNyITó
LÁTOGATÁS

 32  

   

HORIZONT · csináljuk a fesztivált

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151978799533972.1073741959.308535198971&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151978470233972.1073741958.308535198971&type=3


pénteken az i. vitorlás fesztivál megnyitójára voltam 
hivatalos. fél órával elôbb érkeztem, mert nem volt 
már idôm elôzetes regisztrációra. Az elsô benyo-
másom a fesztiválról az volt, hogy bár a városban 
sok helyen kiplakátozták, meg a rádióban is lehetett 
hallani, a helyszínen nem hirdették nagy transzpa-
rensek, hogy a millenárison belül hova kell menni. 
Az, hogy d. épület, nekem, nem túl nagy „millenári-
sozónak” nem mond semmit. Az ôr, miután leszállí-
tott a biciklimrôl, barátságos reakciómra válaszkép-
pen készségesen eligazított, hogy „ott kell bemen-
ni a kék falnál” – ez volt minden támpontom. Azon 
a „kék” falon mindössze azt hirdette egy óriáspla-
kát: „láthatatlan kiállítás” – mondom, ez biztos nem 
lehet, vagy trükköznek a szervezôk és nekünk is 
végig kell majd tapogatni a hajókat… vagy még rosz-
szabb, valójában nincs is kiállítás, de ezt inkább 
tovább sem mertem gondolni…

összeszedtem a bátorságom végül, és belép-
tem egy felirat nélküli bejáraton. odabent egy hosz-
szú asztalnál 3 hostess ült, mellettük 2 jól felsze-
relt biztonsági ôr állta utamat. A formaruhásokon 
kívül mindenki öltönyben, kosztümben. sapkámat 
szégyenlôsen levéve kezdtem szégyellni, hogy pont 
ma nem mostam hajat, meg hát az öltözékem is… 
mondják a hostessek, nem regisztráltam, és közben 

úgy érzem, úgy is néznek rám, mint ahogy kinézhe-
tek. Jó, mondom, azért érkeztem korábban és tudok 
adni névjegyet. Az nekik nem kell. de végül mégis 
beengednek. odabent az egyik bevásárlóközpont 
elôcsarnokában tavasszal berendezett installáció 
nagytestvérének látványa köszöntött, csak gyérebb 
világítás mellett. Azt hiszem, ezzel a hangulatvilágí-
tással a megnyitó fényét kívánták kontúrozni. és vol-
tak ismerôsök. ismerôsök a szakmából, mind klasz-
tertagok. Beléptek, mert számítottak valamire. és 
most itt vannak, mert még mindig számítanak vala-
mire. nem, én féltékenységet nem éreztem, egyálta-
lán nem. sokkal inkább érdeklôdtem, mert érint min-
ket is. Kinek szól? vásárlóközönséget akar vonzani? 
Bemutatni a szakmát? vagy csak egyszerûen szóra-
koztatni? tudom, ma már semmi sem drága a szó-
rakoztatásért, panem et circenses. de egyébként 
egyetértek. ennek a szakmának, amely igen szép 
szakma, nagyon régóta és nagyon égetô szüksége 
van forrásokra, valódi, hozzáférhetô forrásokra és 
persze sok minden van, ha publicitás van. A szak-
ma nagy többsége nagy múltú, egyéni, vagy csalá-
di cég, hozzáértô szakemberekkel, akik elmennek 
mindenhova, ahonnan azt remélik, hogy segítség jön 
kilábalni a jelenlegi helyzetbôl, és végre elismerés 
jár a szakértelemért, a minôségért. nagyon remé-

lem, hogy megkapják, amire számítanak. és a meg-
nyitó. schulek csaba volt a showmanje az elsô (ezt 
a szót mindig megnyomta) vitorlás fesztiválnak, 
és olyan illusztris vendégeket hívott színpadra, 
mint Bóka János, Balatonfüred polgármestere, Gál 
András levente, az mvsz volt elnöke és fónagy 
János, a nfm államtitkára. Kicsit furcsállottam, 
hogy a vip meghívottak között ott állt Holczhauser 
András, mvsz fôtitkár is, aki végül nem kapott, vagy 
nem kért szót. de azt hiszem, a megjelenése szép 
gesztus volt. ott volt ezen kívül egy fotós, egy fil-
mes, a kiállítók, meg én, aki a sajtót képviseltem. 
legalábbis nem találkoztam más kollégával. olyan 
családias volt. találkoztam még Ganczer Gáborral, 
a Hungexpo vezérigazgatójával és rápolthy edittel 
a Hungexpo corporate értékesítési vezetôjével is, 
akik szerettek volna kiállítani is, de nekik már sajnos 
nem jutott hely. ôk is gratuláltak a rendezvényhez. 

tovább már tényleg nem mertem a számat tátani, 
mert minden sarkon állt 2 hostess és 2 ôr, gondol-
tam, ha még egy kört megyek, még gyanakodni kez-
denek. 

remélem, a hétvége sikeresnek bizonyult, bevál-
totta a hozzá fûzött reményeket és bizonyította, hogy 
van létjogosultsága a három meglévô mellett egy 
újabbnak. •

Kövendi eszter 
Családias fesztivál hangulatvilágítás mellett
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na jó, nem vásár, kiállítás. pontosabban vitorlás 
fesztivál. sajnos csak vasárnap ejthettem szerét 
a látogatásnak, így a nagyágyúk dübörgésérôl lema-
radtam. nem láthattam a fordulópont címû film pre-
mier elôtti-elôtti vetítését félpénzen, mert a moziban 
a jegyár minimum duplája az itteni belépônek. nem 
hallhattam tóth verát, Jamie winchestert, nem láthat-
tam a vízi mentôk bemutatóit… de találkoztam renge-
teg emberrel, kiállítókkal látogatókkal, hancúrozó gye-
rekekkel, és rengeteg hasznosítható ötlettel, miként 
lehetne meglódítani a honi vitorlázás vállalkozóinak 
kátyúba ragadt szekerét.

mielôtt teret engednék szubjektív jobbító szán-
dékú észrevételeim kinyilvánításának, szeretném 
leszögezni, hogy erre az eseményre szükség van, 
mert az ôszi idôszak ideális lehetôséget kínál az 
elkövetkezendô szezonra tervezett beszerzések 

megvalósítására. ebben a mûfajban nincs rak-
tárkészlet, így a megrendelt hajó minden egyéni 
igényt kielégítô felszereltséggel még idôre elké-
szülhet. 

ez a kiállítás – ahogy a rendezô magyar vitorlás 
Központ is – a semmibôl tört elô és lépett be egy 
prosperálónak jóindulattal sem nevezhetô piaci szeg-
mensbe. A helyszín kiválasztása telitalálat. A város 
szívében, jól megközelíthetô helyen, elegáns és 
modern építészeti környezetben nagyon is helye van 
a hajózásnak. A hatalmas belmagasságot jótéko-
nyan kitöltô full taklis hajók díszére vállnak az amúgy 
elég kis felületû térnek. Gyakorlatilag 30 kiállító már 
kisámfázza az alig több mint 1080 négyzetméternyi 
felületet, ahol a pódium és a büfé is része az att-
rakciónak. csak a kiállítók személyzete 60-80 fô, ha 
ehhez egyidôben 100 látogató is felzárkózik, akkor 

már bizonyos csomópontokban akár jelentôs tömeg 
is összeverôdhet, de ettôl még a látogatottság 
messze elmarad a hagyományos kiállítások tízez-
res nézôszámától. Az igencsak beszûkült és a kis 
„G” pavilonba szorult Budapest Boat show azért 
9500 m2-en gazdálkodik. Attól tartok, nem is tudna 
nagyobb látogatószámot fogadni a hely, de lehet, 
hogy ez nem is volt célja. már a helyszín megtalálá-
sa is nehézségekbe ütközött, mivel nem igazán sike-
rült az útba igazítás látványelemeit idôben kihelyezni. 
Amint beléptem a parkba, azt hittem rossz helyen 
járok megpillantva a Budapest Boat show plakátjait. 
Késôbb persze a fesztivál retró arculatú hirdetmé-
nyei is feltûntek, de egyikbôl sem tudtam meg hová 
kell mennem, amíg fel nem tûnt néhány igencsak 
szerény kivitelû útbaigazító tábla. A bejárat közelé-
ben már csak mosolyogtam a „láthatatlan Kiállítás” 

Gerô András 

Én elmentem a vásárba…
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feliraton, mert akkor már tudtam, hol a helyem. 
Az épületen belül már nem hibázhattam. A pénz-
tár szigorúan bekasszírozta a belépôdíjat, a szigo-
rú ôrök ellenôrizték a karszalag meglétét, és már 
bele is csöppentem a forgatagba. Biztonság kedvé-
ért felkapaszkodtam a galériára, hogy áttekintsem 
a lehetôségeket, ahol is egy hamisíthatatlan játszó-
házba keveredtem. dicséretes kezdeményezés, ha ily 
módon is megkönnyítik a családos látogatók, kiállítók 
életét. talán a felsô teret is ki lehetett volna alakítani 
úgy, hogy az alulról kiszorult jelentkezôk is lehetôséget 
kapjanak a megjelenésre. 

Azzal, hogy a kiállítás deklaráltan a magyar 
hajóépítôk seregszemléje, ingoványos talajra téved-
tünk. mert vajon lehet-e a magyar hajóépítôk termé-
keit honi produktumnak tekinteni, amikor annak szin-
te minden eleme külföldrôl származik, amit szintén 
színmagyar vállalkozók értékesítenének, ha ôket nem 
zárná ki a szûkre szabott tipológia. ennek kapcsán, 
had tegyem közkinccsé rick csaba barátom vélemé-
nyét, aki szintén ebben a cipôben jár. „Ahhoz, hogy 
egy magyar termék valóban világszínvonalú legyen, 
ahhoz nem használhat silány anyagokat. ezek az 
anyagok szinte kivétel nélkül importból származnak. 
Ahhoz, hogy a minôségi anyagok szakszerûen legye-
nek felhasználva, kell a hozzáértô forgalmazó tapasz-

talata, szaktudása.” de a profi magyar szakemberek 
jelentôs része láthatatlan. Azok a kis egyéni cégek 
ahol egy-egy kitûnô szakember varrja a ponyvát, 
készíti a saválló vereteket, szereli a villanyt, vagy asz-
taloz, nem tud és nem is fog a kiállításokon megjelen-
ni annak ellenére, hogy az itt kiállított produktumokon 
is tetten érhetô kezük munkája. Ha valóban a magyar 
hajóipar megsegítése a cél, akkor sokkal tágabban 
kéne értelmezni a szegmenset.

A szerencsés kiválasztottak, a klaszteres kiállítók 
egyöntetû lelkesedéssel fogadták a kezdeménye-
zést. picula, az egyik legszebb kiállítási tárgy alkotója 
arról beszél, hogy érezhetô a piac pozitív elmozdu-
lása. szerinte a legalább öt éve elfojtott vágyak las-
san a felszínre törnek és mind több konkrét megke-
reséssel találkozik. Hasonlóan derûlátó a style Jacht 
legendás tulajdonosa, scholtz imre is. úgy érzi, hogy 
a daysailer szegmens iránt nôtt meg leginkább az 
érdeklôdés. A versenyhajókat alkotó flaar csoport 
mezey zoltán és éri Attila által képviselt standján 
a 18-as a sláger. Bár már 6 hajó is elkészült, a sike-
res modellbôl az osztállyá alakulás még várat magára, 
mivel a hajók egy része külföldre került. Bármennyire 
is megdobogtatta szívemet a kis rohanógép lelkem-
nek a standon kiállított két festmény csáki m. éva 
munkái tetszettek. Az egyik képen felismerni véltem 

a finot kis 25 lábas karbon hajójának a 7.6-osnak 
a vonalait. 

Azért még megragadtam az alkalmat, hogy egy 
kicsit kötekedjek Király zsoltival, aki többek között 
„bérversenyzést” is hirdet a Raffica standján. 
Bármennyire is berzenkedem a kifejezés mögött tor-
nyosuló sportetikai dilemmákon, be kell, hogy lássam 
ez a piac valós igénye, amire zsolti igen jó érzékkel 
rámozdult. még jó hogy ez a jelenség a klasszikus 
atlétikai számokban, vagy mondjuk az úszásban nem 
tetten érhetô. érdemes eljátszanunk a gondolattal, 
melyik sportágban kínálhatnak fel és melyikben nem 
pénzért megvehetô eredményeket! A Raffica csapa-
ta egyike a legszínvonalasabb, legcélratörôbb vitorlá-
zó közösségnek. A felszerelés, az utazások jelentôs 
terhet jelentenek a klubnak, kell a bevétel, de a bér-
versenyzés két szempontból is ártalmas a csapat és 
a vitorlássport megítélésének:

– csak azokon a versenyeken lehet felkészületlen 
fizetôvendégeknek megfizethetô sportsikereket szál-
lítani, ahol a mezôny színvonala ezt lehetôvé teszi, pl. 
a kikötôversenyeken. ez nem elegáns.

– másrészt a fizetôképes nyertesek a kommuniká-
ciót is felhasználva nem tükrözik a vitorlássport valódi 
tiszta, küzdelmes arcát.
Egy kiállításnak is ez lenne a feladata. •

A szerencsés KiválAsztottAK, A KlAszteres  
KiállÍtóK eGyöntetÛ lelKesedéssel foGAdtáK 
A Kezdeményezést 
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Nagy öröm számomra ez a nyeremény és köszönetemet szeretném kifejezni a Porthole 
csapata és a kampányt szervezô Soxin – hajoszincsere.hu felé! 

Kezdô túravitorlázóként a tanulóéveimet taposom. Éppen ezért rendszeres Porthole olva-
só vagyok, nagyon szívesen veszem a túrákkal, javításokkal, mûhelytitkokkal kapcsola-
tos tanácsadó jellegû írásokat. Emellett büszke Porthole klubkártya tulajdonos is vagyok, 
melyet már több ízben nagy megelégedettséggel használtam! De így, hogy már egy víz 
alatti fényképezôgépet is nyertem, kijelenthetem, hogy a Porthole klubkártya minden tekin-
tetben kimondottan jó befektetésnek számított! 

Vas megyébôl járok a családommal az imádott Balatonra, ahol a vitorlás hajónk is állo-
másozik egy családias és barátságos kikötôben, Gyenesdiáson. Két gyönyörû gyermek 
(5 és 7 éves) édesapja vagyok, akik szintén örömmel vesznek egy-egy rövid túrát és egy 

„ottalvós bulit” a hajón. A fényképezôgépnek Ôk is biztosan 
örülni fognak! Köszönöm a szép ajándékot és a meglepetést, 
további sikereket kívánva maradok tisztelettel: Szalai Péter

örömmel jelenthetjük, hogy a soxin és a porthole közös játéká-
ban kisorsolt, „kalandálló”, vagyis víz- és ütésálló pentax wG-10-
es eljutott kisorsolt gazdájához, szalai péterhez, aki gyerekeivel 
együtt örült a nyereménynek Az ô köszönô sorai következnek:
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Ja, a Code-on… Coming out következik 
– kezdem az elején.
Hogy az idei az nem csupán min-

den idôk egyik szezonja lesz, már 
a felütésnél sejteni lehetett: márci-
usban megvásároltam elsô fél hajó-
mat. Az elôzô gazdái által Olimpia 
névre keresztelt 470-est egy sokem-
beres-utánfutós áprilisi délután húz-
tuk le Rákosvalahonnan egy nála nem 
sokkal fiatalabb Puntoval Tihanyba. 
Mindkettô sokat látott, ám korá-
hoz képest remekül tartja magát: 
Olimpiát igen rövid idô alatt összerak-
tuk – a keszthelyi egykezes 470 tuning 
ugyan jövôre marad, de a hajó eleget 

kapott ahhoz, hogy nyugodt szívvel 
viszem át bármikor a Csövön, akár-
hány komp között. Az elmúlt fél évben 
Olimpia felváltva lakott a két parton 
Földvártól Füredig, változatos társa-
sággal, mindenféle szelekben, egészen 
szeptemberig. Természetesen minden 
percért imádtuk az elsô elsüllyesztéstôl 
a tükörsima reggeli pádlizásig.
Olimpia mellett a másik fôszereplô 

a történetemben az Onyx, azaz Péter-
Pál. Második közös szezonunk méltó 
folytatása volt az elôzônek: kaptunk 
tôle sok egyéb mellett minden igényt 
kielégítô pünkösdi hétvégét – a szom-
bati kreuzért bôven kárpótolt a bô sze-

les hétfô –, a tavalyihoz hasonlóan 
szép Kékszalagot a szezon napkeltéjével 
a piros gennaker elôtt, és a nyár egyik 
legfurcsább szelét a Fehéren.
De be kell vallanom, hogy idén 

a mindigjó hajó leginkább mégis 
a CODE… Az egyes…
A szerencse faktor fontos, de nem 

elég: a lehetôséget állítólag meglát-
ni, megragadni és megtartani is tudni 
kell. A Code egyáltalán nem az én 
lehetôségemnek indult, de a körülmé-
nyek úgy hozták, hogy egyszer csak 
ott találtam magamat rajta. A júniu-
si tél végével köszöntô Rund Um nem 
biztos, hogy a legromantikusabb kez-

Míg a fôszerkesztô úr a hétvégén a keleti medence hattyúit rio-
gatta az Öreg Hölggyel, nekünk novembervégként vigyorgó sirá-
lyok jutottak Keszthely és Füred között. 

