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Gyors túrahajó   I   Könnyû kezelhetôség   I   Személyre szabott kialakítás   I   Innovatív dizájn

Tervezô: Judel / Vrolijk 
biztonságos, gyors, modern

Színek, kárpitok és faanyagok
szinte végtelen kombinációja

Sokoldalú funkcionalitás: hagyo-
mányos vagy egybenyitott szalon

Tágas kokpit: nagy élettér, 
rúd- vagy dupla körkormány

new 315 345 385 415 455 505 575 new 675

BEMUTATKOZIK A HANSE HUNGARIA KFT.:
– Hanse vitorlások hivatalos magyarországi képviselete
– Teljes körû szervíz szolgáltatás és garanciális javítások 

a Balatonon és a tengeren

Hanse Hungaria Kft.  I  info@hansehungaria.hu  I  hansehungaria.hu
Keszthelyi Yachtkikötô, 8360 Keszthely, belterület hrsz. 3795/17/B  
Telefon: +3670 945 4538

THE ONE FOR ALL COLOURS OF LIFE

WINNAAR
ZEILBOOT
 VAN HET JAAR
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HAJÓ
VI TO R L Á S,  SZ Ö R F É S MOTO R C S Ó N A K MAG A Z I N

I S S N:  1216-9161

W W W.H A J O M AG A Z I N.H U,  
E -M A I L :  H A J O@H A J O M AG A Z I N.H U

K I A D Ó:  
MÉ D I A & MA R K E T I N G K F T.

MU N K AT Á R S A K :  
SZ E K E R E S LÁ S Z L Ó,  
L I T K E Y FA R K A S,  
RU J Á K I S T V Á N

NYO M DA I M U N K Á K :  PR O S P E KT U S NYO M DA,  VE S Z P R É M

TE R J E S Z T I :  H I R K E R ZR T. ,  LA P K E R ZR T.  
EZ A KIADVÁNY A TÜV TANÚSÍTVÁNYA SZERINT AZ ISO 9001 SZABVÁNYNAK

MEGFELELÔ, FAMENTES, 100 SZÁZALÉKBAN KLÓRMENTES, KÖRNYEZETBARÁT

TECHNOLÓGIÁVAL ELÔÁLLÍTOTT PAPÍRRA KÉSZÜLT.

OOOO LL DD AA LL VV ÍÍ ZZLL DD AA LL VV ÍÍ ZZ
Este a számítógép elôtt ülök, és nézegetem a 47. S.A.R.
Princesa Sofia regatta eredménylistáját. Persze a Laser Ra-
dialt. Többször is visszatérek ide, és egyszerûen nem hiszek
a szememnek... 
Látom, hogy Érdi Mári az ötödik helyen áll egy olimpiai kva-
lifikációs versenyen, mégsem fogom fel. Ilyen nincs, ez nem
lehet. Vagy mégis? Igen, mégis. Ez azért pimaszság szám-
ba megy. A világ nagymenôit veri egy 18 éves – bocsánat
a kifejezésért – gyerek, aki négy éve kezdett vitorlázni.
Olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmesek sorakoznak
mögötte a tabellán. 
Már jó ideje tudtuk, hogy tehetséges, tudtuk, hogy szorgal-
mas, tudtuk, hogy alázatos. De az nem tudtuk, hogy ilyen
ütemben fog fejlôdni. Ez nem csak minket lepett meg, ha-
nem valószínûleg az ellenfeleit is. Ma már mindenkinek,
minden versenyen számolni kell vele.  
A kétkedôk – akikbôl hazánkban bôven akad – mondogat-
ták, hogy mi lesz majd ha… magasabb korosztályba kerül,
ha átül Radialba, ha a felnôttekkel kell versenyezzen, ha…
Hát nem lett semmi. Amiken mások esetében sokszor kar-
rierek törtek ketté, Márinak nem okozott különösebb gon-
dot. Szinte észre sem vettük a fejlôdés stációit, mert a követ-
kezô szinten is sikert sikerre halmozott. Ha valaki olyan
éremgyûjteménnyel rendelkezik a sportolói karrierje lezárá-
sakor, mint ô, igazán büszke lehet magára. Mári azonban
tulajdonképpen csak most kezdte. Ezen a szinten négy év
nevetségesen rövid, nem számottevô múlt. Ha valaki pálya-
futása elsô négy évében négy világbajnoki arannyal – és
egy sor egyéb éremmel – rendelkezik, az sürgôsen jelent-
kezzen. Nem hiszem, hogy tülekednének. 
Szerencsés vagyok, sokszor volt alkalmam beszélgetni ve-
le. Ô természetesnek vette, mindazt amit elért, nem is  csi-
nált különösebb ügyet a dologból. Persze örült amikor a
gyôztes versenyeirôl kérdeztem, de rendszerint nem értette,
hogy én mit nem értek. Én pedig Márival kapcsolatban las-
san semmit sem értek… Egy-egy interjú során szívesebben
beszélt a szüleirôl vagy a testvéreirôl, tulajdonképpen bár-
mi másról, mintsem magáról. Egy-egy jól sikerült futamát
rendszerint úgy mesélte el, mintha nem is lett volna köze
hozzá. Legalább is úgy nyilatkozott.
Ruják István az MVSz honlapján Csoda Márinak titulálta.
Valóban csoda. Nem csak az eredményei, hanem az em-
beri hozzáállása a világ dolgaihoz is csodálatra méltó. Pél-
daértékû a szorgalma, a kitartása, becsülendô a szerény-
sége, tisztelettudóan viselkedik, sztárallûröknek a nyomát se
látni rajta. Olyan, mint sok lány a gimibôl, de közben világ-
raszóló dolgot csinál. Szerintem ez neki fel sem tûnik, szá-
mára mindez magától érthetôdô, természetes. Csak ne-
kem érthetetlen, megfejthetetlen. 
Nem tudhatjuk, hogy mit hoz számára a jövô. Nyilván lesz
még sikerben – és természetesen kudarcban is – része. Va-
jon felkészült-e, hogy kezelje ezeket? A sikereit láthatóan si-
kerül feldolgoznia, ami sokaknak legalább olyan nehéz,
mint a kudarcokkal megbirkózni. Hosszabb távon pedig
még talán nehezebb is. Általában a kudarcok is velejárói az
életnek, amit persze egy sportolónak nehéz elfogadnia, de
hozzá kell szoknia. 

CCCC ÍÍ MM LL AA PP KK ÉÉ PPÍÍ MM LL AA PP KK ÉÉ PP

Érdi Mári megszerezte az olimpiai kvótát
Fotó: Jesús Renedo



I D .  RA U S C H E N B E R G E R MI K L Ó S

1949–2016. 

Elment az alkotó, a barát, egy jó „vízi ember”, a
fater.
A vízen nagyon otthon volt, ismerte annak minden
rezdülését. Ezért is vettem rá a versenyrendezésre.
Szép lassan az egyik legjobb lett. A rajtvonal
lerakása mindig az Ô feladata volt. Tudta, érezte,
elôre látta a dolgok alakulását. Fél szavakból
értettük egymást. Biztos voltam abban, hogy Miki
precíz munkát végez. Látott a pályán és azonnal
figyelmeztetett a változó szituációkra.
A versenyek után, amikor megköszöntem rádión a
CSAPAT munkáját, mindig volt egy mindenki által
ismert jelszavunk: „Találkozunk a hatos bójánál!”
Ez a BYC büféje volt.
Mától egy új jelszavunk van: Miki, találkozunk a
hetes bójánál!
Nyugodj békében!

Hantó István  



Á D I N É N I

1920–2016. 

Ádi néni (Fináczy Ernôné, Deseô Mária Adrienn) a
magyar vitorlázás legendái közé tartozik. Nem
azért, mert sok versenyt nyert vagy ilyesmi. Ver-
senyzett persze sokat, a vitorlázás, a Balaton min-
dig életének középpontjában volt. Mégis attól le-
genda, hogy a magyar vitorlássport egyik híres és
sikeres dinasztiájának oszlopa, Fináczy Marci
(László), György és Pál édesanyja. Amúgy pedig:
ki más nyert még Kékszalagot 88 éves korában? 
A Parti Szél csapat tagjaként, életében sokadszor
végigvitorlázta a Kékszalagot, és életében elôször
gyôztesen ért célba. Szombat reggel hét óra tájt ta-
lálkoztam velük a vízen, öreg Tihany elôtt, miköz-
ben a cél felé tartottak. Ádi néni ott ült a cockpit-
ban, 22 órányi vitorlázás, benne egy éjszaka után.
88 évesen, fitten, mosolyogva. 
Látszott, elemében van.

Ruják István
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Trentasette
37

A  hajó  terveiA  hajó  tervei
Következôkben a hajó tervezôinek, a Flaar mérnökeinek legújabb,
37 lábas koncepcióját mutatjuk be.

A hajó tervezôi – Déry Attila és dr. Mezey Zoltán – sikeres projek-
tekkel (jelenleg a legjobb 8 m Open, a Flaar 26RR mellett, Flaar
18, Flaar 20, Flaar 26, Carbon 10 m, Fa Nándor-féle IMOCA 60-
as stb.) a hátuk mögött kezdtek a feladathoz. 

A  projektA  projekt
A szabályok lehetôvé teszik, hogy nyílt legyen a Kékszalag, azaz
katamaránnal és trimaránnal is lehet indulni. Ezért rendkívül fon-
tos, hogy az egytestûek versenye a továbbiakban is kiemelten le-
gyen kezelve, mind sportszakmai, mind sajtó- és média-megjelenés
szempontjai szerint. Ennek megfelelôen a több- és az egytestû ha-
jókat is díjazza a Magyar Vitorlás Szövetség. 

A hajó tervezése során a fentieket figyelembe véve jártunk el, de
Európa többi nagy tókerülô versenyeinek – Gorla, Centomiglia,
Rund Um, Bol d’Or – kiírásait is tanulmányoztuk, így a hajó az ot-
tani elôírásoknak is megfelel. 

A  hajóA  hajó
Ma egy 11–12 méteres versenyhajó az ideális választás a Balaton-
ra. Elméletileg gyorsabb lenne egy még nagyobb, de – ha az anya-
giaktól el is tekinthetnénk – a tó adottsága (vízszint) ezt a méretet
teszi lehetôvé, mert a nagyobbak egyúttal a lehetségesnél mélyebb
merülésûek. 

FFllaaaarr  3377  ppaarraamméétteerreeiiFFllaaaarr  3377  ppaarraamméétteerreeii
A hajó anyaga: karbon-epoxi 
Szerkezet, technológia: szendvics, vákuuminfúzió
Hajóhossz (m): 11,28 
Teljes hajóhossz (m): 14,70
Vízvonalhossz (m): 11,20
Legnagyobb szélesség (m): 3,32
Merülés (m): 1,60–2,20
Árboc magasság a dsecktôl (m): 16,70
Maximális vitorlafelület cirkáláskor (m2): 158
Maximális vitorlafelület bôszélben (m2): 256
Tömeg/DSS-el (kg): 2280/1980
Ebbôl ballaszt tömeg/DSS-el (kg): 1340/1040
Vízballaszt tartály egy oldalon (l): 460

További információ: +3620 9353 764, +3670 2581 035

Tavi  versenyhajóTavi  versenyhajó



Dolphin hajók gyártása � Használt hajók adás-vétele � Yanmar dízelmotorok forgalmazása!
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S C H Ä F E R  D 3 8  –  A  J Ö V Ô  H A J Ó J A ,  M A …
A húszéves Schäfer Yacht kft. bemutatja a Dolphin sorozat legújabb, egyben a
legnagyobb és legmodernebb, 38 láb hosszú túra-, illetve sporthajóját. 
A hajó két változatban készül. A Comfort Line verzió a kényelmet és az egyszerû
kezelhetôséget szolgálva a túrázók igényei szerint épül, a kompromisszummen-
tes Racing Cruiser pedig a versenyzôk elképzeléseit valósítja meg.
A hajó felszerelése és berendezései nagymértékben a vevôk igénye szerint – közö-
sen a tervezôvel – készülhet.
„Egy olyan manufaktúra, mint a Schäfer Yacht akkor tud versenyképes maradni,
ha a szériagyártóknál jobb hajót épít. A D38-as minden tekintetben állja a ver-
senyt. A hajó követi a divatot, de sikerült eltalálnia egy olyan formát, ami évek
múlva is tetszeni fog. A hagyományos vagy centrál-cockpit kivitel nagy szabadsá-
got biztosít a belsô tér elrendezésében is. A hajóban kényelmesen elfér a nagy sza-
lon mellett két achter- és egy orrkabin is. A berendezés nagymértékben variálható,
sôt, újratervezhetô. A felépítmény sportos, de a túravitorlázást is jól támogatja.”

Litkey Farkas

Techn ika i  adatok
Comfort / Racing

Hossz (m): 11,50 
Szélesség (m): 3,50 
Árboc magasság a víztôl (m): 15,67 / 16,67
Merülés (m): 1,75 / 1,90
Nagyvitorla (m2): 47 / 52 
Génua (m2): 37 / 42
Gennaker (m2): 140 / 173
Tömeg (kg): 6200
Kiel tömege (kg): 2700
Víztartály (l): 100–350 
Üzemanyagtartály (l): 55–150 
Motor (LE): Yanmar, 32/40 
CE minôsítés: B kategória

C O M F O R T  L I N E R A C I N G  C R U I S E R
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A szerzôdés aláírása után

Bagyó Sándor

Dr. Kollár Lajos
Hirschler Rebeka

HHHH ÍÍ RR EE KKÍÍ RR EE KK
EURÓPAI  TAVAK  VER SENYE

Magyar kezdeményezésre összefognak Európa legna-
gyobb tókerülô versenyeinek rendezôi. Errôl írt alá meg-
állapodást a Budapesti Boat Show-n a Magyar Vitorlás
Szövetség, a balatoni Kékszalag, az olasz Circolo Vela
Gargnano vitorlás klub, a garda-tavi Centomiglia és a
svájci Cercle de la Voile Nautique de Genève, a genfi-ta-
vi Bol d’Or Mirabaud rendezôje.

Mindhárom regatta a teljes tavat megkerülve, komoly
kihívást jelent a résztvevôknek. A versenyek nagyon nép-
szerûek, és az összefogás célja, hogy elôsegítsék az indu-
lók számának növelését. 

A rendezôk közelítik egymáshoz az induló hajóosztá-
lyokra vonatkozó elôírásokat, mûszaki paramétereket és
egyéb feltételeket, elôsegítve ezel a más országokból
érkezôk indulását.

BAGYÓ SÁNDOR K ITÜNTETÉSE

Bagyó Sándort, a Vízimentôk Magyarországi Szakszolgá-
latának alapítóját és elnökét Magyarország köztársasági
elnöke „a magyarországi vízimentés szakmai és infrastruk-
turális megalapozása, a hazai vizek, elsôsorban a Balaton
biztonságos használatának megteremetése érdekében
végzett odaadó szervezô- és életmentô munkája elismeré-
seként” a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben ré-
szesítette.

DR.  KOLLÁR  LA JOS
K ITÜNTETÉSE

Dr. Kollár Lajosnak, a Pécsi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kar, Klinikai Központ Érsebészeti Klini-
kájának egyetemi tanárának, a Pécsi Tudományegyetem
Klinikai Központjának volt fôigazgatójának, a Magyar Vi-
torlás Szövetség elnökének Áder János, Magyarország
köztársasági elnöke megbízásából Balog Zoltán, az embe-
ri erôforrások minisztere „a haza érdekeinek elômozdítá-
sában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában
végzett tevékenysége elismeréseként” a Magyar Érdem-
rend Tisztikereszt Polgári Tagozat kitüntetést adta át.

HIR SCHLER  REBEKA  
GYÔZÖTT  IZOLÁN

Március 24–27. A hagyományos adriai Izola Spring Cup
Európa Kupa versenyen hat futamra került sor a változó-
an gyenge és közepes szélben 

Laser Radial osztályban tíz nemzet 85 hajója verseny-
zett, Köztük hét magyar egyesület 12 versenyzôje vett
részt. A radialosok versenye magyar sikerrel zárult:
Hirschler Rebeka az MVM SE-ben készülô, a Fertô tavi
Vitorlás Szövetséget, illetve a Soproni Építôket képviselô
versenyzô nyerte a versenyt, és nem csak a lányok között,
de a fiúkat is legyôzve abszolútban is!

Laser 4.7 osztályban, nyolc országból 47 versenyzô
érkezett, 17-en magyarok. Veisse Zoltán az MVM SE ver-
senyzôje szerepelt a legjobban, második helyen végzett.
Egyetlen hellyel elôzte meg a Spatacusos Erôss Lorándot. 
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Finn Eb, Barcelona
Fotó: Cserta Gábor
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1971-ben nyert bronzérmet a Finn Európa-bajnokságon Fináczy György. Azóta nem volt még csak éremközeli helye-
zésünk sem ebben az olimpiai osztályban. 1989-ben pedig Pomucz Tamás és Argay Béla gyôzött a Repülô Hollandi
Eb-n. Ez volt az utolsó Európa-bajnoki érme magyar versenyzônek olimpiai hajóosztályban. 

S z e k e r e s  L á s z l ó

B E R E C Z  Z S O M B O R  E Z Ü S T É R M E S  A  F I N N  E B - N

F A N T A S Z T I K U S  E R E D M É N Y !
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A VER SENY

2016. március 8. és 12. között rendezték Barcelo-
nában a 2016-os Finn Európa-bajnokságot. Az
olimpia évében minden rangosabb verseny, így a
90 hajós, tengerentúliakkal teletûzdelt Eb is világ-
bajnokságnak tekinthetô. A legnagyobb létszámú
csapat a házigazda spanyol, ôket követi az USA,
Anglia, Új-Zéland és Oroszország. Szokás szerint
Finnben együtt versenyez mindenki, a mezôny
nincs csoportokra osztva. 

Parti halasztással indult a verseny, a rendezô
csak délben küldte vízre a versenyzôket. A termi-
kus déli szélben egy futamot sikerült rendezni, a
másodikat az öt csomó alá gyengülô szél miatt
kénytelenek voltak félbeszakítani. Berecz Zsombor
negyedik helyen végzett, ami biztató kezdés. A fu-
tamgyôztes a horvát Milan Vujasinovic lett.

Berecz Zsombor a második napon is mindkét-
szer az élmezônyben vitorlázott, és elôrelépett az
összetett listán a harmadik helyre, a horvát
Vujasinovic és az új-zélandi Josh Junior mögé.
Mindezt egy 7. és egy 14. helyezéssel érte el, ezért
amikor majd kiesôvel számolnak, az újra összeka-
varja a sorrendet. 

Berecz Zsombor a harmadik napon is nagy-
szerûen vitorlázott. A negyedik futamban elért
újabb 4. helyével már második az összetett tabel-
lán. Jelenleg ô a legjobb európai, a versenyben az
új-zélandi Josh Junior vezet. A korábban élen álló
horvát Vujasinovic csak a 44. helyen ért célba, ez-
zel visszacsúszott az ötödik helyre. Berecz egyen-
letesen jó teljesítménye egyre értékesebb, mert az
eredményekben nagy a szórás. Már csak Josh Ju-
nior ért célba minden futamon az elsô tízben.

A negyedik napon hiába szálltak vízre a ver-
senyzôk, nem tudtak futamot rendezni. Másnap-
ra a rendezôség három futamot tervezett, de leg-
alább egyre szükség lenne, hogy kiesô futamot is
számolhassanak. A kiesôt talán legkevésbé Berecz
Zsombor várja, aki egyetlen futamon sem »betli-
zett«, így egyenletes teljesítményének köszönhetô-
en áll a második helyen.

A következô nap is halasztással kezdôdött, de
a feltámadó szélben két futamot mégis sikerült le-
bonyolítani. Berecz Zsombor az elsôn a 21. he-
lyen ért célba, a következô, hatodik futamban el-
ért 9. helyével visszakerült az összetett lista 4. he-
lyére, így innen várhatja az utolsó napi versenye-
ket. Másnap a rendezôség 10 órakor még egy flot-
ta futam megrendezését tervezi, és csak azt köve-
ti az Éremfutam, melyek biztos résztvevôje lesz
Zsombi is, mert a hetedik futamtól függetlenül,
az elsô tízbôl már nem kerülhet ki. Ezzel maga-
biztosan teljesítette a verseny elôtt önmaga elé tû-
zött célt, a Medal Race-be kerülést, és még dobo-
gós is lehet. Mivel Zsombié az élmezôny legkisebb
kiesôje (21.), így az utolsó futamon nyugodtan
kockáztathat is. Egy riportban elhangzottak szerint
ezt is fogja tenni, és szombaton a gyôzelemre hajt!
Jelenleg a harmadik Milan Vujasinovic mindössze
két ponttal van elôtte, míg az ötödik brit Ben Cor-
nish 12 ponttal mögötte. A versenyen a holland

Rajt elôtt

Rajt 

Kreuzban
Hátszélben
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Jan Pieter Postma vezet az új-zélandi Josh Junior
elôtt. Az Európa-bajnoki cím védôje, a horvát Ivan
Kljakovic-Gaspic a tizedik, és 28 ponttal van
Zsombi mögött.

Berecz Zsombor az utolsó futamon negyedik
helyen ért célba, gyôztes a horvát Milan Vujasino-
vic lett. A befutó szakaszra Zsombi második he-
lyen fordult Vujasinovic mögött, és próbálta meg-
elôzni, amivel kicsit kockáztatott, de ez nem jött
össze, így negyedikként ért célba. Mivel Josh Juni-
or lemaradt, a harmadik helyen áll az összetettben!
Postma 16, Vujasinovic 5 ponttal vezet elôtte. Josh
Junior 16 ponttal, Ben Cornish 13 ponttal tart hát-
rébb. Rajtuk kívül mindenki más húsz ponton kí-
vül van, vagyis Berecz Zsombor ötödiknél rosszabb
semmiképp sem lehet. Viszont lehet bronz-, eset-
leg ezüstérmes, sôt, a gyôzelemre is van még ma-
tematikai esélye! 

Újabb halasztás után kezdôdött az Éremfu-
tam, amelyen Berecz Zsombor a második helyen
ért célba, Vujasinovic pedig az ötödik. Az utolsó
hátszél elején Vujasinovic még a harmadik helyen
vette a kreuzbóját, de a végére éppen annyival ma-
radt le, hogy Zsombor megelôzze ôt az összetett
versenyben, így ezüstérmes lett a holland Pieter-
Jan Postma mögött.

INTER JÚ

Az Európa-bajnokság után, Zsombor felsôôrsi ott-
honában beszélgettünk. Szeretek ott lenni, mindig
barátságos, nyugodt légkör fogad. Nóri – Zsombi
felesége – kávéval kínál, a nagyfiuk, Botond pedig
vidáman nevet… 

– Ne légy elkeseredve, lesz ez még jobb is… 
– Jókor jött ez az eredmény. A világbajnoksá-

gon csúfosan szerepeltem, 24. lettem, és nem ez
volt az elvárás saját magammal szemben. Nem is
éreztem magamban az erôt, a vb lelkileg is mély-
pont volt. Úgy sikerült felállnom, hogy a decembe-
ri pihenô helyett visszamentem Valenciába és ed-
zettem, majd folytattam a munkát januárban és
februárban is. Ennek köszönhetôen már az Eb
elôtt parádés kondícióban voltam, illetve azóta is
vagyok. Azóta Valenciában az edzôfutamok során
nem bírtak megverni, a háziversenyeket is fölé-
nyesen nyertem, úgy, hogy mindenki ott volt. Érez-
tem, hogy jó irányba mennek a dolgok. Követke-
zett az Eb, úgy álltam oda, hogy most valami nagy
dolgot csinálhatok. Minden szélben jó voltam, így
igazából nem volt rossz futamom. 

– Bruttóban, azaz kiesô nélkül neked volt a
legkevesebb pontod…

– Ez fantasztikus volt, még soha korábban nem
teljesítettem nagy versenyt ilyen kiegyensúlyozot-
tan. Ez persze meghozta az önbizalmam is. Két
gyengébb futamon hibáztam, a hullámzásra figyel-
tem elsôsorban és kevésbé az áramlásra. 

– Jó taktika, hogy nem kockáztattál?
– Szerintem mindenképpen. Ilyen mezônyben

nem szabad rizikót vállalni, nem lehet meghúzni
azt az oldalt ahol senki sincs, mert nem véletlenül
nem arra mennek. Most amikor kellôen felkészül-

Bójánál

Koncentráció

Küzdelem
Lazítás
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nek érezhettem magam, eszembe sem jutott koc-
káztatni. Korábban nem ismertem ezt a fajta vitor-
lázást, hajlamos voltam meghúzni egy haláltakkot,
ami rendre nem fizetett. Most nem is volt erre
szükségem, fegyelmezetten mentem, végig tud-
tam koncentrálni, így persze gyors is voltam. Tu-
dod fantasztikus érzés, amikor tudod, hogy bármit
meg tudsz csinálni, nincs mitôl vagy kitôl félned.
Azt hiszem ez az állapot a jellemfejlôdéssel jár
együtt. Fejben sosem voltam még ennyire ott.
Most értettem meg, hogy ez a fajta vitorlázás va-
lóban szellemi sport, sokkal magasabb szint, mint
amit korábban csináltam. Persze voltak máskor is
jó pillanataim, futamaim, de nem ilyen tartósan. 

– Hogyan tudod ezt a formát átmenteni,
mondjuk az olimpiáig?

– Igazából nem kell átmenteni, ez a tudás meg-
van. Az Európa-bajnokságra extrán rá voltam pö-
rögve, bizonyítani akartam. Lehet, hogy ha a vb-n
jobban megyek, akkor nem hajtom végig a téli idô-
szakot, és nem jutok el idáig. Ez az ezüstérem kel-
lôen motivál, látom a munka értelmét, és tudom,
hogyan juthatok el erre a szintre. Úgy érzem képes
vagyok bármire. 

– Hogyan tovább?
– Következik a mallorcai világkupa verseny, és

május elején a Gold Cup, azaz a világbajnokság.
Persze mindkettôn jól akarok menni, de nem ez az
elsôdleges cél. Megpróbálunk egy kis extra sebes-
séget gyûjteni, mert az Eb-n csak egy napon vol-
tam kifejezetten gyors, különben pedig úgy elvol-
tam a többiekkel. Ezért kísérletezünk, különösen
kis szélben fogunk pár dolgot kipróbálni, ha kell
akár az eredmény rovására is. Egyre többen hasz-
nálják a WB vitorlát, ami egy finn gyártmány, és el-
sôsorban kis szélben tûnik gyorsnak, de például a
franciák minden szélben ezzel mennek, és már so-
kan mások is. 

– Súlyod, erônléted rendben van?
– Igen. Erôsebb vagyok, mint valaha, így a ver-

senyek alatt nem, vagy legfeljebb egy-két kiló
megy le rólam. Most 95–96 kilóval kezdek egy ver-
senyt és a végére sem fáradok el. Korábban legfel-
jebb 92 kiló voltam, egy-egy versenyen leadtam
hármat-négyet, erôs szélben többet is, ezért rette-
netesen elfáradtam a végére. És aki fáradt, az nem
tud koncentrálni sem. Ilyen problémám már nincs. 

– Hány esélyes lesz az olimpián?
– Gyakorlatiilag a mezôny felét felsorolhat-

nám: Giles Scott, Vasilij Zbogar, Pieter-Jan Post-
ma, Milan Vujasinovic, Josh Junior, Tapio Nirkko,
Jonathan Lobert, Jorge Zarif. Vannak bôven, de
igazán esélyes… Talán három. Scott viszont ki-
emelkedik a társaságból, ôt három éve nem na-
gyon veri meg senki. 

– Akkor éppen ideje… Mit tudunk Rióról?
– Tulajdonképpen amit kell, azt tudjuk. Az

öbölben elég trükkös az áramlás, annak kiismeré-
se döntô lehet. Néha folyik a víz oda-vissza egyidô-
ben is. Az áramlás két szélén lemosta a mezônyt,
miközben középen felvitt két embert a kreuzbójá-
hoz. Kint a tengeren is erôs lehet, de ott kiszámít-
hatóbb. Most fog bejönni az a taktika, hogy men-

Free pumping

Free pumping

Halzolás
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ni kell a jókkal, nem lesz szabad kockáztatni,
együtt kell maradni a mezôny elejével. Kis aprósá-
gokon fog múlni a siker, a hajóvezetés vagy akár
egy-egy manôver dönthet. Ebben lehet és kell is
fejlôdni. Nagy ötletekkel, kikoppantással nem fog
senki olimpiát nyerni, az biztos. 

– Korábban az elsô tíz volt a célod, ami nemrég
hatra módosult. Én akkor nem éreztem ezt reális-
nak. 

– A hat is tízben van… Akkor egyetlen verse-
nyen – Eb-rôl, vb-rôl, világkupáról beszélek –
Hyeres-ben voltam negyedik, ezen kívül sosem
végeztem az elsô hatban. Egy-egy jó futamom volt,
de teljes verseny nem sikerült. Mégis hittem, hogy
ott lehetek, ez nem marketing kérdés, sokkal in-
kább elhatározás. Ha hiszel valamiben, elérheted.
De ha nem… akkor soha. 