FOTóK: LEinER AnDRis, DiE YACHT, PisTi, MiKA MEg én
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det egy szerelemhez, de a HUn8001 
Code8-cal való találkozásom elsô test-
közeli óráit nem hiszem, hogy valaha 
el fogom felejteni. A Bodeni-tavon úgy 
éreztem, a hajó olyan, mint egy betö-
retlen ló: kapásból büntetett minden 
figyelmetlenséget. Mind a felkészület-
lenségünket, mind a beképzeltségün-
ket keményen és azonnal megtorolta – 
rosszul oldott reff kötelet a nyakunkba 
öntött vödörnyi vízzel, túl sok vitor-
la felületet két kezes kormányerôvel, 
rosszul befûzött sottokat egymásba 
tekeredéssel. Persze nem ô tehetett 
róla: azóta mentünk vele gyönyörûeket 
20 csomó felett – akár ketten, igaz, 
akkor élesebb menetben már 1-es 
reffen –, megdolgoztatott, de távol 
maradt minden gonosz. Code8 teszt – 
Die Yacht magazin
Volt, hogy úgy tûnt, soha, de egy-

szer azért a Rund Um-nak is vége lett. 
néhány hétig a további ismerkedéshez 
esô és 15 csomónál több szél helyett 
bevallom, inkább kívántam mezítlábas 
együttléteket – kezdje az ember a hajó-
kezelést egy új hajóval a mindenkinek 
megfelelô szinten, azaz az alapoknál… 
A pofon ellenére a nyárral együtt 
én is visszatértem egyszer, kétszer, 
háromszor, majd hússzor, hogy több 
napsütésben és finomabb szelekben is 
folytatódjon a viszony – és a napfé-
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nyes 15 csomó alattiakban gyorsan ki 
is derült, hogy a feszes, erôs testben 
valójában egy szuperérzékeny, nagyon 
gyors reagálású, együttmûködô lélek 
lakik. Amely korántsem csak büntetni 
tud – ellenkezôleg: minden elképzelhetô 
finomállítást azonnal plusz tizedek-
kel jutalmaz. Elképesztôen érzékeny 
feszességre, súlyra, dôlés- és szél-
szögre egyaránt: él a backstag, felold 
az alba, számít 50 kiló az oldalán és 
a kormányerô sem bánt, ha jól kezeled 
az összes vitorlát… 
Belefeledkezve a tavi szerelem-

be kiismertem idén, hogy mikor mit 
és hogyan szeret, mitôl lesz dühös, 
hogyan gyôz le hullámot és szelet, de 
azt is, mi zökkenti ki, és melyik része 
milyen hatásokra hogyan remeg meg. 
Tökéletes persze nincsen: a cockpit 
héj lehetne kicsit merevebb, egy-egy 
helyen könnyebb vagy keményebb kötél 
jól jönne, és egy szezon után is okoz 
még foltokat a négyzetes kormány, de 
a Code igazi mindigjó, Balatonra ter-
mett versenyhajó, ami a mezôny elsô 
fele mellett a 2-3 csomós augusztu-
si délutánokon a sétahajósok idegeit is 
ügyesen borzolja fel mind látványával, 
mind sebességével (bár aki a kajüt-
ben akar szórakozni, ne ôt vegye, mert 

kényelmi berendezésként matrac és 
hûtô helyett 1 db karbon lépcsôvel és 
soha nem elég zsebekkel szolgál…)
na de a Code-ról írt már tesztet szám-

talan nálam szakavatottabb, ha meg 
tovább dicsérem, a végén még fizetett 
PR-nak hiszitek, úgyhogy visszatérek 
az idei utolsó vízenlét szubjektívjéhez. 
Ami a szerencse után viszont már raj-
tam is múlott… A hajó sûrû szezon-
jának végére tervben volt még egy tó 
átszelô menet, de az 1 hetes keleti szél-
nek köszönhetôen – aminek amúgy 
mekkora az esélye… – múlt hétvégére 
úgy alakult, hogy a Code Keszthelyen 
ragadt. és hiába a novemberi szeptem-
ber, a tél most már tényleg megérke-
zik: az elôrejelzés szerint legalább 25 
csomóval, 0 fokkal, hóval és vasárnap 
éjjel – elôtte azért csak haza kellene 
hozni a Balaton végében egyre magá-
nyosabb hajót… Így lett 2013. novem-
ber 23. az idei szezonzáró hajózós nap.
 gerô Andrással nagyjából egyszer-

re kelhettünk, csak mi Kenese helyett 
Keszthelyre érkeztünk vasárnap reg-
gel. sárgás víz, szürke ég, épp csak 
lengedezô északnyugati – de legalább 
nem esik, a rétegeink meg elegek. 
A színek györök után kezdtek javul-
ni, de sokat nem vitorláztunk, inkább 

a társasági élmény volt elôtérben – 
már akinek a motorhangtól ment. 
Lehetetlennek látszott Füreden lenni 
sötétedés elôtt, úgyhogy ötünkbôl 
hárman az esti programok miatt 
Badacsonyban végül a parton folytat-
ták az utat. 
Ahogy Andrissal tovább indultunk, 

a tóparti csend után megjött a szél: 
a víz újra hullámzott világoszöld-
ben, Badacsony tetejét bekapta egy 
felhô. A parttól távolodva kettônké 
lett a nyugati medence – meg persze 

Ahogy Andrissal 
tovább indultunk, 
a tóparti csend 
után megjött a szél: 
a víz újra hullám-
zott világoszöldben, 
Badacsony tetejét 
bekapta egy felhô.
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a röhögô sirályoké. Révfülöpnél már 
egészen a part mellett óvakodtunk a 6-7 
csomós északnyugatiban, tartva a 2 m 
mélységet – idén elég a víz –, aztán egy 
fél órára mégis a Fonyód óta alattunk 
húzódó leállás nyert keresztben az egész 
tavon. Zánka elôtt viszont lett újra 4-5 
csomó, plusz szél forduló: gennaker, egy 
idô után muszájból szemesnek – teljesen 
rossz iránynak tûnt elôször, de egész jól 
fordult tovább –, Andrisnak meg a rend-
szeres halz és vitorla csere kifejezetten 
nem árt…
Közben egy ponton végleg bele-

halt a szürkeségbe a nap, de ismer-
vén, hogy a Code gennakerrel milyen 
szöget szeret, félhomályban is pre-
cízen mértük be az aktuális szél-
irányra a halzot. Persze ahogyan azt 
a Balaton szokta, néhány 100 méter 
után mégis a tihanyi horgász kikötô 
egy szál fényének mentünk a Csô 
helyett – plusz elkezdett esni az esô. 
A mi tavunk azonban nem a Bodensee, 
a novemberi front pedig udvariasan 
kivárt: a szél 5 csomó körül maradt, 
és szépen fordult egy újabb 20 fokot: 
hello Földvár, hello szántód, majd kitá-
gult orrcimpákkal szaglászva az elfo-
gyó szelet kisebb kiflivel becsúsztunk 
szépen a révben várakozó komp elé. 

A víztiszta szélcsendbe. némi motorral 
hello kardinálisok, hello THE és hello 
Apátság, de Öreg Tihanynál az esôben 
még kaptunk a havat hozó 25 csomó 
elôtt egy 20 perces kreuznyi 4-et – 
csak hogy minden vitorla használva 
legyen…
6 óra tökéletes négykezes együttlét után 

fél 7-kor kötöttük ki a Code-ot a helyére 
Füreden. 2 órával késôbb a fürdôszoba 
ablakon át megérkezett a tél.
Megragadtam, megtartottam, és 

most megköszönöm. Andrisnak. 
A Balatonnak. A Code-nak és 
Tamásnak. Pistinek és Olimpiának, 
Palinak, Dénesnek és a Péter-
Pálnak. A kedvenc gyümölcsös ládá-
imnak, Esztinek, a szántódi tábor-
nak. Ferinek, Bálintnak, Alinak, 
a J csapatnak, a TF-eseknek és min-
denki másnak, akinek része volt az 
idei szezonomban. Egyetlen rossz 
szavam sincs: minden szezonok 
egyik leg jobbja volt. szilveszterig 
ismét majdnem teljesen nyu-
godt szívvel mosom ki a hajamból 
a Balatont, és rakom a vízhatlanjai-
mat a szekrény tetejére.
Hacsak nem kellene azt a szepezd 

elôtt árválkodó 8-ast mégis átvinni 
valamelyik daru alá sürgôsen… •
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novella

„Ancora, ergo sum. – Horgonyolok, tehát vagyok.” (ifj. Verseghy Ferenc)

ifj. Verseghy ferenc

egy horgony
magánélete 
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NOVELLA · ifj. verseghy ferenc – egy horgony magánélete

Már utazunk – gondolta az ismerős imbolygást megérezve, s még szé-
lesebbre húzódott amúgy is örökké mosolygós szája. Bensőjét őszin-
te öröm töltötte el, ám kívülről mosolya ellenére mégis hűvös tekin-

télyt sugárzott horgony mivolta. 
Belecsobbant a tóba. századszor, ezredszer. Az iszap lágy csókjával fogadta, 

s mint hűséges szerelmes, most is örökre eggyé akart válni véle. 
születése óta szerette a fürdést. 
rideg fémdarabkák voltak a szívében, azok alkották a testét is. Öreg kovács-

mester válogatta ki darabjait, és szó szerinti testrészeivel már akkor némi 
felsőbbrendűséggel néztek vissza a ládában maradt, ki nem választott darab-
kákra, mintha sejtették volna, miféle felelősségteljes hivatást tudhatnak majd 
magukénak horgonyként. 

első csobbanása Kovács fürdőmester vezénylete alatt történt. egymás után 
ugrottak bele az olvasz tóba. Kozmikus energiák szabadultak el, belezuhantak 
a napba, tudatuk egybefolyt, izzó szenvedélyt szabadítva fel közös cseppjeik-
ben. Kis idő elteltével lávaként kerültek ki, s újra feltűnt a kovácsmester, aki 
formába öntötte. Közben halkan mormogott, amelyből ennyi jutott el hozzá: 

…izzó vastrónon őt elégetétek, 
De szellemét a tűz nem égeté meg, 
Mert az maga tűz… 

nem értette, fel nem foghatta, de mintha az a szellem lassan belé költözött 
volna. 

Második merülése az ezüst tóban történt. gőzölgő, sötéten csillogó mélyként 
várta őt, és ahogy búvárkodott a szürke ködben, érezte, amint keresztanyja, 
horg anyó ruhát húz reá. 

Végül kapott egy gyűrűt is. szépet, nagyot. Büszke és boldog volt, hogy 
végre tartozni fog valahova, valakihez-valamihez. Ám a gyűrűhöz lánc is csat-
lakozott, amely legalább oly súlyos volt, mint ő maga. hát így megy ez? – cso-
dálkozott. A gyűrű egyben rabságot is jelent, muszájos kötődést? elnézegette 
a láncszemeket: mint megannyi sérült, össze-, elnyomott kis gyűrű, kik egy-
másba kapaszkodva érzik erősnek magukat. 

s most ismét fürdik. itt van, abban a közegben, ahová szánták, amire terem-
tették. s milyen érdekes: nem számít élőnek, hiszen nincs tüdeje, de emiatt 
nem is lélegzik, megfulladni se tud, ugyanakkor lehelet nélkül nincs, nem 
lehet hangja se, senkihez-semmihez se tud szólni. Viszont lelke igenis lehet. 
Lám, annak is vannak érzései, kit soha senki se hallgat meg – vélte. 

Valami történt. Megmozdult a legutolsó láncszem, és elkezdett úszni a fel-
szín felé. Lassan, sorban követte a többi. Minden egyes láncszem próbálta 
letisztítani magát, nehogy sáros, piszkos maradjon, amikor kibukkan. nem 
törődve másokkal rázták le magukról a koszszemcséket, amely az alattuk 
lévőkre hullott, így minél lejjebb volt valamelyik, annál nehezebben lehetett 
tiszta. Milyen érdekes – gondolta – hogy néha pont én, egyedül én maradok 
tisztátalan, miközben a többiek miattam, nekem köszönhetően vannak, lehet-
nek itt. 

Végül elértek a gyűrűjéig, és ő is feltápászkodott. iszap, a hű szerető még egy 
utolsót simított rajta lágyan, mielőtt útjára engedte. s ahogy emelkedett a tür-
kiz létben, egyre 

közelebb jutva a fényhez, azon tűnődött, melyik világot szereti jobban – ezt 
a lentit, ahol bár néha rángatják ide-oda, mégiscsak ott lehet, ott maradhat, ahol 
ő akar, vagy azt a fentit, amely éltető napfényben fürdik, és ahová lánca köti. 
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A tóból kibukkanva megállt pár pillanatra víz és fedélzet között. Az utol-
só cseppek könnyekként hullottak alá róla. egyetlen szemhunyásra kisimult 
alatta a felszín, és mint búcsúzó ember kedvese párás tekintetében, meglátta 
önmagát. Majd meglódult, és felkerült a hajóra. 

Miközben az előfedélzeten szárítkozott, és a kis vízcseppgyerekek fel-felug-
rálva incselkedtek vele, azon tűnődött, hogy bár a fölé hajoló emberek szemé-
ben ezerféle színt látott már – tiszta égszínkéket; kékesszürkét, mint a vihar 
előtti égbolt; szürkésbarnát, amely iszap szerelmére emlékeztette; barnákat, 
mint a kikötőcölöpök vagy a mellette taposó cipők bőre; sokféle zöldet, mint 
a vízinövények –, mégis a tó türkiz tekintetét, amely számára az igazi tisztasá-
got, az őszinte valóságot jelenti, még soha egyetlen emberi szempárban se látta 
viszont. s azon is elgondolkodott, hogy a türkizben megcsillanó kék vajon az 
ég visszatükröződése, vagy a boldogság kék halának megvillanása, vagy csu-
pán a tó vágyakozása tenger testvére után. 

Ő is sokszor ábrándozott iszapról, és irigyelte a közelében, a fedélzet szélén 
kevélyen terpeszkedő kikötőbikát, aki sokszor és gyakorta sokáig simulha-
tott össze hajlékony szerelmével, a kötéllel. Ölelésük néha oly szoros volt, hogy 
a kötél majd’ megolvadt belé. s amikor időlegesen elváltak egymástól, utolsó 
sóhajaikat az emberi fül csupán halk nyikorgásként fogta fel. 

De azt is kedvelte, mikor olyan tájon ért mederfeneket, ahol hínárok és 
egyéb vízinövények éltek. Ők ugyanis csodálták erejét, keménységét, és rajon-
gókként hajladoztak megérkeztekor. cserébe úgy viszonozta szeretetüket, 
hogy mindig ügyelt arra, nehogy akár véletlenül is magával rántsa, családjából 
kiszakítsa valamelyiküket. Tudta, mert hallotta, hogy hasonlót él át a hajó az 
orra előtt engedelmesen utat adó, szétnyíló náddal, vagy az árboc a vízparton 
tisztelettel hajladozó fákkal. 

egy hűvös éjszaka után, amikor a kelő nap meleg sugaraival elkezdte felszá-
rítani róla az éj páráját, ráébredt, hogy a lenti világot jobban szereti. idefenn 
kissé kellemetlen volt számára az érzés, ahogy a nap felforrósította, mivel 
az olvasz tó hevére emlékeztette, s bár az a bölcsője volt, valahogy érezte, 
hogy egyben a halálát is jelentheti. gyarló, egyszerű horgony volt, nem akart 
elpusztulni, meghalni – élni akart. s az ébredező nappal együtt benne is elha-
tározás kélt: a tóban akarja leélni hátralévő életét. 