– Hol a vége ennek?
– Hát… Remélem nincs vége. Egészen a leg-

elejéig nincs vége. Csak ezért tenni kell. Akkor is,
ha fáradt vagy, ha úgy érzed, hogy eleged van az
egészbôl. Ezen a szinten nem lehet lazítani, nin-
csenek hajnaig tartó bulik, nem is bírnám. Viszont
tényleg úgy érzem, hogy bármire képes vagyok, és
most az Európa-bajnoki ezüstérem hatalmas lö-
kést adott. Az önbizalmammal korábban sem volt
bajom, de most bizonyítva is látom, hogy van értel-
me a munkának. Ha olimpiai ciklusról beszélünk,
akkor még van legalább három… Nézd meg Zbo-
gart, ô 11 évvel idôsebb nálam, abba a három gya-
korlatilag belefér. És egyáltalán nem biztos, hogy
ô abbahagyja, így lehet ez még több is. Zbogar egy
igazi hôs Szlovéniában, mert ôk kevés érmet sze-
reznek az olimpiákon, de a vitorlázóknak egy-ket-
tô mindig beesik, és ezért nagy a respektjük. És
anyagilag is megbecsülik ôket. Ezért ô addig fog
versenyezni olimpiai osztályban, ameddig csak bír-
ja. Ha a Sztárt nem számûzik az olimpiáról, akkor
még lenyomna jópárat. 

– Mi az, amit még elmondanál?
– Nem gyôzök köszönetet mondani. Elsôsor-

ban a szüleimnek, a családomnak, barátaimnak,
és mindazoknak akik támogattak, támogatnak.
Külön ki kell emeljen dr. Ugron Gáspárt, aki nél-
kül ez a produkció nem menne.  

– Hallgatlak, és úgy tûnik, hogy változtál.
Felnôtté váltál vagy csak tudatosabb lettél?

– Nem hiszem…
Nóri, aki eddig is jelen volt a beszélgetés során,

most közbe is szólt: – De igen. Zsombi sokkal ko-
molyabb, megfontoltabb. Nem te vagy az elsô, aki
ezt szóvá teszi. 

– Tudod a család, gyerek megköveteli az em-
bertôl, még ha nem is tudatos, hogy változzon, fe-
lelôséggel tartozom nekik annyival, hogy biztosabb
hátterük legyen. Az élet kéri ezt tôlem. 

– Neked kifejezetten jót tett a házasság, a
gyerek… A szüleid nyilván jó példa számodra. 

– Szerintem is. Nóri sokat segít, van kire tá-
maszkodnom, a fiam pedig – ha elfelejteném,
persze nem teszem – emlékeztet a kötelességem-
re. A szüleim pedig tényleg mindig jó például szol-
gáltak nekem. 

Éremfutam, befutó elôtt

Éremfutam után

Kelemen Tamással

A dobogón





18

K
É

T
 Ú

JA
B

B
 M

A
G

Y
A

R
 V

IT
O

R
L

Á
S

 O
L

IM
P

IA
I 

K
V

Ó
T

A
 –

 É
R

D
I 

M
Á

R
I 

É
S

 C
H

O
L

N
O

K
Y

 S
Á

R
A

Érdi Mári 
Fotó: Jesús Renedo
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Öt magyar vitorlázó lesz az olimpián! Érdi Mári és Cholnoky Sára is kvalifikációt szerzett a riói olimpiára! Ez rekord
azóta, amióta drasztikusan csökkentett létszámú a hajóosztályok mezônye a Játékokon.

R u j á k  I s t v á n ,  S z e k e r e s  L á s z l ó

K É T  Ú J A B B  M A G Y A R  V I T O R L Á S  O L I M P I A I  K V Ó T A

É R D I  M Á R I  É S  C H O L N O K Y  S Á R A
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A 47. S.A.R. Princesa Sofia regattát megelôzôen három
magyar vitorlázó – Berecz Zsombor (Finn), Gádorfalvi
Áron (férfi szörf) és Tomai Balázs (Laser Standard) –
szerzett olimpiai indulási jogot hazánknak. Igen, a kvótát
nemzetének szerzi egy vitorlázó, és az adott szövetség
dönti el végül ki képviseli az országot. Sok esetben nincs
mirôl beszélni, felesleges válogató versenyeket kiírni, mert
a dolog egyértelmû. Így történt idehaza Berecz és Gádor-
falvi esetében, nekik nem volt és azóta sincs riválisuk, te-
hát ôk utazhatnak Rióba. Más volt azonban a helyzet a
férfi laseresek között, Tomai mellett az egyre jobb ered-
ményeket produkáló két fiatallal – Vadnai Benjaminnal és
Vadnai Jonatánnal – is számolni kellett. 

A nagyobb vitorlás nemzeteknél bevett gyakorlat,
hogy a legjobbjaik maguk között döntik el, ki vegyen részt
az olimpián. Ennek formája igen változatos, többnyire
néhány verseny eredménye alapján dôl el a kérdés, de pél-
dául az Egyesült Államokban egyetlen versenyen lehet
kivívni az olimpiai indulás jogát. 

A Laser osztály esetében a Magyar Vitorlás Szövetség
is így döntött, az érdekeltek pedig megegyeztek négy vá-
logató versenyben. Ez a verseny a harmadik volt a sorban,
eddig a fiatalok – Benjamin, Jonatán sorrendben szerepel-
tek jobban. Mivel a négy eredménybôl egy kiejthetô, To-
mai számára létfontosságú lett volna a jó szereplés, mert
ha ismét alul marad, akkor nincs esélye kijutni az olimpi-
ára. Mielôtt Tomai Kingstonban megszerezte a kvótát,
hasonló eredményeket hozott, mint mostanában, na-
gyobb nemzetközi versenyeken rendre a középmezôny-
ben végzett, kivéve amikor a legnagyobb volt a tét, a kva-
lifikációs világbajnokságon jó húsz–harminc hellyel job-
ban teljesített. Most még nagyobb formajavulásra lenne
szüksége…

A laseresek mellet szépszámú magyar csapat nevezett
a versenyre. Berecz Zsombor felkészülésnek tekintette a
regattát, Virág Flóra és olasz versenyzôtársa Andrea Mar-
tinelli, a Gyapjas testvérek: Balázs és Zsombor, valamint
a két férfi szörfös Nikl András és Sánta Bence pedig el-
sôsorban tapasztalatot gyûjteni utaztak ki. 

Igazán tétje ennek a versenynek Érdi Mária és Chol-
noky Sára számára volt. Jó szerepeléssel akár kivívhatják
az olimpiai részvételt. Érdi Mári esetében az elôzetes
esélylatolgatások szerint – a korábbi eredmények ismere-
tében – annak ellenére is, hogy fantasztikus ütemben fej-
lôdik azonban erre kevés esély látszott. Cholnoky Sára
viszont már jó ideje nemzetközi szinten is az erôs közép-
mezôny tagja, ha neki kijön a lépés, akkor simán begyûjt-
heti az olimpiai kvalifikációt. Ha ez sikerül, akkor pedig
válogató nélkül utazhat Rióba. 

SELE JTEZÔK

15–20 csomós szélben mind a nyolc pályán, többnyire
két-két futammal kezdôdtek a versenyek. 68 nemzet szí-
neiben több, mint 800 hajó vitorlázott. 

Laser Radialban a selejtezôfutamokon két csoportban
összesen 84-en versenyeznek. Nagyszerûen kezdett Érdi
Mári. Az elsô futamban csoportjában 7., a következôben
pedig 6. helyen ért célba. Ekkor még úgy nézett ki, hogy
az olimpiai kvalifikációért folyó küzdelemben legnagyobb
ellenfele az orosz Elena Vorobeva lesz, aki 5. és 8. helyével
Márihoz hasonlóan 13 pontot gyûjtött az elsô napon. To-
vábbi riválisai: a két spanyol Martina Reino Cacho ésK
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Cholnoky Sárai – fotó: Jesús Renedo
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Alicia De Lagos, a lengyel Agata Barwinska, a portugál
Sara Carmo és a svájci Maud Jayet. 

Jól kezdett Cholnoky Sára is. 12. és 9. helyezéseivel
19. helyen áll a 62 deszkás hölgy között. 

Laser Standardben a 152 résztvevô három csoportban
szerepel. A három magyar különbözô csoportokba került,
így a pályán nem vitorláznak egymás ellen. Összetettben
Vadnai Benjamin (29 pont) áll a legjobban, Tomai Balázs
a 34, míg Vadnai Jonatán a 49 pontot gyûjtött. 

Berecz Zsombor is jól kezdett. A finnesek – 74 hajó –
szokás szerint egy csoportban együtt versenyeznek a fu-
tamokon. Zsombi 9. és 12. helyével 10. az összetett listán.

A férfi szörfösök mezônyében Sánta Bence 71., Nickl
András 74. 

Helyt álltak a Gyapjas testvérek, Balázs és Zsombor
470-esben 30., majd 23. helyen értek célba, és ezzel 53.
helyen állnak az erôs, 77 hajós mezônyben.

Nacra 17 vegyespáros katamaránban három futamot
teljesített a mezôny. 44 hajó között Virág Flóra és And-
rea Martinelli a 35. Helyezéseik: 33., DNF, 29.

Soha rosszabbat…
Másnap már nem fújt olyan erôs és egyenletes szél,

mint az elsôn. Az olykor tíz csomó alá gyengülô légmoz-
gás forgott és kihagyott, komolyan próbára téve a maga-
biztos menôket is.

Érdi Mári remek versenyzését folytatva – a ravasz,
forgolódó szélben – egyenletesen jól teljesített. Hatodik és
tizedik helyeivel már a tizedik a tabellán, ezzel vezeti az
európai versenyzôk számára még kiadó két olimpiai
részvételi jog megszerzéséért folyó versenyt. Sôt
valamelyest el is lépett ellenfeleitôl. A két spanyol
vetélytárs ugyan feljebb lépett a tabellán, de az orosz és a
lengyel versenyzô visszaesett. Javított pozícióján a
portugál ellenfél, de Mári jelenleg hét-hét, illetve nyolc és
kilenc ponttal vezet elôttük!

Cholnoky Sára hátrébb került az összetett listán, mert
nem sikerült megismételnie elsô napi jó teljesítményét,
mindkét futamban a 25. helyen ért célba. Ezzel sajnos né-
hány hellyel lemaradt az Aranycsoportba kerülésrôl. Igazán
sajnálhatja, mert már ekkor eldôlhetett volna az egyetlen
olimpiai kvalifikációt érô hely sorsa, ugyanis ez egyetlen eu-
rópai, még nem kvalifikált versenyzônek sem sikerült. 

A Laser Standard osztályban Vadnai Benjamin a ne-
gyedik futamon csoportjában az 5. helyen ért célba, ezzel
feljött a 36. helyre. Tomai Balázs 61., Vadnai Jonatán 91.
a 152 hajós mezônyben. Ezzel hármuk közül csak Vadnai
Benjamin lesz aranycsoportos, így már biztos, hogy Mia-
mi és Las Palmas után a harmadik olimpiai válogatót is
megnyerte Tomai Balázs és testvére, Jonatán elôtt.

Berecz Zsombor a 74 hajós Finn mezônyben 12, mi-
után egy remek nyolcadik hely után 26-ként ért célba a
negyedik futamon. 

470-esben a komoly nemzetközi mezônyt kóstolgató
Gyapjas testvérek futamról futamra javuló teljesítmény-
nyel egyre elôrébb járnak. Már 48-ak a 79 hajó között.
Különösen a harmadik futamban elért 12. helyük lendített
a pozíciójukon.

Nacra 17-esben Virág Flóra és Andrea Martinelli hat
futam alapján a 35. helyen tartanak.

Férfi szörföseink a mezôny második felében vannak.
Ezzel be is fejezôdtek a selejtezôk, a továbbiakban –

a Finnt kivéve – Arany-, Ezüst- és ahol a mezôny létszá-
ma indokolja, Bronzcsoportokban folyt H
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F INAL  RACE

Érdi Mári az ötödik futamon újra remekül vitorlázott, és
hatodiknak ért célba. Csakhogy ez az eddigieknél is na-
gyobb dolog, mert már az Aranycsoportban, a legjobbak
között versenyez. A következô futamon a 26. lett, ami
ebben a lyukas, forgolódó szélben könnyen összejöhet,
pláne itt a nagymenôk között. Mivel az eddigi kiesôje ti-
zedik volt, jó helyen maradt az összetett versenyben, hat
futam után továbbra is az élmezônyben, az ötödik(!) he-
lyen van a világbajnoki szintû vetélkedésben. Muszáj ne-
ki ott lenni, ha Rióba akar utazni, mert üldözik az ellen-
felek. Márpedig úgy fest, hogy igazán akar utazni!

Az olimpiai kvalifikációért, a még szabad két európai
helyért folyó versenyben ellenfelei közül a portugál Sara
Carmo és a spanyol Martina Reino Cacho vitorlázott jól,
de Mári elônye 7 és 13 pont velük szemben. A következô
ellenfelei már 34 és 35 pontnyira vannak lemaradva.

A nôi szörfösöknél Cholnoky Sára 36. miután 5. és 8.
lett az Ezüstcsoportban. Továbbra is vezet a kvalifikáció-
ért folyó küzdelemben. 

Laser Standard osztályban ez, a harmadik olimpiai
válogató már el is dôlt, amikor csak Vadnai Benjamin ju-
tott be az Aranycsoportba. Ott kicsit kiengedett, vagy
balszerencsés volt, de összetettben visszacsúszott a 48.
helyre. Nem ment az Ezüstcsoportban Tomai Balázsnak
sem. Ô a teljes mezônyt tekintve most a 70. Vadnai Jona-
tán viszont egy negyedik helyet is elérve két hellyel mögé
kapaszkodott fel az összetett listán.

Berecz Zsombor a Finn mezônyben maradt a 12. he-
lyen. Elôbb 19., majd újra 8. lett. 

A kilencedik futamon is túl vannak a Nacra 17-esek,
ahol Virág Flóra és az olasz Andrea Martinelli szépen, fo-
kozatosan lépkednek elôre, már a 31. helyen állnak.

470-es osztályban az Ezüstcsoportnak – így a Gyapjas
testvéreknek is – ma csak egy futam jutott, amelyen a 21.
helyen értek célba, ezzel összetettben az 53-ak.

Szörfben a férfiaknál összetettben Sánta Bence a 76.,
Nickl András pedig a 80.

A következô napon újra 17–18 csomós szélben zajlot-
tak a versenyek. Jól szerepeltek a magyarok, különösen
Érdi Mári remek és kiegyensúlyozott szereplése biztató. A
15. és 8. helye kitûnô, különösen annak tükrében, hogy
csak a kvalifikációért küzdô ellenfeleire kellett koncentrál-
jon. A nap végén már a zsebében érezhette a riói repülô-
jegyet, még akkor is, ha matematikai esélye még megvolt
az ellenfeleinek, a portugál és a svájci versenyzônek. Egyi-
kôjük akár meg is elôzhetné, a második legjobb viszont 35
ponttal van mögötte, ezt két futam alatt behozni, ha nem
is lehetetlen, de nem is valószínû, hogy sikerülhetne. 