Leste az alkalmat, és addig is nézelődött. igyekezett mindent jól megjegyez-
ni, emlékezetébe vésni, hiszen végleg búcsút akart mondani ennek a világnak. 
Legtovább az eget bámulta. rájött, hogy amikor sekélyebb vízben a mindig 
nedves fövenyen feküdt, a vízfelszínen végiggörgő kis hullámok az égen vonu-
ló bárányfelhőkre emlékeztetik. nem lesz hát teljesen idegen ettől a világtól 
az a másik. csak más. Mikor végül megragadták, és a fedélzet fölé emelkedve 
meglátta a tavat, furcsa érzés fogta el tudva, hogy utoljára látja-láthatja így. 

Amint leért a mederfenékre, s iszap szerelmével összeölelkezve üdvözöl-
ték egymást, azonnal sustorogni kezdtek, amiből csak annyi hallatszódott 
ki, mint mikor homokszemcsék csikordulnak a fémen. A lánca mit se sejtett 
a készülő tervből. Órák teltek el viszonylagos nyugalomban. Azután – mint 
mindig – megmozdult a legutolsó láncszem. Most azonban, ahogy a horgo-
nyon volt a jövetel sora, nem mozdult. sőt, iszap szeretőjével minden addi-
ginál jobban összekapaszkodtak. A láncszemek egy pillanatra megfeszültek, 
majd meghökkenve visszanéztek, és újra nekiveselkedtek. De sem a horgony, 
sem az iszap nem engedett most sem. Minden erejüket összeszedve a láncsze-
mek is összekapaszkodtak, és vascsikorgatva erőlködtek. Végül az a láncszem, 
amely legközelebb volt a horgonyhoz, megsejthetett valamit, mert szétnyitva 
szárait elengedte a horgony gyűrűjét, és amint a többi láncszem rángatta fel 
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a felszín felé, ő egyedüliként, két kis kitárt szárával, mint kisgyermek elutazás-
kor a szülőjének egyszerre két kis kezével, intett búcsút egészen addig, amíg el 
nem tűnt. 

rövid ideig minden békésnek, nyugodtnak érződött, ám mindketten tud-
ták, még koránt sincs vége. Odafönn a hajó árnya lassan elkezdett mozogni, 
de még mielőtt eltávolodott volna, a kis kereső horgony vágódott a vízbe, hogy 
megtalálja, s a felszínre emelje. hanem ő ugyan nem akart ártani neki – ráka-
csintva mindig mellette karmolta végig iszap hátát, amelyet az hősiesen tűrt. 
Azután egy utolsó villantással a kutató horgony is feléjük intett, majd emel-
kedni kezdett, és ő is eltűnt. Végül a hajó tényleg elindult, elment. A horgony 
és az iszap csak eztán merték elhinni, hogy kettesben maradtak. 

eleinte nagy volt körülöttük a nyüzsgés. halak és mindenféle egyéb vízi álla-
tok látogatták meg őket hallván a történetüket. Olykor egy-egy arra úszó szár-
csa, réce, vöcsök, vagy hattyú is lebukott hozzájuk pár pillanatra beköszönni. 
Legtovább néhány kagyló vendégeskedett náluk, ám apránként ők is eltávolod-
tak. idővel csendesült környezetük, és már alig, csak ritka alkalmakkor láttak 
vendégül valakit. néha még előfordult, hogy egy-egy hal elvitte hozzájuk csa-
ládját, és a kishalak le-fel szánkáztak a horgony szárain, vagy ki-be úszkáltak 
a gyűrűjén. Lassanként azonban ez is ritkult, majd teljesen elmaradt. nem is 
bánták, mert legalább jobban figyelhettek egymásra és önmagukra. 

Viharosabb napokon a víz mozgása egészen a mederfenékig hatolt, és akkor 
a horgony úgy érezte, mintha menne. s mivel olyankor az iszap is mindig 
átalakult, változott kissé, olybá tűnt, hogy formálódó kapcsolatukkal együtt 
mindketten megújulnak. 

néha viszont megrettentek: akárhányszor egy hajó árnya jelent meg 
a közelben, az iszap félve-féltve igyekezett elrejteni a horgonyt. szerették 
is ezt a bújócskát, amelyben egyre jobban egyesültek. A veszély elmúltá-
val a horgony ismét előbújt, azonban az iszap sose takarta ki teljesen újra. 
Így a délceg fém testet lassanként egyre jobban, egyre szorosabban ölelte, 
takarta a lágyan is határozott iszaptakaró. 

Érdekes módon a horgony minél nagyobb mozdulatlanságra lett ítélve, 
mintha minden mást annál jobban érzékelt volna. Ahogy szűkült közvet-
len környezete, úgy tágult a tudata. Úgy tűnt a számára, mintha minden 
egyre nagyobb mértékű lenne – a viharok is, akár ha szél apó azt akarná, 
hogy növekvő bénasága ellenére is olykor a régi mozgékonynak érezhesse 
magát; de a szélcsendes üresség is, amelykor szoborként díszelgett a kihalt 
tájon. gyakran mintha még az áramlatok is leálltak volna. Már a közelben 
elúszó vízi állatoknak is legfeljebb az árnyalakját látta néha, ám oly távol-
ból, hogy fel sem ismerte őket. 

egészen addig, amíg hosszú-hosszú évek múltán elérkezett a nap, hogy 
a horgonyt immáron egészen eltakaró utolsó szem is fedélként a helyére  
kerüljön. A horgony utolsó pillantása a vízfelszín felé esett, és a végső  
riadalmat okozó hajó árnyalakját nézve azon tűnődött, hogy az szerinte  
ugyanaz a hajó volt, amelyhez egykor ő is tartozott. Majd az utolsó 
homokszem elvakította, s többé nem látszott ki más az iszapból, csak 
a horgony gyűrűjének iszapszemcsék által fényesre csiszolt íve, mely a víz 
és fény játékának köszönhetően türkizes szivárványként jelezte, hogy ott 
ők örökre egymáséi lettek. •
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soponyai Gézát az mvsz elnöksége 2013. november 5-i ülésén választot-
ta meg a nagyhajós Bizottság elnökévé. e hónap végéig kell összeállítania 
terveit, csapatát, így aztán alig két hete van már mindenre, közben tervez, 
gyárt, céget menedzsel, és még fesztiválozik is. nem volt ugyan akkora hajó-
ja, ami befért volna a millenáris d épületébe, de céginformációkkal és szemé-
lyével azért rendelkezésre állt. sok dolga ellenére a mindig mosolygós, pozitív 
szemléletû sopi az elsô adandó alkalommal készségesen találkozott velünk, 
nem nézegette az óráját, és türelemmel végighallgatta néha kompromittáló 
kérdéseinket, érvelt, vitatkozott, ötletelt velünk – majd’ 2 órát.
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Porthole: Sok a dolgod?
soponyai Géza: Hál istennek eléggé.

PH: Könnyen adtad be a derekad?
sG: Annyira, hogy amikor ez a téma legelôször elôkerült, akkor én is partner vol-
tam, felvetettem, hogy akár szívesen dolgoznék a nagyhajós bizottságban, mert 
sok dolog van, amin változtatnunk kellene. szóval igen, ha úgy tetszik, könnyen 
beadtam a derekam.

PH: Most, hogy még OD osztályokon belül sincs béke, a yardstick 
osztályok szépen lassan elhagyják a pályát, az ORC felmérésekre 
nincs pénz, a klasszikus osztályok a liberákkal, meg a többtestûekkel 
nem akarnak együtt versenyezni Kékszalagon… ez nem zsarolás?

sG: ez most több felvetés, kezdjük a végérôl. Az, hogy a hagyományos 
egytestûek nem akarnak a liberákkal, és többtestûekkel együtt versenyezni, 
nehéz ügy, de én valahol igazat adok nekik. még ha nem is ebben a formában 
és nem csak Kékszalagon, de mi is megéljük folyamatosan, hogy jön valami 
fényesebb körülmények között megrendezett verseny, amire a szervezôk még 
szponzort is tudtak szerezni, van hírértéke a versenynek és szép díjakat lehet 
nyerni. és eljön egy olyan hajó, amelyiknek gyerekjáték letarolni a mezônyt, szá-
mukra igazából semmi sportértéke nincs a dolognak, begyûjtenek mindent, 
ajándékot, díjat, elismerést, majd elvonulnak. nekik egy verseny a sok közül, 
a többiektôl meg elveszik a nyerés lehetôségét. pedig valójában egy másik 
kategóriát képviselnek. ez sajnos rendszeres.

PH: És akkor mi a megoldás?
sG: persze nyilván nem megoldás, hogy eleve kizárjuk ôket, abban viszont iga-
zuk van a „hagyományosoknak”, hogy ôk, ha úgy tetszik, fizetôs játékot játsza-
nak, amelynek vannak játékszabályai. mindenki eldöntheti, mire ad ki pénzt, és 
ezzel milyen játékban vesz részt. viszont ha valaki számára nem megfelelôek 
a játékszabályok, akkor nem játszanak. A feladat tehát a megfelelô játékszabá-
lyok kialakítása, amiben felismerjük és kezeljük az egymástól merôben eltérô 
játékosokat.

de nyilván a megoldás még messze van tôlünk, szeretném elôrebocsátani, 
hogy vannak ötleteim, gondolataim az ügyekkel kapcsolatban, de ezek még 
fôleg csak fejben vannak, tehát messze nem hivatalos változtatási javaslatok.

PH: A Kékszalag alapeszméje mégiscsak az, hogy nyerjen a leggyor-

sabb.
sG: sokat gondolkodtam már ezen, nyilván érintettként is, meg most már 
felelôs megoldáskeresôként is. Addig jutottunk a gondolkodásban, hogy meg-
érett az idô és a helyzet külön kategóriák létrehozására, mert hiszen ezek 
a hajók másfajta jármûvek, mint ahogy az elôbb is mondtam. Az abszolút ered-
mény és az idôrekord szempontjából is teljesen külön értékeléssel, külön cso-
portként kell ôket kezelni.

PH: Hogyan lehet rendet tenni ebben a meglehetôsen kusza, elavult, 
korrupt és átláthatatlan elônyszámrendszeres versenyzésben?

sG: Jó emberekkel és stabil, átlátható, ellenôrizhetô programmal lehet. ezek 
a feltételek nagyjából össze is álltak. régen volt 3 fôs ys bizottság, ami nagyon 
hamar egyfôsre zsugorodott, ketten kifaroltak belôle, eltünedeztek, mint az egy-
szeri felvonulók május 1-én. Így a rendszer ellenôrizhetetlenné vált. ennek most 
vége lesz. nagyon szeretném megoldani a jelenlegi helyzetet, komoly változáso-
kat szeretnénk hozni ezen a téren, mert ez az állapot tarthatatlan.
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elKépzeléseim szerint 
Az eGyiK fô célJA AnnAK, 
HoGy véGiGviGyüK 
A töreKvéseinKet,  
KiJAvÍtsuK A YARDSticK 
AnomáliáKAt, HoGy A réGi 
versenyzôKet visszAcsá-
BÍtsuK A versenyzésBe.



PH: Németországban a yardstick rendszert a klubok találták ki, hogy 
egymással sportszerûen tudjanak játszani. Ez eredeti célja és fogal-
ma szerint egy teljesítés alapján folyamatosan korrigált számrend-
szer!

sG: ez megint egy idea, mert ezt a leckét már felmondtuk így, erre azt mond-
ja a másik ember, hogy én végre összeraktam egy jó hajót, összeraktam egy 
jó csapatot, beletoltam egy talicskányi pénzt, holnap meg a Jóskapista megver, 
aztán minek költöttem bele ennyit?

egyik napról a másikra nem lehet egészen ellenkezô irányba menni, meg ezt 
nem lehet egy ekkora rendszeren keresztülpasszírozni. már az egy hatalmas 
nagy lépés lenne, ha oly módon ráncba szednénk a már meglévô rendszert, 
hogy tudjuk, hogy a hajók 80%-ának a dolga rendben van, a problémás 20%-
ot pedig elôvennénk és rendbe tennénk. A legfontosabb az ellenôrzés. olyan 
például sosem fordult még elô, hogy egy verseny végén egy hajóhoz odamen-
nek, lefényképezik és pellengérre állítják, hogy bocs, de ez az ember 20 nm-es 
vitorláját bejelentette és most 40 nm-el nyert! nagyon fontos, hogy ezen a téren 
legyen ellenôrzés és a versenyzôk is érezzék és tudják, hogy ellenôrzik ôket és 
a többi játékost is.

elképzeléseim szerint az egyik fô célja annak, hogy végigvigyük a törekvésein-
ket, kijavítsuk a yardstick anomáliákat, hogy a régi versenyzôket visszacsábítsuk 
a versenyzésbe.

ennek érdekében a szövetség felvállalja azt, hogy a yardstick egy átlátha-
tó, ellenôrzött rendszerben, egy szoftver alapján folyamatosan karbantartva 
mûködjön. Három embert jelölünk ki felelôsként erre a karbantartásra, akik egy-
mást ellenôrzik.

PH: Gondolkodtál már azon, hány osztályban hirdetnek magyar baj-
nokot? Én megmondom: ötven! Vagyis egy évben átlagosan 600 
embernek akasztanak a nyakába érmet. Ennek 80%-a nagyhajósoké.

sG: ez enyhe költôi túlzás, mert 28 nagyhajós osztály van, amelyben átlag-
ban 112 ember kaphat bajnoki aranyat. ez szerintem egyáltalán nem sok, mert 
ha nézzük példának okáért az atlétikát, ott legalább ennyi bajnok van. én nem 
voltam olimpiai osztályokban hajós, mert amikor lehettem volna, akkor evezôs 
versenyzô voltam. én tipikus nagyhajós vagyok. egy dolgot tisztázzunk: ezek 
a hobbiversenyzôk bajnokságai, nevezhetnénk akár nB2-nek is, de én nem 
nagyon szeretném. nem szabad senkitôl sem sajnálni az elismerést és a siker-
élményt. A nagyhajósok nem törtek soha sem egy finn dingis, vagy 470-es 
versenyzô babérjaira, ellenben nagyon derekasan befizetnek a közös kasszába.

PH: De nem lehetne külön kezelni ezt a két dolgot ugyanúgy, mint 
a kosárban az NB 1-et és az NB2-ôt?

sG: de igen, nem csak hogy lehet, hanem külön is kezeljük. ezért hívják 
a nagyhajósok bajnokságát nagyhajós Bajnokságnak. ezeknek a nagyhajó-
soknak a többsége egyszer küzd otthon a családdal, hogy eljöhessen, mász-
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szor küzd a munkájával, hogy elôteremtse hozzá a pénzt, és a végén a baj-
noki versenyzés lehetôségét is sajnáljuk tôlük? nézd, tulajdonképpen van egy 
megvalósult modell, amit a nautic osztályon belül sikerült felépíteni. Az évek 
során a gyakorlatban fejlôdött és mondhatom, hogy kinevelt jó pár erôs hob-
bivitorlázó csapatot. tehát, hogy a nautic osztályban ne legyenek nagy csa-
patteljesítménybeli különbségek, meghirdettem egy ún. club racer kategóriát, 
ahol csak az ízig-vérig amatôr csapatok indulhatnak. ez olyan, mint a nemzet-
közi gyakorlatban a corinthian kategória. Azaz, aki a vitorlázással kapcsolatos 
tevékenységbôl bármilyen jövedelmet szerez, az nem fér bele ebbe a kategóriá-
ba. ezzel támogattam azt, hogy mindenki díjazott lehessen a saját kategóriájá-
ban. ez a rendszer nagyon ösztönzô.

PH: A Nautic osztály felállítása és látványos fejlôdése a te munkád-
nak köszönhetô. Sokáig atyáskodtál efölött a tipikusan hobbivitorlázó 
osztály fölött. Mi van még, ami ott kicsiben megvalósult, és szívesen 
látnád az egész nagyhajós mezôny gyakorlatában is? 

sG: elôször is minden csapattal töltöttem idôt a hajóban, technikailag és tak-
tikai szempontból is segítettem ôket, hogy jó kis osztállyá kovácsolódjanak. ez 
nyilván nehezebben áttehetô a teljes nagyhajós osztályra, de azért az, hogy én 

mindig a csapatjáték elvét követtem, talán meglátszik majd a nagyhajós mun-
kában is. visszatérve a nauticra, közöttük egyfajta nevelô munkát is elkezdtem, 
hogy rég eltûnt stílusjegyeket visszahozzam a vitorlázásba és ez apró, íratlan 
szabályokban nyilvánult meg. például hogy verseny közben, és ki- és behajó-
záskor nincs félmeztelen ember a hajón. de átszerveztük a magyar Bajnokság 
hagyományos programját is, úgy, hogy a 7 pályafutam mellett 2 túrafutamot 
is rendeztünk, amibôl ráadásul az egyik éjszakai volt és ennek rendkívül nagy 
sikere volt a versenyzôk között! de nem tartom rossz ötletnek a több forduló 
alapján hirdetett yardstick bajnok fogalmát sem, miután manapság a yardstick 
Bajnokság szinte nem létezik, pedig nagyon jó lenne feléleszteni.

PH: Ezek nagyon szimpatikus dolgok! Nem tartasz attól, hogy a jelen-
legi helyzetben, források nélkül nehezebb lesz megvalósítani bármit 
is, mint valaha?

sG: Hát igen, mindenki forráshiánnyal küzd, nyilván mi igyekszünk szakmai 
szemmel úgy állítani össze a dolgokat, hogy a játék nem csorbuljon. 

PH: Szerinted szükség van kiállításokra?
sG: nehéz kérdés: építôként és forgalmazóként is azt kell mondanom, hogy 
ismerem, a szlogent, hogy sokszor a reklámra elköltött pénz fele kidobott pénz, 
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de nem tudjuk, hogy melyik fele az. én 20 évig jártam kiállításokra, de csak a jó 
híremet tudtam erôsíteni. én azt mondom, szükség van a szakma bemutatásá-
ra, de kevesebb alkalommal és nagyobb ráfordítással.

PH: Nem félsz a sok etikailag vitás ügy megöröklésétôl?
sG: nézd, ezek osztályviták. ettôl függetlenül azt gondolom, hogy alanyi jogon, 
csak azért, mert hasonlít a hajóm a többiére, még nem jár osztálytagság. 
minden csapat a saját maga által felállított szabályok szerint mûködik.

PH: Újra Kékszalag. Változások jönnek jövô évtôl, mi az, amit te sze-
retnél?

sG: igen, ez az én témám. elsôdleges törekvésünk, hogy a Kékszalag továbbra 
is vonzó legyen minden versenyzô számára. ez a most felállt nyílt rendszer óri-
ási csapdákat rejt, ezért most sok mindent át kell gondolni, hogy a versenyzôk 
ne tûnjenek el… Az a véleményem, hogy akkor lesz jó a játék, ha az az egé-
szen más „fajhoz” tartozó hajókat külön kategóriaként kezeljük. Az olaszoknál 
például térben és idôben külön is választják az egy- és a többtestûek tókerülô 
versenyét. mindenki nagyobb kedvvel jön, ha több esély van gyôzelemre. mert 
nyilván ha elveszti az esélyeit, biztosan nem lesz lehetôsége szponzorszerzésre, 
biztos, hogy elveszti a fejlesztési lehetôségeit és akkor nincs pénz, nincs média, 
nincs fejlôdés, nem megy elôre a gépezet. 

PH: Mi van az esélytelen tömeggel, akik nem az elsô 60-ba, sôt nem 
is az elsô 100-ba tartoznak? 

sG: elôször is, nincsenek esélytelenek, a saját kategóriájában mindenki küzd 
a helyezésekért. de fontos, hogy már a jeladók elosztásnál támogatnám az 
egész mezônyt azzal, hogy 50 db-ból 20-at kapjanak az esélyes hajók, 15-öt 
a középmezôny és 15-öt a legkisebb hajók, és a híradásokban is hasonló 
erôvel jelenjenek meg. egyébként azoknak, akik azt gondolják, hogy én csak 
az élmezônyben vagyok érintett, elmondom, hogy életem elsô Kékszalagján 
100. lettem, a princesszel, akkor éppen benne voltam az elsô egyharmadban, 
erre mai napig büszke vagyok.

PH: Na-na, az még nem a vége! Nem lehetne egy olyan zarándokcso-
portot elindítani, ami a HSZ szabályai szerint vitorlázva körbejárja 
a tavat, mintegy lassú Kékszalagozásképpen?

sG: Azt gondolom, hogy így is hamar szétszakad Kékszalag mezôny és ezt 
a jelentôsen szétszakadt mezônyt is nehéz összeszedni, amikor viharban bajba 

kerülnek a hajók, hát még egy zarándokcsapatot! Arról nem beszélve, hogy 
a komolyan versenyzô hajókat mennyire hátráltatnák ezek a hajók. 

PH: Van olyan elképzelés, amivel lehetne valamivel könnyíte-
ni azok helyzetét, akik csak egy versenyen indulnak, például csak 
Kékszalagon?

sG: A sporttörvény elôírja, hogy sportági szövetség által rendezett versenyeken 
csak sportorvosi engedéllyel rendelkezô versenyzôk indulhatnak. nyilván ettôl 
még a klubok eldönthetik, hogy kívánják-e számon kérni a sportorvosi meglé-
tét. többször felmerült már a kérdés, hogy valóban szükség van-e a nagyhajós 
osztályokban is a szigorú értelemben vett sportorvosi, sokszögletû pecsétre, 
nyilván magánemberként, versenyzôként én is azt mondom, hogy egy felesle-
ges macera, sôt, sok tekintetben még a versenyzést is gátolja, de vannak olyan 
elôírások, amik felettünk állnak. A másik kritika, hogy sok pénzbe kerül az éves 
tagság, ezért nem jönnek szövetségi versenyekre az emberek. Azt gondolom, 
hogy a Kékszalagnak is megvan az egyszeri díja, az ennél magasabb, tehát 
talán még így is megéri inkább tagdíjat fizetni, amit utána 2-3 szövetségi ver-
sennyel ki is lehet használni. persze lehetne esetleg a Kékszalag egyszeri díján 
faragni valamit, hogy választható opció legyen a versenyzôk számára, de ezt 
hiszem, ennek kialakításánál még nem ez volt az elsôdleges cél.

PH: Valóban van teendô akkor.
sG: ezekkel a gondolatokkal foglalkozom mostanában, mielôtt a nagyhajós 
bizottságot összeállítanám. de fontos azért leszögezni, hogy ez a bizottság még 
nem állt fel, ezek ötletek, amik bárkiben felmerülhetnek, aki valamelyik nagy-
hajós osztályban versenyez, így aztán ezek még korántsem a valós bizottsági 
elôterjesztések. Ezek tervek, amikbôl jó lenne, ha valami megvalósulna. •
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Kôpityu 70!
Kôváry István születésnapjára

ruJáK istván

ô nem hetvenéves. á, szó sincs róla! éppen csak vasárnap volt hetven 
éve, hogy itt van velünk. ennyi. „nem olyan nagy ügy, gyerekek…” 

A magyar vitorlás szövetségnek van elnöke, elnöksége, fôtitkára és szá-
mos tisztségviselôje. na, ôk azok, akik cserélôdnek. és van Kôpityu, aki 
természetesen ott van!

mi a vitorlás szövetség legfôbb dolga? 
Hát az van bôven. ezer 1 legalább!
Hogy legyenek versenyeink, a bóják idôben, rendre kikerüljenek a vízre, 

a rendezô motorosok mûködjenek, legyen hozzájuk üzemanyag, ott ahol 
kell. Ja persze még elôbb valaki egyeztesse össze a klubok igényeit, 
készüljön el a versenynaptár, a versenyekhez a kiírások. valaki intézze már 
el az engedélyeket! idôben!

és legyenek érmek, kupák a gyôzteseknek, és nem árt a rendezônek 
sem az infó a bójától, de elkél a jótanács is valakitôl, aki már sokat rende-
zett, sok versenyt látott. Akitôl, ha kérdik jön a válasz, ha nem kérdik, csak 
a csendes brummogás. (Akinek esze és füle van, bizony igyekszik azt is 
meghallani, mert érdemes.) el ne felejtsem, legyen aztán rendben a men-
tés is!

Ha a mellékelt fotón, a motorosára kötött bóják egy-egy vízen töltött 
évtizedet képviselnek, akkor ideje lenne új nagyobb, motorost vásárolni. 

Ha a mellékelt fotón a motorosára kötött bóják a nyakában lógó felada-
tokat jellemzik, akkor mégsem kéne nagyobb hajó, amire több férne. mert 
ô ráakasztja, az tuti!

Az istennek nem kell külön szólnunk, hogy éltesse. tudja ô azt nagyon 
pontosan, kire számíthat. Ha mi tudjuk, ô hogy ne tudná!

de azért, biztos, ami biztos, hátha az isten feledékeny, vagy sok 
a gondja mire figyeljen, kiabáljuk már el neki: isten éltessen 
KÔPITYU! •
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Manci 
a padlásról
 
lendvAi GáBor

manci nem a bejárónô, aki a padlásra viszi a dagadt ruhát, hanem egy 
sokáig ott porosodó, elfeledett modellhajó. lendvai Gábor leporolta, fel-
újította, szereti.

A hajó az 1960-as években készült „önjáró vitorlás”. A jobb sors-
ra érdemes modell a mostanáig eltelt kb. 50 év jelentôs részét hol 
egy padláson, hol egy pincében, vagy garázsban töltötte. Az akko-
ri modellezô technikával és anyagokkal, de gondosan épített modell 
2012-ben került hozzám.

születésérôl, és történetérôl csak a készítô – ma már nyugdíjas – fiá-
tól sikerült némi információt szerzeni, de nem sikerült kideríteni sem 
a hajó típusát, sem azt, hogy milyen tervek alapján készült. A tervem az 
volt, hogy a hosszú szárazon töltött évtizedek után ismét vízre teszem. 
A megtalált állapotában ez bizonyára sikertelen lett volna, ezért alapos 
felújítás, és némi átalakítás vált szükségessé. •

A hajó adatai
Hosszúság 1457 mm
Szélesség 243 mm
Merülés 530 mm
Árboc 2000 mm
Tömeg 5800 gr 

eredeTi ÁllApoT
FelújíTÁS uTÁn

 56  

HAJÓK · manci a padlásról

https://plus.google.com/photos/100683062920071995587/albums/5758680881239770257
https://www.facebook.com/lgaga001/media_set?set=a.546769322075720.1073741827.100002279710848&type=1
http://www.maritimehajosbolt.hu/


A nautic Boat elsô igazán sikeres modellje 
a Balatoni 50-es osztály volt, majd követke-
zett Andrej Justin tervezte nautic 311/330 
testvérpár. mindkét típus kitûnô versenyhajó 
és kényelmes túrahajó egyben. nos, valami 
hasonlóra készül az erzsébetvárosi mûhely 
egy számára új területen a 22-esek között.

Két évvel ezelôtt nyáron mutatta be 
simon tamás Andrej Justin 8 méteres 
hajóját a code 8-ast. idôben jött, a Balaton 
egyik legsikeresebb osztályhajója a 8 
méteres one design túljutott pályája csú-
csán. Az egykor volt 35 hajós magyar baj-
noki létszám 15 alá esett. A code 8-as 
korszerûbb, gyorsabb kényelmesebben 
vitorlázható hajó. nos, a nau 22-esnek 
is van egy sikeres magyar megfelelôje 
a scholtz 22-es. Az a hajó 1998 óta van 
jelen. okos, modern és népszerû osztály, 
amely nem érte el a 8 méteres csúcsait, de 
nem is zuhant akkorát. ma a bajnokságo-
kon azonos méretû a két flotta.

miben hozhat újat a nau 22-es? Jelenleg 
a rajzok állnak rendelkezésemre és két éve 
code 8-as vitorlázás tapasztalata, meg 

a nagyobb rokonokon nautic 330/370 
eltöltött órák. mégis a code 8-as az, amit 
alapnak kell tekintenem. A rokonság tagad-
hatatlan. nem csak a hajótest, de a vere-
tek, rudazat, kiel és bulba, minden nagyon 
hasonlít. ez jó! a code 8-as nagyon jó hajó! 
Kifejezetten gyors gyenge szélben, erôs 
szélben pedig képes arra a kettôsségre, 
amit kevés hajó kínál. szépen stabilan, 
a végtelen gyorsulást ígérve siklik miközben 
széllel szemben a nagy yachtok biztonsá-
gát adja. ez lehet az újdonság! A masszív 
stabilitás és a jó sikló képesség. A rajzok 
ezt sugallják és a tervezô ismert tudása 
alapján hihetünk is benne.

 A koncepció egyértelmûen egy bizton-
ságos kicsi yacht, és nem egy felfújt jolle. 
Hajózni is úgy kell majd vele. Korláttal lesz 
szerelve, a legénység arccal a víz felé ül, és 
nem gurtnikon lóg. A mai sztenderdek sze-
rint meg van adva a crew limit, 320 kg-ban.  
ez 3-5 fô hajózó legénységet jelent erôsítve 
a one design jelleget és kiegyenlítve az 
esélyeket férfiak és nôk között.

A hajó megjelenése egyszerû és letisz-

tult. A héj és a deck illesztésénél kényel-
mesen lehet ülni, a fedélzeten stabil járás 
esik majd, jó felületeken. A cockpit mérete 
jó, a leekocsi a padlóra került, kényelme-
sen lehet elôre hátra mozogni. nem látok 
hátra merevítôt, Justin már a code 8-asra 
sem tervezett ilyen kötelet, a 22-esnél bizo-
nyosan nem lesz rá szükség. Az egyetlen 
pár csörlô hátul van a cockpit közepén, jó 
helyen. ismerünk olyan 22-es versenyhajót, 
amin nincs csörlô, jó, ha van és szerintem 
okos ide rakni. A csinos, ízlésem szerint 
való, igazán alacsony kajüttetôn vannak 
a stopperek.

A vitorlázat szép, modern. Andrej sze-
reti magasan elhelyezni a forstágot és így 
a fockkal nyerni plusz négyzetmétereket. 
A kockafejû nagyvitorlával összesen 10%-
al nagyobb a cirkáló vitorlázat, mint a többi 
modern 22-esnek. A gennaker azonos 
méretû, bôszélben nincs növekedés. code 
0 része a vitorlázatnak, ami jelentôsen 
megnöveli a gyenge szeles teljesítmény és 
a munkát is. Kaptunk polár diagrammot. e 
szerint négy csomós szélben a szélirányhoz 

képest 40 fokon 4 csomóval fog menni. 
Ahogy erôsödik a szél, lehet élesedni egé-
szen 30 fokig, de a sebesség határ hat 
csomó körül lesz. ez jó tempó. Bô szélben 
lehet majd nagyokat rohanni. Huszonöt 
csomóban 18 csomós sebességet ígér, 
harmincöt csomós szélen, ha valaki meg-
üli ekkor még a paripát, 24 csomó lehet 
a jutalma. nem tudom, a maximális sebes-
ség milyen vízre van számolva, tengeren 
akár reális is lehet.

A hajótest 2,25 méter széles és a ter-
vek szerint 180 centit fog merülni. ez 
utóbbi nagyon jó, segíti a sebességet, de 
a Balatonon egy picit kockázatos. igaz, 
hogy a kis hajó jól billenthetô lesz majd. 
A fedélzet alatt négy ágy van kialakítva. 
természetesen minimális a komfort, ne vár-
jon senki csodát. Külmotor helyen vitorlázva 
a cockpit közepén elhelyezett felülrôl nyit-
ható ládában lesz. A héjforma függôleges 
árbocnál és megdôlve is szinte azonos 
nedvesített felületet biztosít. szerethetô 
kényelmes és gyors hajó lesz a nau 22-es. 
Alig várom, hogy kipróbálhassam! •

szerzô: litKey fArKAs

Biztonságos kicsi yacht
HAjóteszt
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Szôke TiszaAz erôs idegzet fôleg a vágatlan videó végignézésé-
hez kell. de a pillanat attól még mindenképpen törté-
nelmi:

Gôzhajónk a magyarországon készült oldalkere-
kes személyszállító gôzhajók legnagyobb példánya. 
Hossza 77,4 m, szélessége 15,29 m, merülése 1,5 
méter. A kétkéményes gôzkazán 800 le teljesítményt 
volt képes leadni, amely révén saját erôbôl bejárhatta 
a dunát, passautól a duna deltáig.