Jól ment ezen a napon a többi magyar is. Nôi szörfben
Cholnoky Sára 35., ami azt jelenti, hogy már második az
Ezüstcsoportban. Kár a második napi gyengébb futamo-
kért, helye lett volna az Aranycsoportban, amivel meglett
volna az olimpiai kvalifikációja is. De így, hogy egyre job-
ban szerepel, ô is közeledik céljához, a riói részvétel eléré-
séhez. Nôi szörfben még két hely kiadó a riói olimpiára.
Az egyik Óceánia, a másik Európa számára. Cholnoky az
utóbbit jó eséllyel megcsípheti! Nyolc futam után 19
ponttal jár svéd ellenfele elôtt, aki jelenleg 41. az összetett
listán.

Laser Standardben a tegnapi kis kiengedés után Vad-
nai Benjamin összeszedte magát, és nagyjából húsz hellyelK
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Berecz Zsombor – fotó: Pedro Martinez
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elôrébb járt az Aranycsoportban, amivel feljebb is kúszott
az összetett listán. Az Ezüstcsoportban ma Tomai Balázs
és Vadnai Jonatán is javított. Mindkét futamban az elsô
tízben végezve most egymást követik az összetett listán az
59. és a 60. helyen.

Berecz Zsombor, friss Európa-bajnoki ezüstérmesünk,
a mai két futamával bekerült az elsô tízbe, és a nyolcadik
helyen várja a folytatást. Ezt elsôsorban a mai nap elsô fu-
tamán vitorlázott harmadik helyének köszönheti.

A 470-es mezônyben az Ezüstcsoportban Gyapjas Ba-
lázs és Zsombor a tegnapi negyedik hely után ma 17. és 8.
helyen értek célba, amivel 46-ak, azaz hatodikak az Ezüst-
csoportban.

Virág Flóráék is javítgatják helyezésüket Nacra 17-
ben, tizenkét futam után a 31. helyen állnak.

A Palma de Mallorcán vitorlázó magyarok közül csak
a férfi szörföseinknek nem akadt sikerélmény. 73. és 79.
helyen vannak a 85 deszkás között.

Az utolsó teljes mezônyös versenynapon délelôtt a
nyolc pálya közül volt ahol sikerült egy-egy futamot levi-
torlázni, de szélhiány miatt halasztani kellett. Délután
megélénkült a szél, indult mindenki a pályákra. 

Érdi Máriék délelôtt rajtoltak egyet, de aztán a futa-
mot megszakította a rendezôség. Ôk is a kikötôben vára-
koztak, majd délután sor került a kilencedik futamra,
amelyben hetedik volt, így az utolsó futam eredményétôl
függetlenül megszerezte az olimpiai indulási jogot. A ti-
zedik futamnak az összetett nyolcadik helyrôl úgy vágha-
tott neki, hogy legnagyobb ellenfeleinek már matematikai
esélyük sem volt ôt megelôzni. Ezen a futamon 14. helyen
ért célba, és ezzel a nyolcadik helyrôl kezdi a szombati
Éremfutamot. Mári mellett végül még a 13. helyen vég- H
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Egy napnyira az üdvösségtôl

Hogy is mondják azt Brazíliában, hogy alakul, alakul?
Azt hiszem leküldök valakit a jelzôboltba új szuper-

latívuszokért, de addig is szárazon közlöm, hogy a 47.
Trofeo SAR Princesa Sofia versenyen az utolsó elôtti
nap eredményei alapján, két futammal a Medal Race
elôtt az olimpiai nôi Laser Radial osztályban a világ-
bajnoki szintû mezônyben Érdi Mári az összetett listán
a hatodik helyen áll.

Miután a mai eredményeket olvasva diszkréten a kar-
jaimmal hadonászva ugráltam egy kicsit, szigorúan úgy
hogy senki se lássa, annak aki nem tudja azt is elmon-
dom, hogy az utolsó két európaiaknak elérhetô olimpiai
kvalifikációs helyért folyó küzdelemben az ellenfeleitôl
23, 35, 37 és 43 pontnyira távolodott, miután a mai fu-
tamokon 15. és 7. helyeken ért célba.

Két futam van hátra. Lassan a kérdés nem az lesz,
hogy sikerül-e olimpiai részvételi jogot szereznie, hanem
az, hogy hányadik helyen kezdheti az Éremfutamot!

Persze ne legyünk telhetetlenek, lehet, hogy a holna-
pi két futamon elsôsorban a 10. helyen álló portugál
Sara Carmóra, a 16. svájci Maud Jayet-re, a 19. spa-
nyol Cachóra és a 24. szintén spanyol De Lagosra fog
figyelni. ôk a vetélytársak a kvalifikációért folyó ver-
sengésben, persze Máritól a feljebb leírt pontkülönbség-
gel lemaradva.

Még egy kicsit mélázok a fentieken hûvös arisztokra-
tikus nyugalommal…

Ruji
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zett portugál Sara Carmo jut el Rióba, aki nagy küzdelem-
ben gyôzte le svájci és spanyol ellenfeleit.

A nôi szörfösök az Ezüstcsoportban délelôtt egy futa-
mot teljesítettek. Ezen Cholnoky Sára egy hellyel futott
be svéd vetélytársa mögött, így most is van 18 pont elônye
az egyetlen még szabad olimpiai indulási jogért folyó küz-
delemben. Némi parti pihenô után a tizedik futamon a
svéd versenyzô és barátnôi mindent elkövettek – kifeje-
zetten sportszerûtlen eszközöket is bevetve –, hogy Chol-
noky lemaradjon, de ô tizedik helyen célba ért, és 16 pont-
tal ellenfele elôtt maradt. Ezután óvást adtak be ellene.
Éppen csak számolni nem tudnak az ellenfelek, mert ha
sikerülne is kizáratni a magyar lányt, a kettejük közti kü-
lönbség csak 15 ponttal csökkenne… Vagyis egy pont
elônye megmaradna. Végül felelsleges volt a számolgatás,
az óvást elutasították.

Vadnai Benjamin 48. és 47. helye a korábbiak tükré-
ben csalódás, de érthetô, hogy a számára már tét nélküli
futamokon kevésbé volt koncentrált. Ezzel összetettben a
48. helyen végzett. A Laser Standard osztály Ezüstcso-
portjában Vadnai Jonatán futamot nyert az utolsóban pe-
dig harmadik helyen ért célba, míg Tomai Balázs az ötö-
dik, majd a 27. lett. Ezzel összetettben Vadnai Jonatán
megfordította kettejük között az állást, 23 pont különb-
séggel az 55. helyen végzett Tomai Balázs elôtt, aki végül
a hatvanadik helyen fejezte be a versenyt.

Berecz Zsombor a kilencedik futamban hatodik lett,
ezzel biztosan ott lesz az Éremfutamban, ugyanis már
semmiképp sem csúszhat ki az elsô tízbôl. Az utolsó fu-
tamon 21. helyen futott be. 

Gyapjas testvérek az Ezüstcsoportban elôbb a nyolca-
dik helyen értek célba, majd az utolsó futamban érték el
a legjobb eredményüket, második helyen végeztek, ezzel
az összetettben a 44. helyre jöttek fel az erôs 79 hajós
nemzetközi mezônyben.

Ezzel minden hajóosztályban befejezôdtek a teljes
mezônyökkel lebonyolított futamok Palma de Mallorcán,
a 47. Trofeo SAR Princesa Sofia versenyen. Csaknem a le-
hetô legerôsebb mezônyök vitorláztak az olimpiai osztá-
lyokban. Alig-alig hiányzott nagymenô a pályáról. A ha-
gyományosan színvonalas regattát mindenki beillesztette
olimpiai felkészülésébe. Ugyanakkor több osztályban zaj-
lottak a küzdelmek a még szabad egy-két olimpiai kvótá-
ért. Sok nemzet válogatózott itt az olimpia elôtt. 

Érdi a 18 éves négyszeres korosztályos világbajnok
gyönyörûen vitorlázott egész héten, lényegesen jobban,
mint amit bármilyen (eddigi) papírforma igazolna. A négy
selejtezôfutam után is vezetett már a megszerezhetô két
olimpiai helyért zajló európai harcban, de az Aranycso-
portban, a legjobbak közt, ha lehet, még egy lapáttal rátett.
Az elsô kilenc futamon csak két alkalommal nem került az
elsô tízbe. Mindenki egyetért abban, hogy Mári igazán a
2020-as tokiói olimpiára lehet igazán jó eredményre esé-
lyes versenyzô, így nem volt elvárás az, hogy bejusson már
a mostani játékokra. De úgy látszik túl gyorsan fejlôdik! 

Az európai nôi szörfösök egyetlen még szabad riói
helyért vetélkedtek, és ezt a gesztenyét Cholnoky Sára
kaparta ki magának! Az elsô napon nagyszerûen kezdett,
de gyengébb harmadik és negyedik futamával egyetlen
ponttal kimaradt az Aranycsoportból. Az Ezüstcsoport-
ban aztán újra egyre jobban ment és az utolsó napot 18
pontos elônnyel kezdte a helyét veszélyeztetô svéd Fanny
Baumann elôtt. Cholnoky négy éve, a londoni olimpiaK
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Vadnai Benjamin – fotó: Jesús Renedo
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elôtt is elérte a kvalifikációhoz szükséges eredményt, de
akkor a válogatókon Detre Diánával szemben alulmaradt.
Most viszont ott lesz Rio de Janeiróban.

Cholnoky Sára: – Egyelôre teljesen hihetetlen, de
megvan a kvóta, ott leszek Rióban! Rengeteg munka van
ebben az eredményben! Köszönöm mindenkinek, aki hoz-
zájárult a sikeremhez, egyedül nem tudtam volna végigcsi-
nálni! Külön köszönet Utasi Lórinak és Mikinek az egész
heti biztatásért és segítségért. Meg kellett küzdeni min-
den futamban azért, hogy ez sikerüljön! Ugyan egy pont-
tal lecsúsztam az arany csoportról – úgy már kedden el-
dôlt volna a kvótám –, de így, egy végig kiélezett, fair ver-
senyben, öt nap alatt, tíz futam alapján érdemeltem ki az
olimpiai indulás jogát! 

A Princesa Sofia volt a harmadik olimpiai válogató
versenye a magyar lasereseknek. Ahogy az elsô két verse-
nyen most is Vadnai Benjamin végzett a legelôrébb, így
magabiztosan vezet a válogató sorozaton, amelynek utol-
só állomása a mexikói Laser világbajnokság lesz. Már
csak egy ellenfelének, az öccsének maradt esélye… Az
Ezüst-csoportban az utolsó napon még futamot is nyerve
tört elôre a 18 éves Vadnai Jonatán, aki így a verseny vé-
gére ezúttal is megelôzte az olimpiai kvalifikációt 2015-
ben megszerzô Tomai Balázst. 

Vadnai Benjamin: – Még nincs lefutva a meccs, vitor-
lázásról beszélünk, sok minden történhet. Tény, hogy elô-
nyös helyzetben vagyok, de ünnepelni majd a mexiói vi-
lágbajnokság után fogok. 

Berecz Zsombor, aki már 2014-ben kvalifikálta magát
az Olimpiára, két hete szerezett Európa-bajnoki ezüstér-
me után ezt a versenyt felkészülésként használta a közel-
gô világbajnokság és az olimpia elôtt. Így is nagyszerûen
szerepelt, igazolva, hogy stabilan beletartozik a nemzetkö-
zi finnes élvonalba. Már a versenyt megelôzôen arról be-
szélt, hogy felszereléseket próbálgat, ha úgy érzi kockáz-
tatni is fog, hiszen neki ez a verseny elsôsorban a felkészü-
lést szolgálja a rövidesen kezdôdô világbajnokság és per-
sze az olimpia elôtt.

Biztatóan vitorlázott a 470-es mezônyben a tehetsé-
ges, de nagyon kevés nemzetközi rutinnal rendelkezô ju-
nior világbajnoki ötödik helyezett Gyapjas Balázs és
Gyapjas Zsombor. Jól helyt álltak az erôs szeles futamo-
kon is a náluk nagyobb testsúlyú párosokkal szemben, és
végül az összetett 44. helyen végeztek.

A tapasztalatgyûjtés és az összeszokás volt a célja a
magyar-olasz kettôsnek a Nacra 17 katamarán mezôny-
ben. Virág Flóra és Andrea Martinelli javuló futamered-
ményekkel végeztek a 32. helyen a 44 hajós versenyen.

ÉREMFUTAMOK

Két Medal Race-ben is érdekeltek voltak magyar vitorlá-
zók: Érdi Mária és Berecz Zsombor bejutott a legjobb
tízbe, a világ elitjébe. 

Érdi Mári életében elsô alkalommal került ilyen elôke-
lô társaságba, ahol – mondani sem kell – ô volt a legfiata-
labb a rutinos felnôttek alkotta mezônyben. Már az is
szenzáció számba ment, hogy bekerült az elsô tízbe, és ott
is helyt állt, a kilencedik helyen végzett. Végeredményben
nyolcadik a 83 hajót felvonultató mezônyben! Az éremfu-
tamon nagyon óvatosan versenyzett, elôfordult, hogy több
hajót is elengedett, került minden konfrontációt. Mári ra-
diálos pályafutása alatt a felnôtt mezônyben versenyrôl H
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versenyre javított tíz–húsz helyet. Most viszont bajban
lehet, ekkorát már soha többé nem léphet elôre… Edzôi
Csomai József, Eszes Tamás és Andreas Geritzer – igazán
büszkék lehetnek tanítványukra. Mi, drukkerek pedig nem
gyôzünk csodálkozni. A második naptól nézegetem az
eredménylistát, és eleinte nem is hittem a szememnek…
Dennis Conner, olimpiai bronzérmes, ötszörös America’s
Cup gyôztes azt nyilatkozta egyszer: „A vitorlázás tapasz-
talat, tapasztalat, tapasztalat és tudás. Másképp nem
megy.” Igaz, ô nem ismerte Márit. Nem tudom elôfor-
dult-e hasonló valaha, hogy valaki négy év vitorlázás után
olimpián szerepeljen, magyar versenyzôvel ilyen nem tör-
tént. Bácsics Krisztina nem sokkal volt idôsebb Márinál,
amikor Barcelonában részt vett az olimpián, de ô már lé-
nyegesen nagyobb versenyzôi múlttal rendelkezett. 

– Igazából még fel se fogtam, hogy mi történt –
mondta még a Medal Race elôtt Érdi Mária. – A felnôtt
mezônyben korábban a legtöbbször lassúnak éreztem ma-
gam, ez kötötte le a gondolataimat. De most, Palma de
Mallorcán összejött minden, ami egy jó eredményhez kell.
Egyik futam jött a másik után, és azt vettem észre, hogy
bejutottam a legjobb tízbe. 