A gôzhajó belsején nyomát sem láthattuk, hogy 
európában dúl az elsô világháború. A belsô és 
a külsô kialakítás a boldog békeidôk pompáját 
sugározta, hiszen a hajó feladata volt reprezentálni 
a monarchia és természetesen magyarország nagysá-
gát. A kor úszó nagykövetének készült.

Gôzhajónk egy év múlva megkapta társát is, amit 
iv. Károly feleségérôl, zita királynôrôl neveztek el. 
paraméteri hasonlóak voltak a hajópárjához.

A világháború végén természetesen ezen a néven 
nem futhattak tovább, így a iv. Károlyból sas, zita 
királynéból pedig vércse lett. A hajót 1930-ban 
ismét átkeresztelték, ekkor a szent imre nevet kapta, 
feltehetôen szent imre halálának 900. évfordulója 

adta az apropót. Az 1930-as években testvérhajójá-
val, az akkor már szent istván néven futó vércsével 
számos állami rendezvény és fogadás helyszíne volt. 
1938-ban az eucharisztikus világkongresszus fô ren-
dezvény helyszínei voltak, de a szent istván emlék-
évben is ezeknek a hajóknak volt a feladatuk, hogy 
a dunán a szent Jobbot körbehordozzák.

A második világháborúban, 1944-ben a hajót test-
vérhajójával és az egész folyami flottával Ausztriába 
hurcolják a németek. Az egész mftr  flotta, már 
ami megmaradt belôle linzben éri meg a máso-
dik világháború végét. linz, az amerikai zónába 
esett, így a hajók hazatértükig amerikai zászló alatt 
hajóztak.1947-ben kerültek vissza magyarországra. 
egy gyors karbantartás után átadták a nemrég alakult 
magyar-szovjet Hajózási rt-nek. Az átadás az akkori 
magyarország egyik legszebb és legnagyobb hajóján, 
a szent imrén (szôke tisza) történt, elôtte sorakozott 
fel az a részvénytársaság hajóinak java.

Az akkor rezsim vallásellenességébôl kifolyólag 
a hajó nem tarthatta meg a szent imre nevet, ezért 
felszabadulásra keresztelték át.

A hajó 1957-ben egy felújításon esett át,  amely 

révén sétahajóvá alakították át, szemben a párjával, 
amit 1965-ben leselejteztek és szétvágtak. 1976-ban 
a hajót állóhajóvá nyilvánították és szegeden diszkó 
hajónak alkalmazták.  1978-ban szétbontják a szôke 
tiszát, egy ferencz ferdinánd fôherceg típusú hajót, 
ami  sors furcsa fintoraként ottó fôherceg – iv. Károly 
gyermeke, a 2011-ben elhunyt Habsburg ottó – 
néven futott ki a hajógyárból. szeged város vezetését 
zavarta a szôke tisza név elvesztése, így hajónkat 
átkeresztelték szôke tiszára.  

2000-re a hajó állaga, annyira leromlott, hogy már 
állóhajóként sem lehetett használni, így elvontatták 
a tápéi öbölben. 2000 óta a hajónak több gazdája is 
volt, de megóvása egyiknek sem sikerült. 2012 febru-
árjában a jég beszakította az oldalát, de a hajót sikerült 
megtámasztani, így nem borult fel. 

A szôke tisza megmentéséért mostanáig facebook 
Kampány folyt.

Az eredményrôl a videó árulkodik. nem sikerült meg-
menteni magyarország fennmaradt legnagyobb oldalke-
rekes gôzhajóját.

isten veled, szôke tisza! sokat szolgáltál, sok minde-
nen keresztülmentél, pihenj most már! •

történelmi videó
szerzô: Kipper GyörGy, forrás: mÛemléKeK info

A szôKe tiszA GôzHAJó 1917-Ben Készült el A GAnz és társA-dAnuBius villAmossáGi-, Gép-, 
wAGGon- és HAJóGyár rt úJpesti üzeméBen iv. Károly néven, Az AKKor reGnáló urAlKo-
dóról elnevezve.

Csak piromániásoknak és erôs idegzetûeknek!
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HAJÓK · szôke tisza

http://www.youtube.com/watch?v=2hGNM5aDf_w
http://porthole.hu/kikoto/tortenelmi-video-8219/muemlekek.info.hu
http://www.maritimehajosbolt.hu/


nem siKerült meGmen-
teni mAGyArorszáG 
fennmArAdt leGnA-
GyoBB oldAlKereKes 
GôzHAJóJát.
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http://www.maritimehajosbolt.hu/


Hasznosat, 
praktikusat?
400 és 18.900 ft között: hajós irodalom
890 és 45.500 ft között: papír alapú térképek 
széles választéka
480 és 349.990 ft között: körzôk, vonalzók,  
navigációs szettek, távcsövek, gps-ek

valami szépet,  
exkluzívat  
a lakásba?
spanyol, magas minôségû étkészletek, konyhai  
és fürdôszobai textíliák modern és változatos választéka,  
a klasszikus hajóstól a formabontó mintázatig.
710 és 82.300 ft között: Marine Business termékek árlistája

Apámnak,  
aki sosem örül 
semminek?
de, szeret horgászni a hajóról! Halradart neki, 
hogy lássa, hol van hal!
lowrance. magas minôség elérhetô áron. 
Akciós árlista.
egy kicsit nagyobb ajándék, amivel hatalmas 
meglepetést szerezhetsz! egy baja van, hogy 
nehezen fér be a fa alá… yamaha F4, F5, F6 
modellek még akciós áron!

Apróságok? 
Kötél, a kézzel készült apró meglepetésekhez, 
hogy ha valaki megajándékoz, ne jöjjek zavarba:
van hozzá könyv is.
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Töprengô ajándékozóknak:

Mit vegyek karácsonyra?
Nézz be a Maritime Hajósboltba!
Jó, de kinek, mit vegyek? 

decemberi nyitvatartás: 
december 7 szombat 9-17 

december 14 ezüst szombat 9-13 
december 15 ezüst vasárnap 9-13 
december 21 arany szombat 9-17 
december 22 arany vasárnap 9-13 

december 23 hétfô 9-17
zárva: december 24-tôl január 5-ig 

nyitás: Január 6-én hétfôn
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http://www.maritimehajosbolt.hu/termek-kategoria/konyvek--terkepek--naptarak/konyv
http://www.maritimehajosbolt.hu/termek-kategoria/konyvek--terkepek--naptarak/terkep
http://www.maritimehajosbolt.hu/termek-kategoria/konyvek--terkepek--naptarak/terkep
http://www.maritimehajosbolt.hu/termek-kategoria/kotelezo-hajofelszereles/tengeri-felszerelesek/
http://www.maritimehajosbolt.hu/termek-kategoria/kotelezo-hajofelszereles/tengeri-felszerelesek/
http://www.maritimehajosbolt.hu/kereses?searchTxt_var=marine+business&searchOpt_var=1&searchType_var=1&searchExtra_var=0
http://porthole.hu/data/cikk/82/48/cikk_8248/Lowr_Eagle_arlista.pdf
http://www.maritimehajosbolt.hu/termek-kategoria/motorok/yamaha-benzinmotor/15-loero-alatt-MOYA15/
http://www.maritimehajosbolt.hu/termek-kategoria/motorok/yamaha-benzinmotor/15-loero-alatt-MOYA15/
http://www.maritimehajosbolt.hu/
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KI KORÁN KEL, ARANYAT LEL
HANSE EARLY BIRD

Spóroljon gyorsan, sokat a Hanse-val

KEDVEZMÉNYCSOMAGOK

Balatonföi Yacht Club  | Balatonkenese

További információkért kattintson a hanse.hu oldalra, vagy hívja dealerét a +36 20 935 7700 számon!

Phone +36 20 935 7700 | info@hanse.hu www.hanseyachts.hu

lenyűgöző ajánlatok a különböző csomagokon és extrákon

EARLIEST BIRD100%
megtakarítás

augusztus 31-ig

-tól60.000.- €
EARLIER BIRD75%

megtakarítás

szeptember 1–október 31-ig

45.000.- €
EARLY BIRD50%

megtakarítás

november 1–december 31-ig

30.000.- €

325 345 385 415 445 new505 575 630e

-tól

-tól

http://www.hanseyachts.com/us/boats/345/hanse-345-early-bird.html
http://www.hanseyachts.com/us/boats/385/hanse-385-early-bird.html
http://www.hanseyachts.com/us/boats/415/hanse-415-early-bird.html
http://www.hanseyachts.com/us/boats/445/hanse-445-early-bird.html
http://www.hanseyachts.com/us/boats/505/hanse-505-early-bird.html
http://www.hanseyachts.com/us/boats/575/hanse-575-early-bird.html


A GreAt Britain helyi idô szerint 13:32:48-kor (utc+8), mindössze 27 perccel 
a Henri lloyd elôtt futott be a nyugat-ausztráliai Albanyba, s ezzel zsinórban a máso-
dik futamgyôzelmét aratva. A negyedik szakaszon teljesített 5000 mérföldes táv 
a déli-óceánon a Horn-foktól idáig igen nagy kihívásokat és drámai közelharcokat 
jelentett a 2013-14-es clipper round the world race mezônye számára. 

A GreAt Britain szkippere, simon talbot, csapatával együtt ünnepelte 
a gyôzelmet. Albany városa a Kinjarling Kupát is nekik adományozta. simon így nyi-
latkozott: “Annyira túl voltunk feszítve érzelmileg, hogy elsírtam magam, amikor befu-
tottunk. Hihetetlenül felszabadító és boldog pillanat volt befutni egy ilyen kemény ver-
senyszakasz után, és ráadásul még nyerni is, amire egyáltalán nem is számítottunk.”

“Jutott most nekünk a jóból rendesen, a legnagyobb drámát akkor éltük át, amikor 
egy nagy hullám fellökött minket, mire a csapat teljesen széthullott. de aztán sike-
rült újra felvennie a tempót mindenkinek. ez egy nyerô csapat, tudják, mi az a telje-
sítmény és hogyan érjék el. Az elmúlt 48 órában csak három mérföldre volt köztünk, 
meg a Henri lloyd között, majd bekerülve egy erôsödésbe, eléjük kerültünk és sike-
rült a befutóig tartanunk a helyünket elôttük.”

A déli- óceánon való átkelés különösen brutális és drámai volt. A szakasz leg-
elején kivételesen erôs szél és 90 mérföld per órát is meghaladó széllökések tize-

delték a mezônyt, ami után két hajónak is el kellett térnie a tervezett iránytól, hogy 
a sérültjeiket partra tegyék és számukra orvosi segítséget biztosítsanak. Az intenzív 
hullámzás és a hatalmasra tornyosuló hullámok igencsak megtépázták az indiai- 
óceán Agulhas áramlatán keresztül a déli-óceán 40-edik és 50-edik szélességi 
fokok közötti viharövébe tartó hajókat és a csapatokat. A hajókat két- háromna-
ponta újabb és újabb alacsony légnyomású idôjárási rendszerek sújtották, ame-
lyek révén a szakasz valóban hôsies küzdelmet és különösen nagy kihívást jelentett 
számukra. 

A Henri lloyd szkippere, eric Holden, aki, hogy az összesítésben csapata az élen 
maradjon, az utolsó pillanatig feszültségben tartotta ôket. ottani helyi idô szerint 13 óra 
59 perckor futottak be. Így kommentálta a futamot: “nagyon küzdelmes volt a verseny, 
de megérte küzdeni. mindenki úgy érzi, hogy valódi teljesítmény van amögött, amit 
elértünk.”

“Közelharcot vívtunk a GreAt Britain-nel, aztán jött egy nagyon nagy nyomás, 
amibôl ôk kihalzoltak, nekünk le kellett rántanunk a spit, ami víz alá került, ettôl lelas-
sultunk. ôk ekkor mentek el és már nem tudtuk behozni a távolságot. A nyeréshez 
néha be kell áldozni a felszerelést is, és ha valami megsérül a hajón, attól senki sem 
lesz túl boldog. Nálunk is ezt történt a spivel.” •

december 3-án indul  
az 5. szakasz sydneybe
A clipper round tHe world novemBer 25-i Közleménye: A GreAt 
BritAin drámAi KüzdelmeK után elsôneK futott Be A nyuGAt-
AusztráliAi AlBAnyBA A clipper 4. szAKAKAszA után
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KÜLFÖLD · clipper round the world – december 3-án indul az 5. szakasz sydneybe



A mezÔny eddigi  
állásA Az eddig  
4 teljesített  
szAkAsz AlApján

1. Henri lloyd 45 pont
2. Great Britain 41 pont
3. one dll 35 pont
4. Quingdao 34 pont
5. psp logistics 33 pont
6. Jamaica Get All right 27 pont
7. invest Africa 25 pont
8. derry~londonderry~doire 25 pont
9. switzerland 24 pont

10. old pulteney 19 pont
11. team Garmin 18 pont
12. mission performance 9 pont
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2013.október 22–én egy ködös napon jött el a várt pillanat, hogy hajónkkal elindul-
hassunk a duna mintegy 150 km-es szakaszát megtenni. Az óra már 5-kor csör-
gött, de már szinte ébren vártuk. A hajó ajtaját megnyitva kissé hûvös és nedves 
levegô csapott meg minket, de ez se tudta elvenni az izgalommal vegyített jó ked-
vünket.

persze, hogy a jó kedvbe némi üröm is vegyüljön, elôször azt tudtuk, meg hogy 
kedves hajóstársaink késnek, és jelentôs ködöt tapasztalnak a Gerjen-Budapest 
útvonalon – bár ugye ez még az autós úton volt, majd az üzemanyaggal való 
tartály feltöltés okozott jelentôs kellemetlenséget. persze nem tett jót a csônek 
a 10 fok körüli hômérséklet, de azt kissé túlzásnak tartottuk, hogy kb. 10 perc alatt 
épp pár centiméter gázolajjal volt kevesebb a kannában, mint ahogy a mûveletet 
elkezdtük volna. persze azért a feladatot megoldottuk.

Körübelül fél 9 körül megérkeztek hajóstársaink, a köd pedig egyre nagyobb 
lett. Bepakoltunk, indítanánk a hajó motorját de az akkumulátor egész éjszakás 
töltés után sem forgatta kellôen pedig 1,5 éves, bár az igazsághoz tartozik, hogy 
tesco-ban vásárolt wild Horse gyártmányú. szerencsére a munka akkumulátor 

– vetus marina battery –, ami augusztus óta nem volt töltve sikeresen beindította 
a motort, így elindultunk. Ahogy haladtunk kifelé az újpesti öbölbôl egyre nagyobb 
lett a köd ezért hegymenetbe indultunk tovább és kikötöttünk a mohács mellé 
(köszönjük a lehetôséget). valamivel késôbb már többet lehetett látni és hajórádiónk 
Ais képernyôén is meggyôzôdtünk, hogy nem jön másik nagyobb hajó átmentünk 
a túloldalra és egy teherhajó után indultunk.

út közben az üzemanyagot csak pálcával tudtuk nézni, mert a szintmérô még 
nem lett bekötve, így a többszöri ellenôrzés ellenére is paks után leállt a motor (ha 
2 dl hiányzott a vég célig lehet sokat mondok) mivel kifogyott az üzemanyag. egy 
hajóhoz kikötve vártuk, hogy sándor és Barátjának sikerüljön gázolajat szerezniük. 
szerencsére megoldották a problémát, így rövid kényszerpihenôvel, külsôtankból 
való kéziszivattyúzással, de fél 9 körül már megérkeztünk Gerjenbe.

reményeink szerint a következô túra már a duna-deltán át egészen 
Görögországig vezet, melyre továbbra is várjuk a jelentkezôket. további képek és 
részletek a www.dunaihajout.eu weboldalon. Köszönöm az Anico Kft-nek és 
a Secron Kft-nek a támogatást. •

irány Görögország 
a dunán lefelé egy Balaton 31-essel

Latorca és az elsô dunai túra
GerGely zsolt
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KÜLFÖLD · irány Görögország – a dunán lefelé egy Balaton 31-essel

http://radioamatorwebshop.eu/hu/hajoradiok/standard-horizon-gx-2100e-vhf-mobil-hajoradio.aspx
http://www.dunaihajout.eu


A HAJó AJtAJát meGnyitvA 
Kissé HÛvös és nedves 

leveGô csApott meG min-
Ket, de ez se tudtA elvenni 

Az izGAlommAl veGyÍtett  
Jó KedvünKet.
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KÜLFÖLD · irány Görögország – a dunán lefelé egy Balaton 31-essel



VS: Kezdjük egy személyesebb jellegû kérdés-
sel! Milyen érzés az akár 50 csomóval is szágul-
dó AC72-es után beülni az RC44-esbe, aminek, 
mondjuk, 15 csomó a maximuma?

ip: elég más világ! Az ember hozzászokik a nagy 
tempóhoz, így ezt lassúnak érzi. mókás, mert ha 
egytestûbôl ülsz át többtestûbe, az is ilyesmi, ha a kihí-
vás nagyságát nézzük. visszafelé nagyon más, sosem 
érzed, hogy gyors lennél. Az Ac72-essel csapatni jó 
móka, egészen lenyûgözô játékszer. persze tisztelettel 
kell vele bánni – ha valaki, hát a mi csapatunk tudja ezt. 
ugyanakkor mind mérnökileg, mind kinézetre elképesztô 
produktum, ami kreuzban és bôszélben is a valaha volt 
leggyorsabb jármû.