A hazai vitorlás társadalom Érdi Márit Tokió olimpi-
konjaként tartotta számon. Mári többször is úgy nyilatko-
zott, hogy a reális cél számára a tokiói olimpiai részvétel. 

– Négy éve vitorlázom, ezért hihetetlen, hogy sikerült
a riói játékokra megszereznem a kvalifikációt. Jól sikerült
a felkészülésem, elhittem, hogy a felnôttek között sem kell
félnem, Andreas Geritzer, az új edzôm is sokat segített
ezen a versenyen. A holnapi Éremfutam eredményétôl
függetlenül is ez volt életem versenye. 

Berecz Zsombor korábban arról beszélt, hogy szereti
az Éremfutamot, mert ott kevés ellenfél van, ami neki –
aki sokat vitorlázott itthon ilyen kis mezônyökben – elônyt
jelent. Na jó, de ekkorát? Korábban is sikeres volt az
éremfutamokban, most is megnyerte azt, ezzel a hetedik
helyen végzett. Zsombor az utóbbi években beérett, cél-
tudatos versenyzôvé vált. Professzionális munkát végez, és
ennek megfelelôen él. 

Berecz: – A mallorcai versenyt a felkészülés részének
tekintem. Ki kell próbáljak legalább egy, a számomra új vi-
torlát. Idén más nem számít, mint az olimpia. Természe-
tesen a világbajnokságon is szeretnék jól szerepelni, de az
sem olyan fontos. K
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Érdi Mári új támogatója az Adidas
Császári Attila, az Adidas Budapest Kft. sportmarke-
ting-menedzsere örömét fejezte ki, hogy Mári bekerült az
Adidas nemzetközi csapatába. 

– Büszke vagyok arra, hogy egy fiatal magyar tehet-
séget választottak a nemzetközi kollégáim. Magyar veze-
tôként picit bántott, amikor például egy török ökölvívó,
egy francia vívó, vagy éppen egy ukrán birkózó került a
támogatottak körébe, és nem egy magyar sportoló. Most,
hogy Érdi Máriát választották a nemzetközi csapatba,
örömöt és egyben elégtételt érzek. – fogalmazott Császá-
ri Attila, aki reméli, hogy telitalálat lesz az ifjúsági
olimpikon szponzorációja. 

– Bízom benne, hogy a bizalommal élni fog, és a fel-
nôttek között is hozni tudja majd a kitûzött célokat,
eredményeket! 

Mondhatni ez bejött. 

Vadnai Janatán – fotó: Jesús Renedo
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Brencsán Ábelt, az MVSz versenysport menedzserét
kérdeztem a mallorcai eredményekrôl.

– Fantasztikusak. Berecz Zsombor formája több, mint
biztató. Jó lenne végre az olimpián pontot szerezi, erre a
legnagyobb esélye neki van. Ô is ezt fogalmazta meg cél-
ként, remélem sikerül neki. Érdi Mári pedig egy külön ka-
tegória: ô maga a csoda. Valaki egyszer igazán elmagya-
rázhatná, hogyan lehetséges ilyen rövid idô alatt ilyen
szintre jutni… Ahogy hallom, mások se nagyon értik,
legfeljebb annyit fûznek a történethez, hogy Mári egy
született tehetség. Számára azért is fontos a riói szerep-
lés, hogy a következô olimpián már megfelelô tapasztalat-
tal állhasson rajthoz, és a pontszerzô helyekért küzdhes-
sen. Ugyanez igaz a Vadnai testvérekre is. 

– Természetesen a két szörfös eredményének is na-
gyon örülünk, ôk az önállóságuk érdekében a saját szövet-
ségük alatt dolgoznak, de a nemzetközi – NOB, ISAF stb.
– színtéren mi képviseljük ôket. Ez egy szoros együttmû-
ködést kíván meg, ennek érdekében Utassy Loránd fôtit-
kárral gyakorlatilag napi szintû a kapcsolatunk. Minden-
ben segítjük és támogatjuk a munkájukat, viszont a szak-
mai és gazdasági döntéseket kizárólag ôk hozzák. 

– Mári programja most vált véglegessé, mert korábban
két alternatíva is létezett. Egy: ha kijut, kettô: ha nem, Ri-
óba. A palmai útját a klubja és a szövetség közösen finan-
szírozta, az eredmény pedig most kell »pénzre váltani«.
Mindent megteszünk ennek érdekében, Holczhauser
András a MOB-bal már az elsô nap felvette a kapcsolatot.
Hivatalosan a kvalifikációra nincs megállapított jutalom,
de reméljük, hogy kapunk segítséget. Az olimpiai részvé-
tel költségeit természetesen kifizetik. 

– A laseres válogató gyakorlatilag eldôlt, minden bi-
zonnyal Vadnai Benjamin képviseli hazánkat az olimpián,
de Vadnai Jonatánnak még maradt matematikai esélye,
hogy Mexicóban a maga javára fordítsa az eredményt.
Ehhez az elsô 25-ben kell végezzen, és legalább 15 hellyel
kell a bátyja elôtt végezzen. 

– Az MVSz mindenben – nevezés, adminisztráció,
sportorvosi ellátás stb. – segíti a versenyzôket. A legna-
gyobb segítséget azonban az jelenti, hogy a támogatási
rendszer következetes és kiszámítható. És persze ne fe-
lejtsük el, hogy az élsportra költhetô összeg is jelentôsen
emelkedett az elmúlt idôszakban. Az elsô évben 12, idén
75 millió forint jutott, illetve jut az élsportolók támogatá-
sára. Ezek a pénzek kiszámíthatóan, az elôre leírt mó-
don, ütemezett idôben kifizetésre is kerülnek. Ehhez kel-
lett az elnökség következetes állásfoglalása. Kiemelném a
fôtitkár – Holczhauser András – személyét, aki rengete-
get tett azért, hogy a határozatokat végre is lehessen haj-
tani. Fontosnak tartom, hogy nyugalom van az MVSz kö-
vül, megszûntek a kavarások, nincsenek külön alkuk, így
a klubvezetôk, a sportolók, az edzôk a saját dolgukkal
foglalkozhatnak, és azt – többek között ezért is – egyre
magasabb színvonalon tehetik. 

– Ami a jövôt illeti, úgy látom, hogy nagyon erôs az
utánpótlás, az Optimist csapatban nagyon ígéretes ver-
senyzôk vannak, az ô továbblépésüket is segítenünk kell a
jövôben, ezért a támogatási rendszert – ha csak kis mér-
tékben is – át kell alakítsuk, vagy inkább ki kell terjesszük,
hogy a fiataloknak valóban tudjunk egy sportolói életpá-
lya modellt mutatni. El tudom képzelni, hogy a jövôben
többen is bejárhatnak a Vadnai testvérekéhez hasonló, si-
keres utat. H
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INTERJÚ A VADNAI TES TVÉREKKEL

Még a laseresek Palma de Mallorcán rendezett válogató
versenye elôtt találkoztam a Vadnai fivérekkel. Pakoltak,
másnap reggel indultak is Spanyolországba. 

– Hogy álltok?
Jonatán: – Két verseny után Benjamin vezet. 
– Ezt én is tudom… De mik az esélyek?
Benjamin: – Nem foglalkozok ezzel, csak a következô

versenyre koncentrálok. A téli felkészülésünk sikeres volt,
sokat vitorláztunk, fejlôdtünk, mindkettônknek javult a
sebessége. Nagy elôny számunkra, hogy együtt tudunk
készülni. Több alkalommal is a horvátokkal edzôtáboroz-
tunk, az is sokat jelentett. 

J: – Jó a kondíciónk, végre a súlyunk is megfelel az
osztálynak, mindketten 82 kiló vagyunk, ami ideálisnak te-
kinthetô. 

– Jonatán versenyrôl versenyre közelebb kerül hozzád.
Nem félsz?

B: – Dehogy, minél jobb ô, annál jobb nekem is, sok-
kal jobb edzôpartner. Persze rivalizálunk, de nem a verse-
nyeken, nem a másikat akarjuk legyôzni, hanem a többi-
eket. Inkább segítjük egymást. 

J: – Nekem persze nagy dolog lenne a bátyámat le-
gyôzni, de nem ez a lényeg. Én kifejezetten Tokióra készü-
lök, ha a mostani olimpiára esetleg kijutok, az akkor is
csak a tokiói felkészülés része lenne. 

B: – Egyszer már elkapott felnôtt versenyen. Rá tény-
leg oda kell már figyelni. Amíg fiatalok voltunk sokkal
nagyobb volt a különbség köztünk. Az az elôny, ami a
koromból adódik, lassan kiegyenlítôdik. 

J: – Legutóbb három-négy hely volt közöttünk, de ren-
geteget hibáztunk, ráadásul Benji beteg is volt. Szóval
azért még nem ez a realitás. 

– Mekkora hátrányt jelentett neked a betegség?
B: – Helyezésben nem tudom megmondani, de sokat.

Fáradt volta, nem sikerült kipihenni magam, fogytam is.
Lázam szerencsére nem volt, mert akkor nem versenyez-
hettem volna. Az elején még egész jól mentem, majd egy-
re rosszabbul, az utolsó nap pedig tíz helyet estem vissza. 

– Mire számítotok a következô két versenyen?
B: – Szeretnék jól menni, a tavalyi palmai verseny  si-

keres volt, jó lenne azt megismételni. A körülmények ked-
vezôek mindkettônk számára, kis és közepes, trükkös,
forgolódó  szélre számíthatunk, abban pedig jó vagyok.
150 hajó nevezett, három csoport lesz, szeretnék az
Aranyba kerülni. 

– Ez reális cél? Úgy érzed, hogy a mezôny elsô harma-
dában vagy?

B: – Az utóbbi idôben sikerült bekerülni az Aranycso-
portba, remélem, most is sikerülni fog. 

J: – Én oda sorolom.
– És – magadat?
J: – Még nem… Nincs meg a kellô rutinom.
B: – Még nem, vagyis nem minden körülmények kö-

zött. De még nagyon fiatalok vagyunk, az élmezôny sok-
kal tapasztaltabb vitorlázókból áll. A cél az, hogy mind-
ketten oda kerüljünk. Ma már nincs is olyan messze a tá-
gabb élmezôny, azaz az elsô 25–30. De onnan elôbbre jut-
ni, ahol most tartunk, az még rengeteg munkát jelent.
Azért dolgozunk minden nap, hogy ez sikerüljön, hogy
minden körülmények között ott legyünk a élmezônyben,
a szûk elitben. 

Vadnai Benjamin

Vadnai Jonatán
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Fináczy György – 1972.
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A következôkben azokat a magyar vitorlás kormányosokat mutatjuk be, akik már résztvettek olimpián.
Tesszük ezt azért, hogy az olimpia évében emlékezzünk és büszkék legyünk rájuk.

A  V I T O R L Á S  O L I M P I Á K  M A G Y A R  R É S Z T V E V Ô I

1 9 2 8 – 2 0 1 2 .
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MIHÁLKOVICS  JÁNOS

Amszterdam – 1928.
Mihálkovics János 1885-ben született, jogásznak tanult,
majd hivatásos diplomata lett: a moszkvai királyi követsé-
gen elsô titkár, majd Isztambulban királyi fôkonzul. Az
elsô magyar olimpikon vitorlázó kományos, a Hungária
6R yacht kapitánya.

Mihálkovics János édesapja, dr. Mihálkovics Tivadar
komoly érdemeket szerzett a magyar versenyvitorlázás
megteremtésében, klubok alapításában. Az ô nevéhez fû-
zôdik az elsô magyar vitorlásverseny ötlete és megszerve-
zése is. Fiatal korában rendszeresen sportolt: tornázott,
vívott, lovagolt, atletizált, evezett, és az 1870-es évek vé-
gétôl vitorlázott a Balatonon. 1876 ôszén költözött Gyôr-
be, ahol azonnal nekilátott egy sportklub megszervezésé-
nek. 1877-ben barátaival megalapították a Gyôri Csóna-
kázó Egyletet, amelynek elsô elnöke dr. Némethy Ernô
volt, majd Némethy halála után ô vállalta az egylet elnö-
ki funkciót, amit élete végéig betöltött.

Mihálkovics Tivadarnak mindhárom fia – Elemér, Já-
nos és Árpád – szerette a vitorlázást, de a versenyzésnek
és a klubéletnek csak János maradt aktív tagja. 

Fia, Mihálkovics János – ameddig a munkája engedte
– rendszeresen versenyzett, és különbözô feladatokat vál-
lalt a Magyar Vitorlás Yacht Szövetségben, valamint a Ki-
rályi Magyar Yacht Clubban. 

1923-tól gyakran lehet találkozni a nevével a versenye-
ken, gyakran volt a dobogósok között. Ekkoriban a család
hajóját, a Tacskót sikerrel kormányozta. Az elsô két évben
megnyerte az elsô ízben, 1923-ban kiírt Gróf Forgách
Balázs vándordíjat. E háromnapos verseny útvonala –
amelyen csak kieles hajók vehettek részt – a következô
volt: Balatonföldvár–Keszthely, Keszthely–Balatonfüred,
Balatonfüred–Balatonalmádi–Balatonföldvár. 1926-ig,
amíg a Tacskó jó állapotban volt, vitorlázott vele a verse-
nyeken. A következô évben Kandó Kálmán hajóját, a Gló-
riát vezethette, és hasonló sikereket ért el vele, mint a
Tacskóval. 1928-ban részt vett az amszterdami olimpián
a Hungária nevû 6R yacht kormányosaként. 

A továbbiakban is rendszeresen lejárt a Balatonra, de
már alig versenyzett. Idônként publikált vitorlás folyóira-
tokban.

A ’30-as években a Magyar Vitorlás Yacht Szövetség
tanácstagja. A Királyi Magyar Yacht Club soraiba tarto-
zott, 1935 és 1937 között az egyesület kapitánya volt.

1941-ig volt a család tulajdonában a Tacskó. Amikor
eladták, Mihálkovics a János Vitéz nevû Európa 30-ast,
majd 1942-ben a Vészmadár 30-as Schärenkreuzert
építtette. Ezzel a hajóval nyerte meg az Emese és a Kék-
madár elôtt az 1949. évi Kékszalagot. 

A Schärenkreuzert unokaöccse, ifj. Mihálkovics Tiva-
dar örökölte, majd 1973-ban a hajó eladására kényszerült.
A Vészmadár azóta is rendszeres résztvevôje a balatoni
versenyeknek.

A családnak 1947 és 1957 között volt még egy hajója,
a Tacskó II. nevû Olimpia yolle, amelyet idôsebb Tuss
Miklóstól vettek. A Tacskót Mihálkovics János is használ-
ta, de versenyekre unokaöccse, ifj. Mihálkovics Tivadar
járt vele. Korábban Szénássy József és Kovács Béla is vi-
torlázott ezzel a jolléval.

1997. február, Lehóczky Gábor

Mihálkovics János 

Elöl a Hungária kapitánya, Mihálkovics János (Dulin Jenô gyûjteményébôl)
A Vészmadár, 30-as Schärenkreuzer
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UHL  RAOUL  DR .

Amszterdam – 1928.
Az Uhl familia igazi vitorlázódinasztia. A három gyermek legidôseb-
bike, Gyula túrajolléban ért el sikereket, 1936-ban a BSE színeiben
a Novarával magyar bajnokságot is nyert. A középsô leány, Irén a hú-
szas-harmincas években jeleskedett. Férje, Kovách Andor a BSE vi-
torlázó-szakosztályának kapitánya. Anyai ági unokatestvérük volt a
többszörös országos bajnok Dulácska György. A harmadik Uhl test-
vér, az 1907-ben született Raoul volt közülük a legeredményesebb.

Az Uhl család 1916-tól rendszerint a Balaton mellett, Almádi-
ban töltötte a nyarait. A tízéves Raoul Perczel Miklós hajóján
kezdte a vitorlázást. A BYC 1920-as újraindulásával Grofcsik Já-
nos, a klub kapitánya vette pártfogásába. Az Uhl család vitorlás-
sal is rendelkezett, egy 14 négyzetméteres jolléval, a Lucky Strike-
kal. Kezdetben a három testvér együtt indult a versenyeken. A kor-
mányos Gyula volt. Versenyeket nyertek, nem is keveset. 

Raoul az elsô sikerét 1928-ban érte el, amikor megnyerte az
olimpiai válogató versenyt dr. Tuss Miklós és Oswald László elôtt.
21 évesen került ki az olimpiára, ahol az egyszemélyes, 12 lábas
dingi hajóosztályban indult, és a 13. helyen végzett. 

A Budapesti Sport Egyesület (BSE) vitorlázó-szakosztálya
1932-ben alakult. Uhl Raoul, aki a budapesti városházán dolgozott,
munkahelyi kollégáival (Göllner és Jordan családok, ifj. Lieber End-
re, dr. Halmay Zoltán, dr. Margó György, Márkus Antal) kezdemé-
nyezôje és kivitelezôje volt a szakosztály megteremtésének. 

1934-ben az elsô balatoni dingibajnokságon Raoul lett a bajnok
Akarattya nevû hajójával. A következô években több versenyen is
gyôzött. 1936-ban Heinrich Tibor és Kovács Béla mögött harma-
dik lett a bajnokságon. 

Az 1936. évi berlini olimpiai játékokra Olimpia yolléban válo-
gatóztak a korának legjobb magyar vitorlázói. Raoul szoros küzde-
lemben maradt alul Heinrich Tiborral és Izsák Olivérrel szemben.

Ezután már többnyire 22-es versenyjolléban szállt vízre. Ezek-
ben az idôkben itthon és a nemzetközi vízeken is a 22-es jolle volt
a fô versenyosztály. Raoul sokszor indult versenyeken, és Heinrich
Tibor, Kovács Béla, a Schimmert testvérek, Jankovich István és
Pongó Kiss Csaba mellett is többnyire értékes helyezéseket ért el.

25-ös túrajolléval az 1936-os Kékszalagon, a BSE Virradat ne-
vû hajójával abszolútban a nyolcadik helyet érte el, míg a túrajol-
lék között elsô lett. 

A második világháború végén és az azt követô majd három
éven át, 1947 júliusáig szovjet hadifogságban sínylôdött. Testileg
leromolva, rossz anyagi viszonyok között élt, és ápolta szeretett fe-
leségét. A Városházán kapacitálták, lépjen be a pártba, de ô erre
nem volt hajlandó. Vezetô tisztviselôi beosztása helyett, mint se-
gédmunkás dolgozott.

A BSE vitorlázói átmenetileg – mint Petôfi SE – Alsóörsre ke-
rültek, majd Balatonfüreden Vörös Meteor néven mûködtek. Uhl
Raoul az unokaöccse, Dulácska György biztatására ismét bekapcso-
lódott a vitorlázásba. Egy ideig a Kenese 50-es cirkálót kormányoz-
ta. 1956 nyarán az Almádi Építôk Sárkány nevû hajójával harma-
dik lett az elsô Dragon magyar bajnokságon. 1961 és1964 között
négyszer nyert Dragon bajnokságot a Mackó II. nevû hajóval. 

Uhl Raoul példamutató, sportszerû versenyzô volt. Versenyzôi
hitvallását így fogalmazta meg: – Imádtam vitorlázni, és mintegy
mellékesen, szívesen versenyeztem is. Ám sohasem erôszakosan, az
eredmény kevésbé érdekelt. Ha egy-egy versenyem nem úgy sike-
rült, mint ahogy szerettem volna, önmagamban gyorsan napirend-
re tértem a gyengébb eredmény felett. Nyilván a másik ügyesebben,
jobban vitorlázott – gondoltam magamban.

2000. március, Szénásy József

Uhl Raoul olimpiai igazolványa

22-es versenyjolle
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HE INR ICH T IBOR

Amszterdam – 1928. és Berlin – 1936.
1890-ben született, és több sportágot ûzött aktívan: jég-
korongban, gyeplabdában és vitorlázásban válogatott volt.
1928-ban a téli olimpián jégkorongban, a nyárin vitorlá-
zásban képviselte hazánkat!

Vitorlázásban 14 magyar bajnokságot nyert (nyolcszor
22-es versenyjolléban, kétszer balatoni dingiben, egyszer
Olimpia yolléban és háromszor 30-as cirkálóban).

1928-ban Amszterdamban a Hungária 6R yacht csa-
patának tagja, ahol Sebôk Sándorral a nagyvitorla kezelé-
sével bízták meg.

1931 júniusában, Triesztben magyar–német–olasz vi-
torlásverseny egyéni gyôztese.

1933-ban Balatonfüreden rendezték az elsô 22-es ver-
senyjolle Európa-bajnokságot, majd 1934-ben a Wörthi-
tavon, 1935-ben Triesztben, 1937-ben Svájcban a zürichi
tavon, 1938-ban a Berlin melletti Wannsee-n. Heinrich
mindegyiken részt vett, Triesztben és a Wannsee-n a má-
sodik helyet szerezte meg, 1937-ben pedig a harmadik he-
lyen végzett. A 33-as Eb-n két hajó összesített eredménye
alapján hirdettek eredményt, itt Heinrich Kovács Bélával a
harmadik helyet érte el.

Az 1936. évi berlini olimpiai játékokra tervezték az
egyszemélyes Olimpia yolét. Hazánkban 1935-ben külön
erre a célra épített Piros, Fehér és Zöld névre keresztelt
Olimpia yollékon 12 meghívott versenyzô részvételével
válogatót tartottak, amelyen Heinrich Tibor gyôzött Izsák
Olivér, Uhl Raoul és Kovács Béla elôtt, így Kielben ô kép-
viselte hazánkat. Heinrich 25 nemzet között a hetedik
helyen végzett.

Heinrich Tibor 1938-ban, Németországban, a starn-
bergi tavon rendezett Európa-bajnokságon kilenc nemzet
vitorlázói között második lett. Ugyancsak a második he-
lyet szerezte meg hazánknak egy évvel utóbb, 1939-ben a
lengyelországi Orlowóban megrendezett Európa-bajnok-
ságon.

1933-ban jelent meg a Magyar Vitorlás Yacht Szövet-
ség könyve vitéz Sebôk Sándor szerkesztésében. Heinrich
Tibor Versenyvitorlázás címen írt ebbe majd százoldalnyi
fejezetet. A hazai vitorlásirodalomban ez volt az elsô ösz-
szefoglalása mindannak, amit a versenyzônek tudnia kell. 

Heinrich 1939-ig a Királyi Magyar Yacht Club, 1940-
tôl pedig a Hungária Yacht Club színeiben versenyzett. A
MVYSZ tanácsának ismételten választott, majd delegált
tagja volt.

1944 végén Ausztriába távozott, majd Ausztria meg-
szállása után a Wörthi-tó mellett az angol övezetben élt.
Ott is vitorlázott, csillaghajóval versenyzett, és vitorlázás-
ra oktatta az angolokat.

Heinrich Tibor, vagy ahogy ott nevezték, Tibor von
Heinrich 1948-ban a Kärtner Yacht Club tagjaként oszt-
rák bajnokságot nyert a SIA III. nevû csillaghajóval. A
klub Krumpendorfban, a Wörthi-tó partján helyezkedik el,
és Heinrich a klub tanácstagja volt. 

1949-ben, majd 1951-ben már az Union Yacht Club
Wolfgangsee tagjaként nyert osztrák bajnokságot az Irmi
II. nevû csillaghajóval.

Az 1954-ben bekövetkezett halála után Ausztriában,
a Wörthi-tavon versenyt neveztek el róla.

1998. április, Szénásy József

Heinrich Tibor

Olimpia yollék trieszti versenye
Heinrich a memzetközi versenyeken rendszerint eredményesen szerepelt
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HOLÉNY I  IMRE

Róma – 1960.
1926-ban született. Öt félévet a Budapesti Orvostudományi Egyete-
men tanult, majd a Veszprémi Vegyipari Egyetemen 1968-ban vegyész-
mérnöki oklevelet szerzett. A NIKE Fûzfôi Nitrokémia Vállalatnál
üzemvezetôként, fômérnökként dolgozott. 1968-tól a Dinamit Nobel
cég alkalmazottja, késôbb vezetôje volt. 

Holényi több hajóosztályban is versenyzett, Kalózzal és Csillaghajó-
val két, Repülô Hollandival egy bajnokságot nyert. 1953-tól 1960-ig volt
a válogatott keret tagja. 

1959-ben az elsô Repülô Hollandi magyar bajnokságot azonos pont-
számmal nyerte a Nagy–Siklósi páros a Holényi házaspár elôtt, akik az
utolsó futamban nem értek célba. Holényiék, bár elvesztették a bajnok-
ságot, ebben az évben kiemelkedtek a magyar mezônybôl, és a válogatott
keret tagjai voltak. A Kieler Wochén és Ostsee-n elért jó eredményeik
után az Angliában rendezett világbajnokságon 8., a svédországi Európa-
bajnokságon 4., míg a Riminiben rendezett nemzetközi versenyen elsô
helyezést értek el. Ez az olimpiai szereplést jelentette számukra. 

Az edzôbizottság nagyhatalmú urai – Dolesch Iván, Németh István,
Szekeres János és Kôvári Károly – azonban nem tudták megemészteni,
hogy egy nô szerepel kiemelkedôen a trapézon. Dolesch kijelentette:
Holényi a feleségével nem utazhat az olimpiára. Jelöltje is megvan a Mû-
vész SK-ban – ahol ô az edzô – versenyzô Molnár Albin személyében.
Holényi tiltakozott, de végül kénytelen volt beadni a derekát. 

Az olaszok jól szervezett olimpiai vitorlásversenyt rendeztek. Kivétel
volt ez alól a Sztárok és a Repülô Hollandik elsô futama. A két osztály
versenyeit egy pályán rendezték, ráadásul a Sztárok rajtoltak elôbb, és az
elsô futamban, a Hollandik nem sokkal a rajt után utolérték ôket, ami
bonyodalmakat okozott, volt aki legalább tíz helyet veszített. Holényiék
is rosszul jártak, így az elsô futamban a huszadik helyen értek célba. 

Másnap kellemes, 3–5 méteres szél fújt. Holényi túltette magát az
elôzô napi fiaskón, és jól versenyzett, a tizenkettedik helyen végzett. 

A harmadik versenynapon a 6–8 m/s-os szél jobban feküdt a magyar
párosnak, ami az eredményükön is meglátszott: az elôkelô kilencedik he-
lyen értek célba. 

A következô napon kevéske szellô – 1,5–3,0 m/s – fújdogált. Ez nem
kedvezett a magyaroknak. Holényiék ennek ellenére jól szerepeltek: 11.
helyen futottak célba. 

Az ötödik futamra ismét gyenge szélben (2,0–4,5 m/s) került sor. A
késôbbi olimpiai bajnok norvég Peter Lunde junior végig vezetve nyert.
Az utolsó cirkáló szakasz kezdetekor a szovjet Alekszandr Selkovnikov
volt a második, azonban Holényi megelôzte, így a magyar kettôs máso-
dik helyen futott célba! Ez nagy visszhangot váltott ki, szenzációnak szá-
mított. A Holényi–Molnár páros az ötödik futamot követôen a tizedik
helyen állt az összesítésben. 

Következett a fekete leves. A hatodik napon 4–8 m/s erôsségû nyu-
gati-délnyugati szélben rajtolt a mezôny. Holényiék és további három ha-
jó nem ért célba. Valamilyen technikai problémának kellett lennie, mert
Holényiék ebben a szélben kiemelkedô teljesítményre voltak képesek.

Ezt támasztják alá az utolsó nap eseményei is. A hetedik versenyna-
pon gyenge, 2–5 m/s-os szél lengedezett. Hasonló körülmények között
Holényiék a második helyen végeztek az ötödik futamban, így okkal vár-
hatott a magyar csapat egy jó befejezést tôlük. Ez azonban nem sikerült,
a legrosszabb eredményüket ismételték meg, a huszadik helyen végeztek. 

Ezzel végeredményben visszacsúsztak a 13. helyre. 
Az olimpiai eredményt akkor a vitorlástársadalom sikerként értékel-

te, ellentétben a sportág vezetôivel, akik kudarcnak tekintették a Holé-
nyi–Molnár páros olimpiai szereplését. Ezek szerint akkoriban gyenge
eredménynek számított, ha valaki az olimpián többek között legyôzte a
francia, az ausztrál, a kanadai, a svéd, a brazil és a portugál párosokat. 

2011. január

Holényi Imre

Holényi Imre feleségével
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TELEGDY I S TVÁN

Róma – 1960.
Állatorvosi Fôiskolára járt, de két év után nemesi szárma-
zása miatt kitiltották az összes magyar egyetemrôl, ezért
autószerelônek állt. 

Mindenki csak Telegdynek hívta, az Istvánt nem tették
hozzá, késôbb Pistának, de Pista bácsinak soha. A bará-
tai pedig Ketyinek. 

Komolyan kizárólag Csillaghajóval versenyzett: az elsô
bajnoki érmét 1957-ben szerezte, harmadik lett; az utolsót
majd’ negyed évszázaddal késôbb, ugyanebben az osztály-
ban, 1980-ban ezüstérmes. Ez idô alatt tizenhét bajnoki ér-
met gyûjtött, ebbôl hat aranyat. 