VS: Taktikusként az AC72 vagy az RC44 
a nagyobb falat?

ip: vicces, mert mindig azt gondoltam, hogy az embe-
rek azt gondolják, a katamaránon gyorsabban kell 
dönteni. de az az igazság, hogy egy nagy hajón nem 
csinálhatsz új manôvert az elôzô után 10 másodperc-
cel. várni kell 30-at, így van idô meghozni a döntést. 
A star-ban vagy az rc44-esben, ahol 14 fôs mezôny 
van, gyorsabban kell dûlôre jutni, hiszen reagálnod kell 
a többiek mozgására is. Az elôzô Ac-hajókban vagy az 
Ac72-esben azonban ott a türelmi idô, az a 30 másod-
perc. csak itt ezalatt nagyobb távolságot futsz be.

VS: Mi lesz a következô kishajó? Tán a Moly?
ip: Akartam olyannal menni, rákérdeztem Adam may 
barátomnál, aki az Artemis-nek dolgozik, hogy mi 
a helyzet. Azt mondta, tiltott gyümölcs, mert kövér 
vagyok, összetöröm a felszerelést. úgyhogy másfaj-
ta jármûvet kell találni. rengeteget akarunk foglalkozni 

a „repülés”-sel, hiszen az az Ac jövôje. sôt, a vitorlázás 
jövôje! egy nagyságrendnyi lépés, remek érzés és igen 
hatékony.

ugyanakkor jelenleg fô feladatunknak egy erôs csa-
pat összeterelését tartjuk, amelyik képes megnyerni az 
America’s cup-ot. ez a célunk, ez torbjörn célja. idén 
voltak mélypontjaink és jó pillanataink, amikor példá-
ul minden jóslattal ellentétben képesek voltunk kiállni 
versenyezni. eljött az idô, hogy megmutassuk, gyôztes 
csapat vagyunk, egy komoly és professzionális csapat, 
amelyik meg tudja nyerni a következô Ac-t. ezt a brigá-
dot építjük most, szépen csendben, ami sokaknak – pl. 
a sajtónak – nem tetszik, de haladunk elôre, ellenfele-
inket tisztelve. torbjörn így szereti csinálni, ô a hétköz-
napokban is ilyen. profik vagyunk, dolgozik bennünk 
a gyôzni akarás.

Artemis, rC44, AC
interjú iain Percy-vel

fotóK: Gilles mArtin-rAGet, cArlo BorlenGHi, interJú: vsAil, mAGyAr szöveG és szerKesztô: isAil
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KÜLFÖLD · Artemis, rc44, Ac – interjú iain percy-vel

pierre orpHAnidis lAnzArote-n KAptA miKrofonvéG-
re A BriteK Háromszoros olimpiAi érmes vitorlázó-
Ját, AKi AKtuális szerepéBen A csApAt tulAJdonosánAK, 
torBJörn tornQvist-neK diKtálJA A tAKtiKát Az rc44-es 
osztály idei viláGBAJnoKsáGán.



Artemis, rC44, AC
interjú iain Percy-vel
renGeteGet AKArunK foG-
lAlKozni A „repülés”-sel, 
Hiszen Az Az Ac JövôJe. 
sôt, A vitorlázás JövôJe! 
eGy nAGysáGrendnyi lépés, 
remeK érzés és iGen HAté-
Kony.
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VS: Kicsit lépjünk vissza, nézzük a legutób-
bi AC-t! Az Artemis nagyon korán belekezdett 
a kampányába, talán 2010 ôszén, elképesztô 
mennyiségû forrás állt mögötte, a Kihívók 
képviselôje (Challenger of Record – iSail) lett. 
Aztán szerencsétlen események láncolata 
következett, ami a májusi balesetben csúcso-
sodott ki. Visszanézve, hol hibázott a csapat? 
Milyen tanulságokat vontatok le, hogy még egy-
szer ne kövessétek el ôket?

ip: Komoly lecke volt! Ha igazságosak akarunk lenni, 
kijelenthetjük, hogy minden csapat, amelyik nekifutott 
ennek az új típusú kiírásnak, sokat tanult – elsôsorban 
a hibákból. velünk is így volt. A 2012-es olimpia végé-
ig én kimaradtam sok mindenbôl, de meg kell mond-
jam, az utolsó 6-8 hónapban fantasztikus idôt töltöt-
tünk a bázison. Köszönhetôen olyan embereknek, mint 
Bart,nathan outteridge vagy iain Jensen. sosem volt 
szerencsém ennyire politikától mentes környezetben 
dolgozni. Kevés negatívumot tapasztaltam. most pedig 
majd végleg egy csapattá válunk, amelyik egy hely-
re gyûlik össze, és arra koncentrál, hogy megnyerje az 
America’s cup-ot – ez a vezérlô elvünk.

VS: Hogyan vélekedsz a 34. AC-rôl, mint 
eseményrôl? Mik voltak az erôsségei, hol lehet-
ne javítani rajta? A szervezést vagy a lebonyolí-
tást illetôen vannak kritikai megjegyzéseid?

ip: sosem kételkedtem benne, hogy larry és russell 
(ellison és coutts – isail) elképzelése, amiben nagyon 

hittek, a legjobb, ami a sportággal és az America’s 
cup-pal történhet. mindig is támogattam ezt, nem tar-
toztam a kritikusok közé, és szerintem a végeredmény 
nagy elôrelépést jelentett. ne feledjük, a hozzáértôkön 
kívül a laikusok is élvezték. Ahogy mi tanultunk a jó és 
rossz dolgokból, gyanítom, hogy az esemény szervezôi 
is. világos, hogy a biztonságot növelni, a költségeket 
pedig csökkenteni kell – így talán több induló lesz.

VS: Azt gondolod, több csapatra lenne szük-
ség. De az America’s Cup nem mindig is 
a Torbjörn Tornqvist-eknek és Larry Ellison-
oknak szólt?

ip: Az Ac mindig is exkluzív verseny lesz, egy külön-
leges alkalom, nem tömegrendezvény. ez egyszerû, 
sosem volt az. ez része a vonzerejének. Az évtize-
dek alatt olyan emberek vettek benne részt, mint sir 
thomas lipton, és a jövôben is prémium esemény 
marad. A forma-1-hez vagy a premiere league-hez 
hasonlóan egy drága játék. vagy olyan drágává teszed, 
hogy csak egy ember engedheti meg magának, vagy 
kiírod optimist-re, amiben százezren is elindulhatnak – 
az egyensúlyt kell megtalálni.

szerintem mindenki egy kicsivel több csapatot sze-
retne látni. nem kell nagy létszám, maradjon valami 
az exkluzivitásból és azokból a dolgokból, amiktôl eláll 
az ember lélegzete – akár a versenyt a partról nézve 
is. ehhez kell egy megfelelô hajóméret. támogatjuk 
az oracle erôfeszítéseit, és folyamatosan egyeztetünk 
velük a költségekrôl, hogy meglegyen az a bizonyos 

egyensúly. A fejlesztés lehetôségét meg kell tartani, 
attól lesz izgalmas.

VS: Mindenki odavan a „repülés”-ért, de ha az 
Emirates Team New Zealand nem találja ki, nem 
is létezne.

ip: Így van, tisztelem is ôket érte, hiszen ebben a témá-
ban élen jártak a fejlesztésben. de itt is észnél kell lenni. 
próbáljuk 20-30 %-kal csökkenteni a költségeket, hogy új 
jelentkezôket, cégeket és üzleti partnereket vonhassunk 
be ahhoz a bizonyos szükséges növekedéshez.

VS: Akkor még talán a barátodnak, Ben Ainslie-nek 
is sikerülne pénzügyi támogatást szereznie, nem?

ip: Az nagyszerû lenne. Büszke vagyok a céljaira, amik-
nek az eléréséhez nagyon sokat kell dolgoznia. próbál 
egyszerre üzletember és a sikeres vitorlázó lenni. Akár 
sikerrel jár, akár nem, az erôfeszítései tiszteletre mél-
tóak. elismert nevû vitorlázó, jó barát és elképesztô 
küzdôszellem. A hozzá hasonló karaktereknek 
köszönhetôen lépünk tovább a sportág hagyományos 
közönségétôl a tömegek felé. A magam részérôl támo-
gatom, amit tesz. rendszeresen beszélünk, és minden 
jót kívánok neki.

VS: Ha szerencsétlenül alakulnak a dolgai, és 
nem jön össze a pénz, leigazolod az Artemis-hez?

ip: Az ilyen lehetôségektôl függetlenül építjük a csapa-
tot – muszáj. 30 éve ismerem, nyíltan beszélgetünk, nem 
játszunk szerepeket egymás elôtt. Az Artemis racing 
nyerôesélyes csapatot akar összehozni, járjuk a saját 
utunkat.

Az Ac mindiG is exKluzÍv verseny lesz, 
eGy KülönleGes AlKAlom, nem tömeG-
rendezvény. ez eGyszerÛ, sosem volt 
Az. ez része A vonzereJéneK.
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VS: A hivatalos titulusod csapatmenedzser. Ez 
azt jelenti, hogy lesz igazgatótok, netán te vagy 
a fônök?

ip: torbjörn és én olyan nevet akartunk ehhez a sze-
repkörhöz, ami nem annyira rangsorol. inkább hori-
zontálisan szervezôdünk, nincs túl sok szint egymás 
felett. Apró, de jelentôs változás volt ez a vezetésben. 
ráadásul mostanában a „ceo” elnevezés kezd kikop-
ni az üzleti nyelvezetbôl, ez itt, Kaliforniában kezdôdött. 
A cégek inkább együttmûködô módon operálnak, erôs 
vezetéssel, határozott iránymutatás mellett, de nem 
feltétlenül tartják meg a hierarchiát. torbjörn innovatív 
üzletember, és mondom, bár a változás jelentéktelennek 
tûnik, de azért súlya van.

VS: Rajta leszel a hajón?
ip: persze – ha átmegyek a teszteken.

VS: Lehet az ember egyszerre vezetô – menedzser, 
igazgató, nevezd, ahogy akarod – és vitorlázó?

ip: Ha kap elegendô támogatást, akkor igen. Ha meg-

nézed a korábbi Kupákat (kivéve a legutóbbit), a csapat 
vezetôje mindig a hajón volt. vedd Brad-et, russell-t vagy 
dennis-t (Butterworth, coutts, conner): elképzelhetetlen 
lett volna, hogy ne legyenek ott a hajón.

VS: Russell Coutts úgy nyert, hogy nem volt 
a fedélzeten.

ip: ezért mondtam, hogy a legutóbbitól eltekintve. ez 
volt talán az elsô alkalom, amikor az igazgató nem ver-
senyzett. mindkét út járható, a kettôs szerep sem okoz 
fájdalmat. Akkor nyersz, ha jól rajtolsz és gyorsan mész 
a megfelelô irányba. errôl nem szabad megfeledkezni, 
ha ott vagy a hajón, átéled a történéseket, és a parton 
ennek fényében hozol döntéseket. Könnyebb.

VS: Torbjön Tornqvist nemrég kiadott egy nyi-
latkozatot, amiben azt mondja, te és Nathan 
Outteridge adjátok a csapat magját. Ezúttal is 
Nathan lesz a kormányos?

ip: ilyen kérdésekkel egyelôre nem foglalkozunk. 
építkezünk, a végeredmény pedig egy nagyon-nagyon 

erôs csapat lesz. nemsokára megtesszük a hajózó 
személyzetre és a tervezôkre vonatkozó bejelentésein-
ket. meggyôzôdésem, hogy le fogjuk nyûgözni az értô 
közönséget, és mindenki megérti majd, mire gondolok, 
amikor azt mondom, uralni akarjuk a pályát.

VS: Nos, ezt izgatottan várom. Ugyanakkor hiva-
talosan még nem vagytok kihívók a harmincötö-
dik AC-n. Mikor lesztek azok?

ip: torbjörn ambíciója az, hogy megnyerje az 
America’s cup-ot. de látnunk kell a szabályokat. 
ebben semmi cinizmus nincs, folyamatos kapcso-
latban állunk russell-lel és az oracle csapattal, és 
alapvetôen egyetértünk az elképzeléseikkel. egyelôre 
nincsenek fenntartásaink, de úgy tartjuk bölcsnek, 
ha kivárjuk ezt a kis idôt, mielôtt végleg elkötelezzük 
magunkat.

VS: Az imént 20-30 %-os költségcsökkentési 
szándékról tettél említést. Hogyan képzeled ezt 
el, kisebb hajóval vagy az AC72-esekkel?
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ip: nem hiszem, hogy a méret a lényeg. volt szó 
kisebb hajóról, ami szerintem belefér – egy bizo-
nyos pontig. sokat beszélgettünk errôl torbjörn-nel. 
A döntôt fôleg a partról néztük, és fontos szembenézni 
a ténnyel, hogy bár monstrumokról beszélünk, sokat 
nem lehet kicsinyíteni sem rajtuk, sem a szárnyakon, 
különben messzirôl láthatatlanok lesznek. ez fontos 
mindenkinek, aki veszi a fáradságot, és nézôként meg-
jelenik a parton. személy szerint örülnék egy kisebb 
jármûnek, ezzel csökkenne a költség és nône a bizton-
ság, ami szintén nagyon fontos.

A pénzt alapvetôen megfogni azzal lehet, ha keve-
sebb embert alkalmazol, ennek a mikéntjét kell kita-
lálni. Keményen törtjük a fejünket a megbeszélése-
ken, russell is próbál elôjönni valamilyen megoldással, 
emberek, munka- és vitorlázott órák számát úgy csök-
kenteni, hogy az esemény színvonala megmaradjon. 
egységesítés például biztosan lesz.

VS: Szerinted jó ötlet uniformizált részeket elôírni 
az AC-hajókra?

ip: Alapos megfontolás után, igen. Kishajós világból 
jövök, ahol olyan one-design osztályok is vannak, mint 
a 49er. A menôk 20 árbocot is vesznek, mire megta-
lálják a számukra megfelelôt – ez szerintem nem jó. 
Ahogy a hajók technikai színvonala emelkedik, úgy válik 
egyre nehezebbé az egyformaság fenntartása.

Ha olyan a felszerelés, hogy bizonyos részeinél, 
mondjuk a sverteknél (az eredetiben: daggerboard – 
isail), fél milliméter is számít, furcsa probléma merülhet 
fel, ha valaki azzal áll elô, ô rosszabb minôségû cuccot 
kapott. egy ilyen sztori uralná a Kupát, rossz fényt vetne 
ránk. építsen mindenki saját svertet, az úgyis kis alkat-
rész, a költségeknél sem számít sokat. A nagyobb dol-
gokra kell figyelni, mondjuk a szárnyak egyes részeire, 
keresztmerevítôkre vagy más olyan elemekre, amelyeket 
a szervezôk építenek mindenki számára, kellô bizton-
sággal, a teljesítményt nem befolyásolva.

számomra ez a kulcs, megtalálni azokat az ele-
meket, amelyek kevéssé befolyásolják a teljesít-
ményt, különben nagyon nehézzé válik a játék – szá-
momra legalábbis. és a nézôk számára is érdekes, 
milyen megoldásokkal jönnek elô a csapatok, ami 
a sverteket, a hajótest formáját, a szárny bizonyos 
elemeit vagy épp a mechanikus rendszert illeti. 
Az ilyesmit jó szemrevételezni, leköti az egyre gyara-
podó számú értô közönséget. Hogyan faragunk költ-
séget? Azokkal az elemekkel, amik uniformizálható-
ak, de nem befolyásolják nagyban a teljesítményt. ez 
megfigyelhetô a forma-1-ben is. vannak az elôírt és 
a szabadon tervezhetô részek, elôbbi ésszerû szinten 
tartja a büdzsét, utóbbi izgalomban a nézô, aki ezt 
nagyon élvezi.