Rendszeresen vitorlázott Alsóörsön a nagybátyja, Mi-
hálkovics János, akinek volt egy 22-es jolléja, egy dingije
meg a Vészmadara, így mindig kellett neki mocó. Késôbb
behívták katonának, és 1949-ben a Honvéd Vitorlás Klub-
ba került. Haán István mancsaftja lett. 

1956. október 27-án lôtték a házukat, apját és ôt is el-
találták. Apja másnap belehalt sérüléseibe. István hat hó-
napig volt kórházban. Felgyógyult, és jól ment neki a ver-
senyzés, az olimpiai keret tagja volt, és utazhatott Rómába.
12. helyen végzett. 

Telegdyék tizenkettedik hellyel nyitottak, majd a más-
napi folyatásban a tizenötödikek lettek. Harmadik nap
magukra találtak, és a Csillaghajók izgalmas versenyén,
szoros futam végén, a rendkívül erôs mezônyben a hato-
dik helyen végeztek. A negyedik versenynapon Telegdyék
sokáig Pinyegin mögött a második helyen vitorláztak, biz-
tosnak mondható elônnyel Parks elôtt. Egy durva szélfor-
duló azonban megfosztotta ôket a szenzációs helyezéstôl,
végül a hetedik helyre estek vissza. Soha rosszabbat…
Három nap – kényszer – pihenô után, az ötödik verseny-
napon ismét gyenge szélben (2,0–4,5 m/s) zajlott a futam.
Telegdy az elsô bójánál másodiknak fordult, késôbb azon-
ban visszaesett és a tizenharmadik helyen zárt. Hatodik
nap: szélcsend és halasztás. Egy óra várakozás után 4–8
m/s erôsségû nyugati-délnyugati szélben rajtolt a mezôny.
A Telegdyék a 15. helyen értek célba. Az utolsó futamon
Telegdy tizenegyedik helyével összetettben a tizenkettedik
helyen végzett.

Telegdy: – Jobbnak kellett volna lenni. Akkor már
megromlott a házasságom az elsô feleségemmel, és bele-
szerettem a mostaniba. Meglátogatott bennünket a bá-
tyám is, aki Amerikában élt. Ez mind elvonta a figyelmem
a versenyrôl. De nem tudtam mit csinálni, nem tudtam ki-
kapcsolni a magánéleti problémákat. Itthon azt mondták,
hogy nem volt rossz eredmény, de én tudom, hogy tízben
lehettünk volna. Az olimpia egy speciális verseny, semmi
mással nem lehet összehasonlítani. Szerintem a második
olimpián tud az ember igazán jól szerepelni. 

A Kékszalagon 1965-ben második, tíz évvel késôbb el-
sô – természetesen Sztárral.

1975-ben összeült Holovits Györggyel. Egy remek ha-
jóban, egy remek évük volt. Mindent megnyertek: Bajnok-
ságot, Kékszalagot, Districtet. Ezután is mindig indult a
Kékszalagon, összesen tizennyolcszor. 

Telegdy: – Mihálkovics szerint akkor leszel jó verseny-
zô, ha a Kékszalagon jól szerepelsz. 1975-ben abszolútban
nyertünk.

2006. június

Majd’ fél évszázaddal az elsô bajnoki sikere után a Spartacus-telepen

A római olimpián 1960-ban
Jutassy Istvánnal az olimpiai formaruhában
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TOLNAY  KÁLMÁN

Róma – 1960. és Mexikó – 1968.
A BYC legsikeresebb versenyzôje 1924. november 28-án
született. Kálmánként keresztelték, de az egész család
Lászlónak hívta. Az 1946-ban kiállított útlevelében is
László szerepelt… Faipari Technikumot végzett, a Hajó-
gyárban dolgozott, mint tervezô, csoportvezetô, részt vett
a Balaton-sorozat tervezésében. 

Ô az egyik elsô magyar finnes, hollandis, és nemzet-
közi versenyeken is sikeres magyar csillaghajós, kétszeres
olimpikon. Tizenhat magyar bajnokságon gyôzött. 

Apja 1910-tôl matrózkodott, 1911-ben a Kishamison
kapott bizonyítványt, majd letette a motorosvizsgát is. A
Hajógyárban dolgozott, vitorlát szabott. Ô csináltatott
egy kis hajót – kétpárevezôs csónakra tettek svertet és vi-
torlát – a fiának. Kálmán ezzel kezdett vitorlázni. 1938-
ban gróf Andrássy Gyula felfigyelt rá, és utasította a gyár
igazgatóját, hogy gyártsanak neki egy Balatoni dingit.
Ugron Gábortól, Kovács Bélától, Heinrich Tibortól leste
el a vitorlázás tudományát. 

1944-ben Kalózzal nyert elôször magyar bajnoki cí-
met. Az elsô nemzetközi versenyén, közvetlenül a hábo-
rú után, O-jolléval indult az Attersee-n. Harmadik helyet
ért el. Kalózozott, hollandizott, finnezett és sztározott.
Rómában Finn-nel, Mexikóban Sztárral volt olimpián.

Az elsô olimpiáján minden nemzetközi tapasztalat
nélkül versenyzett. Elmondása szerint az erôs tengeri
hullámzás is meglepte, az áramlást sem ismerte. Ennek
ellenére a 25. helyen végzett a 35 fôs mezônyben. 

1964-ben legjobb csillaghajós egység, a Tolnay–Simon
páros szétvált, és Tolnay Rumi Ernôvel, majd 1967-tôl ifj.
Farkas Lászlóval versenyzett. Ebben az idôben a ma-
gyarok a nyugati hajókkal szemben is versenyképes Sztá-
rokat építenek. Egy ilyen – Kiszely Pál által, Balatonföld-
váron épített – hajóval új, kemény ellenfele lesz Tolnayék-
nak a Gosztonyi András – Holovits György kettôs. 1967-
ben és ’68-ban ôk nyerik a bajnokságot Tolnayék elôtt. A
szövetségi kapitány, Molnár Albin ôket jelöli az olimpiá-
ra utazó keretbe, ám végül az 1967-ben elért District-
bajnoki címe alapján a szövetség elnöksége a Tolnay Kál-
mán – ifj. Farkas László egységet nevezi. (Ez volt az elsô
magyar gyôzelem District versenyen. – a szerk.)

Tolnayék utaztak Mexikóba. Az olimpián a kezdeti
bizonytalanság után egyre jobban belelendültek a ver-
senyzésbe. Az elsô két futamban nem találták a helyüket
az idegen környezetben. Hatalmas óceáni hullámok vol-
tak, másként kellett állítani a hajót, másként kellett vezet-
ni is. A tizenhetedik és tizenhatodik helyen futottak cél-
ba a húsz indulóból. A harmadik és a negyedik futamban
már kezdték megszokni a környezetet, egy hetedik és egy
ötödik hely után felcsillant a jó szereplés reménye, de az
ötödik futamban ismét tizenhetedikek voltak. A hatodik
futamban elért kiemelkedô harmadik hellyel bizonyították
képességeiket, és már az elsô tízben voltak, ám az utolsó
futamban korai rajtot vétettek, és összetettben héttized
ponttal lemaradva a tizenharmadik helyen végeztek. 

Tolnay 1974-ben indult utoljára versenyen, ekkor meg-
nyerte a Dragon bajnokságot.

A nagyhajózás sosem érdekelte, egy nagy versenye
volt, amikor a Kékszalagon abszolútban gyôzött, persze,
Sztárral. 

Tolnay Kálmán

Tolnay Kálmán és Rumi Ernô 
Tolnay Kálmán és ifj. Farkas László
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F INÁCZY  GYÖRGY

Tokió – 1964. és München – 1972.
Mindmáig a legsikeresebb magyar finnes, aki a hatvanas
évek végén és a hetvenes évek elején az európai élme-
zôny biztos tagjaként rengeteg versenyt nyert, és akinek
1971-ben elért Európa-bajnoki bronzérmét túlszárnyalni
magyar vitorlázó sokáig nem tudta. (2016 februárjában
Berecz Zsombor múlta felül, második lett a barcelonai
Eb-n.) Fontos szerepet vállalt a hazai 470-es flotta fejlesz-
tésében, és ennek az osztálynak is egyik legjobbja volt
éveken át. Ahogyan késôbb Solingban is. Az olimpiai osz-
tályokban való versenyzést abbahagyta, ma ô az egyik leg-
aktívabb és legsikeresebb balatoni nagyhajós versenyzô.

Már az édesapja is beleszületett a vitorlázásba. A
nagyapja vett Szemesen egy házat, és Angliából hozatott
egy kis dingit. Akkoriban ott fürdôegylet mûködött, amit
nagyapa több barátjával alapított. Az elsô hat, a parton
épült ház közül az egyik az övé volt. Természetesen apja
is vitorlázott. Elsô hajója a Kócsag, egy 25-ös jolle volt. Ôt
is ezen a hajón ringatták pólyás korában. Ma is megvan,
édesanyja és az öccse vitorlázik vele. 

Verebély Tibor Cadetjén kezdett vitorlázni. A bátyja a
Vasasban versenyzett, amikor ötvenhat után, a külföldre
távozó versenyzôk helyére keresték a klubok az utánpót-
lást. 1957-ben kezdett versenyezni Siófokon. 

Kovács Béla, Puskás Ubul és mások komoly klubéle-
tet szerveztek. Tuss Miklóstól rengeteget tanult, minden
állítást, mindent trükköt megbeszéltek. Sokat túráztak,
de ezeket is végigversenyezték. Mindig, mindenhol verse-
nyeztek. Nagyon sokat vitorláztak akkor. Miklóssal együtt
fejlesztették a hajókat. Árbocot meg vitorlákat csináltak,
és Siófokon megszervezték a Finn gyártását. 

Tokióban tizenharmadik helyen végzett. 
Mexikóba nem mehetett. Fináczy: – Még ma is bánt,

hogy nem jutottam el Mexikóba. 1968-ban ahová kijutot-
tam, minden nemzetközi versenyt megnyertem, mégsem
küldtek ki. Úgy érzem, komoly lehetôséget vettek el tô-
lem. Az olimpián gyenge szél volt, és az a szovjet Mankin
nyert nagy fölénnyel, akit mindig megvertem ilyen szélvi-
szonyok között, az olimpia elôtt és után is. Hozzá tudtam
magamat mérni, mert erôs szélben ô sem volt túl jó, a
gyenge szél pedig nekem is kifejezetten erôsségem volt. 

München: – Vitorláztam a helyemen: gyenge szélben
elöl, erôsebben hátrébb. A hatodik futamot aztán olyan
szerencsésen sikerült megnyernem, hogy a negyedik he-
lyezett után mindenki idôn túli lett. A dolog borította a táb-
lát, és a negyedik helyen találtam magam, sôt, reményem –
ha halvány is – volt a harmadik hely megszerzésére. A lec-
ke az volt, hogy az orosz gyerekre kellett rávernem, talán
hét pontot. Mivel gyorsabb volt, a feladat nem tûnt egysze-
rûnek. Akkor volt esélyem, ha mást csinálok, és az be is jön.
Az utolsó futamon Potapov luvban küzdött, gondoltam,
megyek leebe, nézzük mi lesz? Már a rajt alatt forgott a szél
jobbra, de gondoltam, visszafordul. Kicsit húztam balra, és
amikor megfordultam, láttam, hogy a jobb oldal még min-
dig megy kifele. Sehol nem voltam. Ez lett a kiesôm, így
összetettben a nyolcadik helyen végeztem. Az orosz nagyot
alakított, és ô lett a bronzérmes. Ez a nyolcadik hely reális:
volt egy nagy szerencsém – a futamgyôzelem – és egy pech-
em az utolsó futamban. Ezek kiegyenlítik egymást. 

1998. június, Ruják István

Fináczy György

A tokiói olimpián

Az Északi tengeren 
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GÖMÖRY PÁL

Mexikó – 1968.
Európa-bajnoki ötödik helyezett, tizenegyszeres magyar
bajnok, Kékszalag-gyôztes, olimpikon vitorlázó. Hét éven
át képviselte a vitorlázást a Magyar Olimpiai Bizottság-
ban. Tóth Kálmán Szélcsendben… Viharban… címû
könyvébe ô írta a Versenyvitorlázás címû részt.

A gimnáziumi évei alatt úszott és tornázott. Nyarait
Tihanyban, a család nyaralójában töltötte. Mindig is sze-
retett volna vitorlázni, de erre csak 18 éves korában, 1954-
ben adódott lehetôsége: Litkey Miklós hívta a Honvédba,
Kalóz legénységnek. Dolesch Iván volt az edzô, aki Palit
befogadta. Egy év múlva már kormányos, Litkey Balázzsal
versenyzett. Két egymást követô évben ezüstérmesek vol-
tak az ifi bajnokságon. 

Felnôttként az öccsével, Péterrel vitorlázott, 1958-ban
bajnokok lettek. 1959-tôl egy Holdorf FD-vel versenyez-
tek, majd Pali Lugosy Györggyel ült egy hajóba, és nyer-
tek két bajnokságot 1961-ben és ’62-ben. 

1965-tôl Izsák Szabolccsal folytatta. Az 1968-as olim-
piáig Gömöry és a Litkey testvérek – Balázs és Bence –
küzdeleme fémjelzi a magyar FD-élmezônyt. 1966-ban az
Eb-n a Litkey testvérpár 11., 1967-es Eb-n a Gömöry–
Izsák kettôs az ötödik, 1968-ban a balatonfüredi Eb-n
Gömöryék a nyolcadikak. 

Ôk utazhattak az olimpiára. Mexikóban Gömöryék
az elsô futamban a biztató nyolcadik helyen értek célba,
ám a következôben egy rossz mozdulat következtében
Pali megbillent, és térdével egy jókora lyukat ütött a hajó
oldalán. 

Ezt így idézte fel: – Egy manôvernél elvesztettem az
egyensúlyomat, és térddel nekiestem a hajó oldalának.
Hallottam a reccsenést, de azt hittem, »csak« a térdem, és
nem is foglalkoztam a dologgal. A hajó azonban kinyílt,
menetirányban szálkásan kitörött az oldala. Süllyedni
kezdtünk, ki kellett állnunk. Nehéz volt megemészteni a
történteket. Végül a harminc hajóból a huszonegyedik he-
lyen végeztünk. Ezt itthon súlyos kudarcként értékelték.
Tudtomra adták a sportág vezetôi, hogy nem én vagyok a
jövô embere. 

Harminckét éves volt ekkor, és abbahagyta az élver-
senyzést.

Dragonozott néhány évet, majd – munkája mellett – a
Magyar Vitorlás Szövetségben dolgozott, vezette az edzô-
bizottságot, elnökségi tag volt. 

Ebben az idôben a szaksajtóban publikált. Keveset vi-
torlázott. 