VS: A Puerto Calero kikötôben beszélgetünk, itt 
van elôttünk aTeam SCA VO65-öse. Élô példa 
a szervezôk azon törekvésére, hogy a ruházat, 
a kaja és a logók kivételével mindent egységesít-
senek.

ip: Kicsit talán messzire mentek. ezzel a szakmabe-
li partnerek érdeklôdése csökken. Ami a sportágunkat 
kiemeli a többi közül, az épp a technológia láthatósága. 
Azoknak, akik ilyen körökben mozognak, az ilyesmi igen 
vonzó. veszélyes, ha nem látszik, hogy az egyes üzleti 
partnerek milyen pluszt adnak hozzá a teljesítményhez. 
lehet, hogy elfordulnak a vitorlázástól.

VS: Fontos, de egyelôre ismeretlen téma 
a következô AC idôpontja. 2016 vagy 2017 ésszerû 
lenne. Nektek van preferenciátok?

ip: nem hiszem, hogy torbjörn tornqvistnek ez különö-
sebben számít, de nem kéne, hogy túl sokára legyen. 
2016-ban, ugye, ott az olimpia, ha új csapatokat akar-
nak bevonni, akkor 2017 tûnik jó megoldásnak, san 
francisco-ban, az év elsô felében. szuper helyszín, nem 
sok olyan van a világon, ahol napi szinten garantálha-
tó a rajtidôpont és a megfelelô szél. van azért pár, de 

A döntôt fôleG A pArt-
ról néztüK, és fontos 
szemBenézni A tény-
nyel, HoGy Bár monst-
rumoKról BeszélünK, 
soKAt nem leHet Kicsi-
nyÍteni sem rAJtuK, sem 
A szárnyAKon, Külön-
Ben messzirôl látHA-
tAtlAnoK leszneK. ez 
fontos mindenKineK, AKi 
veszi A fárAdsáGot, és 
nézôKént meGJeleniK 
A pArton.
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az a védô otthona is, úgyhogy nem látom be, miért ne 
lehetne 2017-ben – hacsak nincs valami helyi ügy.

VS: Azt mondod, 2017 és minél hamarabb az év 
során. Megfelel San Francisco, mondjuk, tavasszal?

ip: nem kell szeptemberben lennie, és kezdhetünk 
korábban, májusban-júniusban. ott voltam tavaly, és 
már áprilisban kialakultak a megfelelô körülmények. A tél 
alkalmatlan, nem látszik semmi. A szélre (seabreeze – 
isail) és a nyomáskülönbségre van szükség, ezek tavasz-
tól megvannak. Aztán ott a nyár, úgyhogy jöhetnénk 
elôrefelé az idôben, nem úgy, mint legutóbb, amikor pró-
bálták minél késôbb kezdeni.

VS: Kizártnak tartod 2016-ot?
ip: A Kupának komoly ellenpontja az olimpia, ami szintén 
nagy esemény, mint, mondjuk a futball világbajnokság. 
nehéz olyan idôpontot találni, amikor egy ilyen rendez-
vény megtartható és önmagában is megáll. üzleti szem-
pontból is jobb egy nem-olimpiai év.

VS: Cagliari városa nemrégbejelentette, hogy 
a Luna Rossa csapat két-három évre bérbe vett 
tôlük területet, hogy ott állítsa fel a bázisát. 
Az Artemis Racing is készül ilyesmire?

ip: persze, hiszen szükség van rá, de ilyen elkötele-
zettséget csak akkor vállal az ember, ha tudja, hol lesz 
a verseny. Ha bármiért a mediterrán térségre vagy az 
usA keleti partjára esik a választás, akkor san francisco 
kiesik. de kell egy központ, naná.

VS: Lényegesen rövidebb távra tekintve: mi a cél 
itt, az RC44-es világbajnokságon? A gyôzelem 
reális lehet?

ip: mindig az! ez a második versenyem az osztály-
ban, nagyon élveztemaz elsôt. régen vitorláztam 
ilyen stílusú regattán utoljára, kiváló csapatok gyûltek 
össze, tele korábbi rc44-es bajnokokkal, vagy épp 
Ac-résztvevôkkel. Akármennyire is az év végén járunk, 
nekem most kezdôdik az rc44-es szezon, és soha 
nem versenyeztem úgy, hogy ne akartam volna gyôzni, 

de legalábbis a lehetô legjobb teljesítmény nyújtani. 
minden futamban minden pozícióért megküzdünk majd. 
A következô két évben erre a sorozatra koncentrálunk, 
hiszen mindig is fontos része volt az Artemis racing éle-
tének.

vitorlás csapat ez, nem csak Ac-csapat, torbjörn 
nagy rajongója és támogatója volt több osztálynak is 
(tp52, rc44, dc35). nagyon várjuk a 2014-es szezont, 
bevonjuk az Ac-csapat tagjait, én is itt leszek – szóval 
több szempontból is remek idôszaknak nézünk elébe. 
elôször is, egy kifejezetten technikás hajóban dolgoz-
hatunk együtt és fejlôdhetünk. másodszor élô kapcso-
latunk lesz torbjörn-nel, ugye, tavaly ô irányította az 
Ac-csapatot, és akárhányszor meghallgattuk a vélemé-
nyét, okosabb döntéseket hoztunk.

VS: Nem fog ez némi átfedést mutatni az 
America’s Cup World Series-zel (vagy hívják bár-
minek)?

ip: Az Artemis racing és személyesen torbjörn tornqvist 
aktív tagjai voltak az rc44-es osztálynak, ez nem szûnt 
meg az Ac-kampány miatt. A jövôben is hozzájárulunk 
az osztály sikeréhez, pláne, hogy ez egy nagyszerû hajó, 
egy szuper csapat, az Ac szerintem csak kevéssé zavar 
be ebbe. van edzéslehetôségünk, mielôtt beindul az 
Ac45-ös, vagy akármilyen sorozat.

VS: Támogatnád az AC45-ös széria folytatását?
ip: egyértelmûen, hisz mindenki szerint nagy siker volt. 
szórakoztató a nézôk számára, hiszen a mezônyverseny 
mindig izgalmas, a borulások pedig adtak a látványnak. 
Az Ac45-ös remek hajó, biztonságosan esik pofára, nem 
törik össze. Az Artemis racing 14-szer borult fel, senki 
sem sérült meg. Az oracle team jól kitalálta azt a gépet, 
és remek sorozatot hoztak össze. nagyon várom, hogy 
ismét belevágjunk, és egy pillanatra sem szabad elfelej-
tenünk, mennyi pénzt és energiát öltek a szériába leg-
utóbb. Hálásak vagyunk érte, és reméljük, hogy újra lesz, 
mert jót tesz a sportágnak. A csapatoknak szórakozás, 
a közönségnek érdekesség. •

neHéz olyAn idôpontot 
tAlálni, AmiKor eGy ilyen 
rendezvény meGtArt-
HAtó és önmAGáBAn is 
meGáll. üzleti szem-
pontBól is JoBB eGy 
nem-olimpiAi év.
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áron november 16-án szenvedett árboctörést, azóta 
segédvitorlázattal sodródik az óceánon. Abban bízott, 
hogy marokkóban kikötôi körülmények között megjavít-
hatja az árbocot, de az sajnos javíthatatlannak bizonyult.

áron 150 tengeri mérföldes sodródás után jutott el 
a marokkói Safi Port elé, ahol bevontatták a kikötôbe. 
24-én vasárnapra kiderült, hogy az árboc nem javítható. 
A faceBookon megjelent közlemény az alábbi:

sajnos a tegnapi nap folyamán áron kénytelen volt 
jelezni a szervezôknek, hogy nem áll módjában folytatni 
az idei versenyt. 

árboca sajnálatos módon olyan súlyosan megsérült, 
hogy marokkóban nem tudják javítani szükséges eszkö-
zök híján, s azok beszerzése nagyon hosszú idôt venne 
igénybe. áron 1 héten át gyakorlatilag hajótöröttként 
haladt az óceánon bízva az áramlatok kedvezô alaku-
lásában. Kár hogy így alakult, azért gondolom, sokak 
helyett mondhatom: BüszKéK vagyunk rád áron! igen, 
áron, csatlakozunk: így is szép volt! Itt olvashatjá-
tok legutóbbi blogbejegyzését •

Minitransat
Méder Áronnak fel kellett adnia
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Kovácsik levente és szabó norbert végzôs egyetemisták 
november 14-én indulnak neki az Atlanti-óceánnak spe-
ciális páros kajakkal. 6500 kilométert tesznek majd meg 
külsô segítség nélkül a Karib-szigetekig. ez épp kétezer 
kilométerrel több, mint az eddigi rekord. ráadásul páros 
kajakkal ezt az utat még nem tette meg senki.

Ahogy a facebookos képeiket elnézegeti az ember, 
olyan az egész, mintha egy valódi diákvállalkozás lenne, 
olyan diákos az egész. sokan féltik ôket, akik techni-
kailag furcsa vállalkozásnak tartják az egészet, de én 
azt hiszem, a problémákat pont ilyen diákosan oldják 
majd meg. nem mondom, hogy jó példa, de végülis 
méder áron is végigment egy teljesen szakadt hajóval, 
rakonczay viktornak is sikerült áteveznie, ôk pedig egye-
dül voltak! Hát sok sikert, fiúk.

mindenesetre tegnapig nem jutottak messzire, az 
ivóvízszûrô hibája miatt visszakényszerültek a spanyolor-
szági indulókikötôbe. •

Farfaraway – túl az óperencián

MÛSzAki HibA A HAjón
A vízszûrô berendezés, ami sós vízbôl iható édeset készít, nem 
mûködött, levegô van a rendszerében. A mûszaki leírás szerint 
elsô alkalommal ez normális, rövid idôn belül kitisztul-ez viszont 
több óra próbálkozás után sem történt meg.

jó A vízSzÛrÔ
1 napi szerelés után megjavították a fiúk a vízszûrôt együttes 
munkával, norbi apukájának segítségével. ez azt jelenti, hogy 
kedden reggel útra kelhetnek a 6500 km-es távnak!

A legizgalmasabb az egészben, hogy a képek egy készülő film kockái…
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Lapzárta után érkezett:Az Algarve Daily News november 28-i híradása:
Magyar kajakozókat mentettek ki VRSA környékén

Egy Vila Real de Santo Antóniotól délre sodródó, süllye-

dő magyar kajakot mentett ki a Portugál vízirendészet.

A két kajakost Vila Real de Santo António-tól 40 kilo-

méterre délre találták meg. Kimentésük a VRSA kikötői 

hatóságával együttműködő lisszaboni Tengerkutatási- és 

Mentési Koordinációs Központ segítségnyújtásának volt 

köszönhető, akik gyors és hatékony összefogásban végez-

ték a mentést.A lisszaboni mentési központ tegnap 16 óra 30 perckor 

kapta a segélyhívást és azonnal mentőhajó útnak indítá-

sát rendelte el. A szerencsétlenül járt magyarokra és kajakjukra 18 óra 

30 perckor találtak rá. A ekkor már csaknem elsüllyedt 

kajakot partra vontatták. A mentési munkálatokat igen 

fáradságossá tették az időjárási körülmények, amelyben 

hajnalban sikerült végül a két hajónak partra érkeznie.

A magyar sportolók egy Atlanti- Óceáni átkelési kísérle-

tet szerettek volna elkezdeni, de mivel kajakjuk elkez-

dett megtelni vízzel, jobbnak látták segítséget kérni.

http://www.youtube.com/watch?v=h16EKB8nKzk
https://www.youtube.com/watch?v=-V5nuu_sa1M


Laser europa Kupa Palamos!
forrás:HunGAriAn sAilinG teAm Kép: eszes BernAdett

EREDMÉNyEK A VERSENy HIVATALOS OLDALÁRóL

A mieinK Közül A leG-
JoBBAn szereplô érdi 
mári lett Az u16 nôi 
BAJnoKA, összetett-
Ben pediG Az 5. Helyen 
véGzett.
négy magyar versenyzô, érdi mária, csányi ádám, 
Józsa-Kovács Attila és Hevesi panka indult a palamosi 
európa Kupán, laser 4.7-ben. négyük közül a legjobban 
szereplô érdi mária stabil jó szerepléssel a nôi u16-os 
korosztály bajnoki címét zsebelhette be az 5 futam után, 
az összetettben 5. helyen. csányi ádám a 28. Józsa-
Kovács Attila a 41., Hevesi panka a 64. helyen végzett 
a 84 fôs mezônyben. •
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november második hétvégéjén a magyar optimistesek 
szlovéniában versenyeztek a hagyományos szent 
márton- napi ópés megmérettetésen. A népes magyar 
küldöttség túlnyomó többsége a spartacus vitorlás 
egyletbôl érkezett.

A hat futamos regattán szombaton négy, vasárnap 
két futam került megrendezésre.

szombaton emberes déli szélben siklattak fiataljaink. 
Az idônként 18 csomó körül stabilizálódó szélre jöt-
tek még ráfújások, és ez a kisebb súlyú versenyzôket 

próbára is tette. vasárnapra gyengült a szélerô, de se 
szombaton, se vasárnap nem volt hideg; a trokken alá 
egy gyengébb aláöltözés is megtette.

A versenyt a szlovén Klemen semelbauer nyerte, 
a helyi erô, tas Kolman elôtt. (Klemen a JK pirat, tas 
a JK Burja izola versenyzôje.)

nagy öröm, hogy Héjja marci a harmadik helyet sze-
rezte meg abszolútban.

tizenkettedik helyen végzett erôss loránd; tizennegyedik 
lászlófy levente lett. tizenhetedik helyen zárta a regat-

tát lászlófy ábel. lászlófy levente a serdülôk ezüstérmét, 
lászlófy ábel a serdülôk bronzérmét hozta haza.

pavlik András a 15., Bednár Andris a 18. helyen vég-
zett. A többiek helyezései: futó marcell (27.), Jeney 
máté (30.), Kocsis Bálint (34.), ralovich dávid (55.), 
Kalmár zalán (60.), szalai súta (67.), vôneky ákos (74.).

A magyar optimistesek soha véget nem érô tur-
néja decemberben két mikulás-kupával is folytató-
dik; az elsô portorozban (szlovénia), a másik pulában 
(Horvátország) kerül megrendezésre. •

jó szélben szárnyalt 
a Márton-napi Optimist
szöveG, fotó: dr. lászlófy csABA

FOTóK
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http://www.maritimehajosbolt.hu/
http://www.maritimehajosbolt.hu/


Balatonfûzfô

A mozgásukban nem korlátozott emberek is ritkán olyan aktívak, mint amilyen ô 
volt. és ritkán olyan optimisták, cselekvôek és vidámak még azok is, akiknek tized-
annyi nehézséggel kell megküzdeniük mindennapjaikban, mint neki. 

Balatonfûzfôn, ahol a fôút is csendesen elkanyarodik, hogy egyenesen a kis 
Jókai utcába irányítsa az arra járó vitorlázót, ô nyitotta az elsô magyarországi vitor-
lás üzletet, hajóalkatrész boltot. A szerény kis üzlet 30 év alatt nem bôvült óriássá, 
ám évi mégsem bírt egyszerû kis boltos maradni. 

Alapító tagja lett a Hajóipari vállakozók egyletének, amely szervezet a vezetésé-
vel többek között három évig fôvédnöke volt a Budapest Boat shownak. Az utóbbi 
tizenegy évben az egylet elnökeként tevékenykedett. 

Hajóépítéssel is foglalkozott. Kalózokat és a petra 26-os túrahajót gyártotta 
a cége. 

Apítója volt a Balatonfûzfôi vitorlás se-nek és a sailability Hungary se-nek. 
utóbbi a mozgáskorlátozottak egyetlen vitorlás egyesülete. 

üdítô Budapestrôl vagy bárhonnan a városi hétköznapokból végre kiszabadulva 
a vízpartra érkezni, de gyorsítja, megkönnyíti a feloldódást valami ismerôs, meg-
bízhatóan állandó apróság, amitôl gyorsabban jön a jóízûen felsóhajtó megköny-
nyebbülés, a finom megérkeztem érzés. ezért különösen jó volt a kikötôbe menet 
betérni a kis fûzfôi boltba, ha csak egy sekliért, hiányzó stiftért, de fôleg azért 
a fontos, pár jó szóért. Szia Évi! Hogy vagy? „tudod, én mindig jól.” …mert sekli 
mindig kell. •

pallás éva 
1953–2013

szerzô: ruJáK istván
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A 86 évesen elhunyt legendás sztárosra, a 60-as, 70-es évek egyik 
legjobb magyar vitorlázójára emlékezünk

telegdy istván a hatvanas-hetvenes évek egyik legsikeresebb magyar 
vitorlázója, legendás csillaghajó kormányos. olimpikon, sokszoros 
magyar bajnok, Kékszalag-gyôztes volt.

ritkán szólították istvánnak. pistizték, de leginkább beceneve lett 
ismert: barátai Ketyinek hívták. nagyon régi magyar család leszárma-
zottja, telegdy csanád 1320-ban az esztergomi érsekség alapítója volt. 

1942 tizenöt évesen kezdett vitorlázni Alsóörsön. nagybátyja, 
mihalkovich János – akinek volt akkoriban egy dingije, egy 22-es 
Binnenjolléja és a vészmadár Harmincas cirkálója – hívta a hajóira.

1949 Balatonföldvárra került, és Haán istván révén hamar 
megfertôzôdött a starral, mert a Honvéd vitorlás Klub akko-
ri telepvezetôje elsô balatonföldvári napján kivitte magával edzeni. 
Az a vitorlázás nagy hatással volt rá, örök rabja lett a hajótípusnak. 
rövidesen kormányos lett, molnár miklóssal, majd telegdy miklóssal 
versenyzett. 

1957 legénysége lett a fûrész becenévre hallgató Jutassy istván, 
akivel az elsô bajnoki érmét (3. hely) nyerte, még abban az évben. 
nemzetközi vizekre is eljutott az akkor elôször külföldre utazó magyar 
csillaghajós csapattal. sopotban és warnemündében versenyeztek, 
ahová a következô évben is elutaztak.

Balatonföldvár

telegdy istván
1927-2013

forrás: mAGyAr vitorlás szövetséG

Felesége és hűséges segítőtársa így tudatta velünk a hírt:
Drága Barátok, Rokonok,Szeretett férjem, drága Pistim, Istvánom, Pittám, Ketyitek 2013. november 12-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Békésen, sima, újra ráncmentes, ifjúkori arccal, négy nap eszméletlenség, kóma után. Váratlanul, hirtelen szombat reggel egy nagyon súlyos agy-vérzést kapott. Mentők vitték be a helyi kórházba, ahol a CT scan nagyon komoly agyvérzést mutatott ki a jobb oldalon. Bal oldala lebénult. Közös családi kívánságunk szerint csak fáj-dalommentesítő kezelést kapott, morfiumot és kétféle gyógy-szert, hogy könnyebben kapjon levegőt. De a szíve meg a tüdeje négy napig bírta. Három áldást számolok, nem kellett a kezdődő Alzheimer rémes útját járnia, nem érezhetett semmit, amikor az agyvérzés érte, és azt kértem, hogy ne én menjek el előbb, mert akkor nagyon elveszett lett volna. Ez az utolsó volt a legne-hezebb, amiért sokat imádkoztam… Tegnap a kórházi káplán, akit ismertem már, utolsó kenetben részesítette. Ma, miután drága Párom már elment, a plébánosunk jött és a halottaknak járó imá-kat elmondta. Röviddel ezután a kórházi káplán is megérkezett és egy áldott órát elbeszélgettünk hármasban. Isten áldja meg őket, köszönöm Istenem!
A közeljövőben lesz egy Requiem  az Aquinói Szent Tamás plé-bániánkon, és hamvait előbb-utóbb vitorlásról fogjuk a San Francisco-i öbölbe szórni.
Nagyon köszönöm emailjeiteket, telefonjaitokat, az Isten áldjon meg Benneteket!
Sok szeretettel, Maryll
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1958 megalakult a 17-es star districtben a Budapest 
flotta, melynek kapitánya sándor pál, titkára pedig telegdy 
istván lett. 

1959 Jutassy istvánnal nyerte elsô star magyar bajnoki 
címét. 

1960 részt vettek az európa-bajnokságon Bendorban, 
és 13. helyen végeztek a harmincöt hajós mezônyben. 
1960-ban ôk képviselhették a magyar sztárosokat a római 
olimpián. 12. helyen végeztek. A legjobb helyeiket az ötö-
dik és a hatodik futamban érték el, amikor 6., illetve 7. 
helyen futottak be a célba.

1961 Jutassyval hatodik helyen végeztek a Kieler wochén, 
és megnyerték a második magyar bajnoki címüket

1962 portugáliából meghívást kaptak a cascais-i világ-
bajnokságra, ám kiutazásukat a fô sportszervek nem 
engedélyezték. Jutassy ennek hatására abbahagyta a ver-
senyzést, Ketyinek új társat kellett keresni. A következô 
években ribiánszky József és molnár Albin voltak a man-
csaftjai.

ekkoriban nagy harcban álltak a versenyeken tolnay 
Kálmánékkal az olimpiai kiküldetésért. ’62-ben másodi-
kak lettek a bajnokságon füredi vetélytársaik mögött, de 
1963-ban molnár Albinnal ôk gyôztek. Bonyolult, hosszú és 
szoros válogatósorozatot futottak tolnayékkal, ám a tokiói 
olimpiára központi döntéssel végül nem utaztak a sztáro-
sok.

1965-ben csillaghajóval indult a Kékszalagon, természe-
tesen molnár Albinnal. másodikak nyertek az abszolút elsô 
tolnay mögött. 1967-ben szintén versenyzett, de magukkal 
vitték a sportújságíró peterdi pált is, így nem volt esélyük 
a jó szereplésre.

1966 legközelebb ebben az évben nyert csillag hajóban 
magyar bajnokságot ribiánszky Józseffel. A következô 
években a bajnokságokon rendre a dobogón végzett. 

Balatonföldvár
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BFyC
versenyzôtársa volt ebben az idôszakban a már említetteken kívül 
Kurimay tamás és Hidasy lászló.

1975 ez az év lett a következô remek versenyéve. ekkor Holovits 
Gyurival ültek össze, és szinte mindent megnyertek. districtet, bajnoksá-
got és Kékszalagot. A Kékszalagon a Blott x-el versenyezve 21 óra 30 
perces idôvel gyôztek. ez volt a negyedik olyan Kékszalag, amelyet star 
nyert. A versenyen a 30-as cirkálókkal, elsôsorban a Kékmadárral kel-
lett küzdeniük a gyôzelemért.

1977 ebben az évben is indultak. ekkor Holovitsot nevezték be 
kormányosként, mert akkoriban még csak a kormányos kapott 
díjat. A gyengeszeles versenyen ezúttal „csak” másodikok lettek 
a tramontana mögött.

1976 Gyúróval magyar bajnok volt, 1977-ben pedig ezüstérmes, ekkor 
viszont már a fiával, zsolttal vitorlázott. 1980-ban Kurimay tamással 
a sokadik ezüstérmét szerezte a bajnokságon.

ebben az idôben már keveset versenyzett. A klubban, 
a spartacusban technikai feladatot végzett, örömmel. többször kiuta-
zott Kaliforniába, megkedvelte az ottani légkört, és 1986-ban a cserno-
bili katasztrófát követôen feleségével kitelepedett los Angelesbe.

ezután már nem versenyzett, legfeljebb vitorlázgatott. sokszor 
járt itthon, mindig örömmel fogadták, különösen Balatonföldváron, 
a spartacus-telepen, ahol legendává lett.

ô mondta egy a Hajó magazinnak adott riportban: „én mindent 
a Balatonnak köszönhetek. A szüleim itt ismerkedtek meg, itt ismertem 
meg a feleségem, itt  kezdtem vitorlázni, versenyezni. Hogy a Balatonon 
kívül mi hiányzik? A barátok, az opera, a zene, fiatal koromban kórus-
ban énekeltem.”

Ketyi 86 éves volt. otthonában érte súlyos agyvérzés, és néhány nap 
múlva, november 11-én békében, csendesen távozott.

Hiányozni fognak a látogatásai. de az jó dolog, ha valaki egy hosszú 
élet után hiányzik valahonnan, ahol rengetegen becsülték és szerették. 
Nyomot hagyott. •
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Én is fiatal srácként kerültem a telepre, és nyegle finnesként nemegyszer 
szembesültem Pisti kôkemény ébresztési procedúrájával. Ha nem voltunk kint 
idôben a reggeli futáson a minimum a „beleharapok a seggedbe kisfiam, ha nem 
lódulsz!” – még mindig a fülembe cseng. De bevállalnék egy akkori harapást!
De ha odamentél a Starhoz és kérdeztél valamit, akkor nagyon tudott mesélni…
Gerô András

Balatonföldvár

Az Amerika Kupa utolsó előtti versenyét még együtt izgultuk végig vitor-
lásomon, de legközelebb már nem volt magánál, amikor a kórházban meg 
utoljára megsimogattam az arcát. 1949 júliusában egy vitorlás túra alatt 
kaptam meg a katonai behívót s másnap a Gábor Áron laktanyában ismertem 
meg Pistát. Együtt kínlódtunk végig 27 hónapot - majdnem orosz egyenru-
hában. Azon az őszön találtam meg Szentkuthy Tibor alezredes «elvtársat», 
a Honvéd vitorlás szakosztály vezetőjét, aki rögtön letegezett és vala-
mikor szeptemberben kerültem először a telepre Haán Pista vezetése mel-
lett. Három csillaghajónk volt, a «Honvéd», Szemes Dodóval, a «Hajrá» és 
az «Előre». Enyém lett a «Hajrá» és egy évig Pista volt a mancsaftom. Itt 
tanultunk meg sztározni. Aztán kaptunk még három hajót, és Pista öccsé-
vel, «Törpével» új hajóba ült. Nekem Molitor (Molo) Sanyi lett a hajó-
ban társam, később Balás Micu. Versenyeztünk egymás ellen, de örök bará-
tok maradtunk és ő volt az esküvői tanúm a Tabáni templomban. Azokban 
az években lett «menő» a csillaghajó, Zombory Tomi, Krivatsy, sógorom 
Bókay Andi és még sokan mások gazdagították a mezőnyt. Aztán jött ’56 
és Zombory, Szemes, Krivatsy, Bókay és jómagam egy másik világot válasz-
tottunk. Pistától a kórházban búcsúztunk, félig szétroncsolt lábbal gyó-
gyítgatták. Amikor jóval később Maryllal együtt időnként Kaliforniába 
látogattak, mindig vitorláztunk. Én az első kinti évtől kezdve versenyez-
tem a mi Balatonunkon, a San Franciscoi öbölben. Később ide költöztek 
és sokszor versenyeztünk az öbölben, vagy a tengeren. Múltak az évek és 
lassan elérkezett az idő, amikor egyik vagy másik versenyző fiamra volt 
szükség, hogy a J-105 típusú hajónkat felszereljük. Nekünk ez kettesben, 
már kissé nehézkes volt. 
Fél esztendővel volt fiatalabb nálam, és két nappal 86. születésnap-

ja után búcsúzunk tőle a Napa-i templomban. Maryll döntése szerint néhány 
nappal később Péter es Árpád fiaimmal és feleségemmel, Katival együtt 
szórjuk be hamvait az öbölbe. 
Molnár Miklós, San Francisco, Kalifornia

Hullámokban érkeznek az emlékeim. Még gyerek 
voltam, amikor 1950-ben a telepre keveredtem. 
Pisti az elsôk között volt, aki hóna alá kapott. 
Mindig segítôkész, jókedvû bácsiból aztán az 
évek során jó barát lett. Szenvedélye, a vitor-
lázás vérünkbe szívódott, a szörnyû idôk gyógy-
szerévé vált, egy életre összekötött mindnyá-
junkat, akiknek szerencséje volt ehhez a társa-
sághoz tartozni. Hány vihart éltünk át a vízen 
a „Rettegett Iván” égisze alatt, avagy a rend-
szer jóvoltából! Mindehhez Pisti szorosan tar-
tozott. Hallatlan energiája ragadósnak bizo-
nyult; a telep egyik mozgatórugójává vált.
Amikor ’55-56 nyarán sztározni kezdtem és 

Pisti „ellenfelemmé” vált, akkor sem tagad-
ta meg soha segítôkészségét. Amikor megtud-
tam, hogy távozásom után Pisti ment a jó öreg 
Pegazussal, boldog voltam, hogy jó kezekbe 
került a hajó.
Már odakintrôl örültünk, hogy a római 

Olimpián a mi Pistink vett rész, aztán annak, 
ahogy District Bajnok lett. A 25 éves nosz-
talgia összeröffenés kedves emléke elevenen él 
emlékezetemben, mely a Telegdy házaspár nél-
kül nem jött volna létre. Feleségem még ma is 
emlegeti, ahogy Pisti fogadta a Spari telepen, 
amikor még menyasszonyként meglátogatta szülei-
met, barátaimat, a Balatont, ahol emberré vál-
tam, amiben Pistinek tudta nélkül is nagy sze-
repe volt. Egyszóval Pistit tiszteltem és sze-
rettem. Hiányozni fog annak lehetôsége, hogy 
még találkozhassak vele és mindezt élôszóban 
elmondhassam.
Csodállak téged, kedves Maryll, hogy Pisti 

távozását bölcsen Isten áldásaként fogadod el.
Mennyire igazad van!
Andre de Bokay
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DÁTUM PROGRAM HELYSZÍN WEB
2013.11.30–12.23. Adventi vásár siófok, fô tér www.kulturkozpont-siofok.hu
2013.12.1–22. füredi Advent Balatonfüred, Kisfaludy és Blaha utca www.furedkult.hu
2013.12.1–23. Advent és Karácsony Keszthelyen Keszthely www.balatonszinhaz.hu
2013.12.1–22. vii. Adventi örömök – programsorozat nagyvázsonyban nagyvázsony www.nagyvazsony.hu
2013.12.1–22. Adventi programsorozat vonyarcon vonyarcvashegy, mûvelôdési Ház és Könyvtár, szent mihály-domb www.vonyarcvashegy.hu
2013.12.6–8. Adventi forgatag Balatongyörök, Jüngling zoltán Közösségi Ház www.balatongyorok.hu
2013.12.6. mikulás napi éjszakai fürdôbuli zalakaros, zalakarosi fürdô www.furdo-zalakaros.hu
2013.12.10. x. forraltbor fôzô verseny Badacsonytördemic, faluház udvar www.badacsonytordemic.hu
2013.12.7–22. Adventi vásár Balatonalmádi, városháza tér www.balaton-almadi.hu
2013.12.7. Karácsonyi játszóház tihany, levendula Ház látogatóközpont www.bfnp.hu
2013.12.7. mikulás túra zalaszántó, turul parkoló www.bfnp.hu
2013.12.14. Adventi vásár Alsóörs, eötvös Károly mûvelôdési Ház www.alsoors.hu
2013.12.14. exkluzív színházi esték – titkos dalok Balatonfüred, Anna Grand Hotel www.annagrandhotel.hu
2013.12.14–15. Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi vásár Gyenesdiás, Községháza elôtti tér www.gyenesdias.info.hu
2013.12.15. Adventi koncert Alsóörs, eötvös Károly mûvelôdési Ház www.alsoors.hu
2013.12.30. nyitott pincék lovas www.lovas.hu
2013.12.22. Arácsi karácsony Balatonfüred, Arácsi népház www.furedikultura.hu
2013.12.27. elôszilveszteri éjszakai fürdôbuli zalakaros, zalakarosi fürdô www.furdo-zalakaros.hu 
2013.12.28. óévbúcsúztató fesztivál Balatonföldvár, Központi parkoló www.balatonfoldvar.info.hu
2013.12.29–30. újévváró napok Balatonföldvár, Központi parkoló www.balatonfoldvar.info.hu
2013.12.31. Arácsi szilveszter Balatonfüred, Arácsi népház www.furedikultura.hu
2013.12.31. szilveszteri bál Alsóörs, eötvös Károly mûvelôdési Ház www.alsoors.hu
2013.12.31. városi szilveszter Keszthely, fô tér www.west-balaton.hu 
2013.12.31. szilveszteri éjszakai fürdôbuli zalakaros, zalakarosi fürdô www.furdo-zalakaros.hu
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