A nyolcvanas évek elején a Soling keltette fel az érdek-
lôdését. Erôs osztály volt alakulóban, régi nagy nevekkel. Itt
kerültek össze a volt finnesek és a hollandisok. Olyan vitor-
lázók, akik korábban nem versenyeztek egymás ellen. Finá-
czy, Tuss, Galgóczy, Gömöry, Wossala jelentették az élme-
zônyt. 1983-ban – egy gyengébb, magyar hajóval – bajno-
kok voltak Solingban, és abban az évben nyertek a Hun-
gáriával is. Korábban egy évben két magyar bajnokságot
nem nyert senki.

Késôbb Gömöry sokat vitorlázott különbözô nagyha-
jókon, 1957-tôl mindegyik Kékszalagon elindult. 1983-
ban a Hungáriával második helyen végzett, 1989-ben a
Tramontanával gyôzött a tókerülô versenyen. 

2005. december, Litkey Farkas 

Gömöry egy lengyel hollandissal Tallinnban

Kora tavaszi edzôtábor

Gömöry Pál és Izsák Szabolcs

Soling korszak: Karg Péter, Galántha György, Gömöry Pál
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GOSZTONYI  ANDRÁS

München – 1972.
Gosztonyi András minden idôk egyik legjobb magyar vi-
torlázója. Nyolcadik helyen végzett a kieli olimpián, volt
Európa-bajnokságon hetedik, nyert Districtet. Nyolc éven
át töltötte be az osztrák szövetségi kapitányi tisztet. Ez
idô alatt volt olimpiai ezüstérmes Wolfgang Mayerhoffer. 

1941-ben Szepezden, az állomással szemben, a régi
csónakház mellett volt a »kikötô«, itt kezdett nyolcévesen
vitorlázni a bátyja tíznégyzetméteres, gaffos hajójával.
1951-tôl a füredi hajógyárban dolgozott, így a Vasasban
kapott hajót, egy O-jollét, azzal versenyzett. 

Az 1953-as Kékszalagon Kovács Bélával vitorlázott a
Cherie nevû 25-ös jolléval. 

1956-ban a Honvédba igazolt, és megkapta a legrosz-
szabb Csillaghajót, az Esthajnalt, késôbb a Göncölt. Mi-
után Dolesch Iván átépíttette az Esthajnalt, ismét azzal
versenyzett. Egyre feljebb került a ranglétrán. Komlós
Béla után Zarka Rudival, majd Holovits Györggyel ült
egy hajóban, akivel részt vett a müncheni olimpián. 

Vitorlázás 1972. december: „Gosztonyiék – az elsô
futamban kikínlódott tizenhatodik hely után – fokozato-
san jöttek fel a táblázaton, és az utolsó futamban elért ki-
váló második helyükkel végül a huszonegy hajós mezôny-
ben a nyolcadik helyen végeztek. A hét futamból ötször
szerepeltek az elsô tíz között, teljesítményük mindenkép-
pen dicséretes.”

Gosztonyi András: – Az utolsó futamban kettes–hár-
mas nyugati szél fújt. A futam elôtt Allen Holt és Man-
fred Stelzl állt velünk azonos pontszámmal, fél szemmel
tehát rájuk is kellett figyelni. Mi vettük elsônek a bóját, és
sokáig vezettünk, csak a befutóban vert meg az olasz Fla-
vio Scala. A többiek nem tudtak ránk jönni. Ez volt éle-
tünk legszebb futama. Örültünk a második helynek, ha
gyôzünk sem jutottunk volna a nyolcadik helynél elôrébb.
Ugyanakkor elmondhatom, hogy életem legnehezebb ver-
senye a kieli olimpia volt. Egy olimpián ugyan nincs sok
versenyzô, de mindenki nagyon jó, »harapnak« és rettene-
tes kemény a küzdelem. Eltökélt szándékunk volt a ver-
seny elôtt, hogy az elsô hatba kerüljünk, de ez sajnos nem
sikerült… A fô problémát az jelentette, hogy a Balatonon
más vitorlázni, mint a nyílt tengeren. Mi egy évben egy, jó
esetben legfeljebb két versenyen vitorlázhattunk tengeren,
ezért ilyen körülmények között kevés tapasztalatunk volt.
Ez látszott itt is: mire kezdtem belejönni, akkor vége is lett
az olimpiának. Az utolsó futamban másodikok lettünk, az
elsôben pedig tizenhatodikak, de úgy, hogy hosszú ideig
mi vittük a vége táblát. 

Húsz év kihagyás után Dragonnal, majd évekig egy
Hetvenes cirkálóval, az Irokézzel; késôbb egy tízméteres
karbonhajóval, a Kacorral is versenyezett. Ekkor már jó-
val elmúlt hetvenéves… 

2012-ben a Szamuráj Jackkel (9,40 méter hosszú, 280
kilogram tömegû, hátszélben 140 m2 vitorlát viselô, kere-
tes, trapézos karbon-epoxi versenygép – a szerk.) is részt
vett néhány versenyen. Akkor már hetvennyolcadik élet-
évét is betöltötte. 

2014-ben pedig egy Liberába, a Gardazzurrába (tra-
pézos, keretes, könnyû, túlvitorlázott hajó – a szerk.) ült,
azóta is ezzel vitorlázik. 

2014. 

Gosztonyi András

A csillaghajósok általában nem szeretik az erôs szelet, András viszont imádta

Gosztonyi András és Holovits György 
Elôkelô társaság: Gosztonyi András Hajdu Balázzsal egy hajóban
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HOLOVITS  GYÖRGY

München – 1972. és Moszkva – 1980.
2010-ben a harmincadik magyar bajnoki címét szerezte
meg. Ô még akkor gyûjtögette bajnoki címeinek javát,
amikor még nem volt szokás – sôt, egy idôszakban nem is
volt szabad – több hajóosztályban rajthoz állni. Ezt a szo-
kását ma is megtartja, rendszerint egy évben egy bajnok-
ságon indul. Ráadásul azt is, hogy ha elindul, leginkább
nyerni szokott…

Tízéves korában kezdett vitorlázni egy üdülôhajón.
Délelôtt-délután egy tôkesúlyos alu 25-össel vitték az uta-
sokat. Egyetemi évei alatt kézilabdázott, és amikor tehette
vitorlázott. 1965-ben Sztárban kezdett versenyezni. Mol-
nár Albin, az akkori szövetségi kapitány hívta mancsaft-
nak Gosztonyi András mellé. 

1968-ban ôket javasolta a Vitorlás Szövetség a mexi-
kói olimpiára, de végül – a lefektetett válogatási elvek el-
lenére – nem ôk utaztak. Akkoriban erôs volt a politikai
vonal… 

1972-ben viszont kijutottak a müncheni olimpiára. Vi-
tathatatlanul ôk voltak akkoriban itthon a legjobbak.
(Igaz, korábban is… – a szerk.) Az olimpián az igazán jó-
nak számító nyolcadik helyen végeztek. 

Az olimpia után megnôsült, gyereke született, építke-
zett, a vitorlázásra kevés ideje maradt, ezért kiszállt Gosz-
tonyi mellôl, és két évig idônként Finn-nel versenyzett.
1975-ben Telegdy vette rá, hogy ismét Sztárba üljön. Más-
fél évet versenyeztek együtt. Itthon minden sikerült nekik
abban az évben. Nyertek Kékszalagot, Districtet és ma-
gyar bajnokságot, 

1976-ban – úgy gondolta, hogy eleget tanult ettôl a
két nagytól – kormányt kért. Összeült Tamással, az öccsé-
vel egy hajóba. 1977-ben ôk nyerték a magyar bajnoksá-
got, majd utána még háromszor zsinórban. Nem volt kér-
dés, hogy ki utazzon a moszkvai olimpiára. Ott a tizedik
helyen végeztek. 

Holovits: – Lehetett volna jobb is, a fene egye meg!
Az utolsó futamot nagyon sajnálom. Nyolcadik helyen
álltunk összetettben, mentünk az élbollyal, és akiknek
már nem volt esélyük, meghúzták koppra a másik oldalt,
és bejött nekik. Ezzel visszacsúsztunk két helyet… Néha
még ma is rágódom rajta. 

Akkoriban mindketten munka mellett sportoltak. Az
olimpia után Bujtor István hívására Füredre, az MTK-ba
igazoltak. Ott ígértek nekik egy új hajót és sportállást,
Gyuri 36 évesen újra olimpiára készült. A hajó 1983-ban
jött meg. A következô évben szinte minden összejött ne-
kik. Gyuri és Tamás a Districten az utolsó futamig vezet-
tek, végül Hubert Raudaschl nagy mázlival verte meg
ôket. Sorra jól szerepeltek a nemzetközi versenyeken,
gyôztek a Bodensee-n a jubileumi 75. Hammond Perkins
Kupán, ôsszel megnyerték a Chiemsee-n a Kornprinz
Ruprecht Kupát. Kijuthattak volna a Los Angeles-i olim-
piára. De senki sem utazhatott… 

Szöul elôtt 1987-ben Tamás kiszállt a hajóból, de
1988-ban még Tamással nyerte a bajnokságot.

Holovits: – Nem volt már bennem annyi erô és kedv,
hogy végigcsináljam a válogatót. Pláne nem egy új
mancsafttal. Nem is lett volna fair. Szöulba már Tenke Ti-
biéknek kellett menni… 

2014. 

Telegdy István és Holovits György

Kedves hajója a Blot X – Telegdy Istvántól »örökölte«
Interjú a harmincadik bajnoki címe után
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L ITKEY  BENCE

München – 1972.
A magyar vitorlássportban sikeres Litkey testvérek (János,
Miklós, Balázs, Bence) legfiatalabbika, több hajóosztály
sokszoros magyar bajnoka, Münchenben Repülô Hollan-
di osztályban olimpikon, festômûvész, vitorlaszabó, sza-
badgondolkodó ember. Litkey Farkas, Botond és Balmaz
édesapja. 

A legidôsebb testvér, János Dolesch Ivánnál a Honvéd-
ban síelt, és az elsô évben bajnokságot nyert. Iván ezután le-
hívta Balatonföldvárra vitorlázni is. Ezzel a testvérei is be-
kerültek a vitorlázásba. Bencét tízévesen Dolesch magával
vitte, amikor versenyt rendezett. Késôbb pamutvitorlákat
trimmelt. 

1956-ban a bátyjával, Jánossal Olaszországba disszi-
dált. Huszonegy évesen, 1963-ban jött vissza. Akkor ke-
rültek át a testvérei a Honvédból a Balatonfüredi Elôrébe,
Kôvári Károly Balázs mellé osztotta be, 21 évesen vele
kezdett versenyezni. Egy öreg, tízéves német Holdorf
Hollandit kaptak. Harmadikok lettek a bajnokságon, ami
nagy szám volt, mert a hajó ennél jóval hátrébb sorolt.
1968-ban megkapták a szövetségi Bob Hoare hajót. Ak-
koriban az volt a leggyorsabb Magyarországon. Sebesség-
fölényük volt, kilométerekkel nyerték a versenyeket.
Bence 1970-ben kormányt kapott, és újonc mancsaftja
lett Bara Károly személyében. Egyre jobban mentek, de a
vezetôség szerint egy tapasztalt mancsafttal nagyobb len-
ne esélye a jó szereplésre. Bence Izsák Szabolcsot kérte fel
legénységnek, vele megnyerték a bajnokságot, így ôk me-
hettek az olimpiára. 

Vitorlázás: „A Litkey–Izsák kettôs egy tizedik és egy
harmadik hellyel kezdett, ám a késôbbiekben nem tudta
megismételni ezt a teljesítményt. Ôk inkább erôs szélben
lehettek volna esélyesebbek, szerelésük is ilyen körülmé-
nyek között igazán gyors. Eredményük a mezôny közepén
így is becsülendô teljesítmény.” 

Litkey Bence: – Elkövettem egy nagyon nagy hibát.
Mindenki új árbocot vett, és azt használta. Nekem egy
öreg Proctorom volt, ami jól be volt lôve, de az olimpia
elôtt összehoztam egy új árbocot, amit próba nélkül tet-
tem be. Nem értem el vele a régi sebességemet sem. Cse-
rélni pedig nem lehetett. Butaság volt. Tizenhatodikak
lettünk. Akkor – a szokásos módon – elvették a hajót, és
a feljövô Detrééknek adták. 

Az olimpia után Izsák Szabolcs kiszállt a hajóból, Ben-
ce Bara Károllyal versenyzett tovább. A Detre testvérek
éveken át miden alkalommal, de többnyire Balázs is –
Pettenkoffer Sándorral – megverték ôket, Bence így csak
harmadik és második helyeken végzett. Egy idô után meg-
unhatták, mert 1978-ban Bence és Balázs ismét összeül-
tek, és újra magyar bajnokok lettek.

1995-ben a legendás 30-as cirkálóval, a Kékmadárral
– a fia, Farkas elôtt – megnyerte a bajnokságot. 

1997-ben egy Hetvenes cirkálóval, a Capellával abszo-
lút második volt a Kékszalagon. 

2000-ben fiával, Farkassal egy Libera, a Pleasure fedél-
zetén gyôzött a magyar bajnokságon.

2005-ben megnyerte a Vodafone Match Racet. 
2006-ban a Gardazzurrát kormányozta a Kékszala-

gon az abszolút harmadik helyre. 
2007. március, Ruják István

Litkey Bence és Izsák Szabolcs

Litkeyék jobban örültek vola, ha erôsebb szelek fújnak…

Egy Libera kormányánál
Hatvan felett Hollandiban
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HAÁN ANDRÁS  DR .  

Montreal – 1976.
1958-ban – kis csalással – kezdett vitorlázni, mert akkoriban 14
év volt az alsó korhatárt, és ô 12 éves volt ekkor. Pályafutása
alatt egy klubban, a BKV Elôrében versenyzett, és amíg élt, Kô-
vári Károly volt az edzôje. Elôször kalózozott, a következô évben
Molyba ült, és azután mindig egyszemélyes hajóval versenyezett.
Molyban egyszer második, egyszer pedig harmadik lett az ifi baj-
nokságon. Ezután a Finn következett. 1967-ben a junior Európa-
bajnokságon negyedik helyen végzett. 1970 és 1983 között tíz-
szer nyert felnôtt magyar bajnokságot.

A vitorlázással párhuzamosan kosárlabdázott is. A komoly
kosaras idôszaka a gimnázium alatt és utána még egy évig tartott,
aminek egy térdsérülés vetett véget. Tizenhét éves korában egy
NB I-es meccsen ötven pontot dobott, az átlaga is húsz fölött ala-
kult. Bekerült a válogatottba. Ezért 1963-ban csak keveset vitor-
lázott, ’64-ben pedig alig-alig indult versenyen. Ebben az évben
Tokióban a magyar kosárlabda válogatott tagjaként szerepelt az
olimpián. Ez nem egyedülálló, de a modern olimpiák történeté-
ben ritkaság számba megy, hogy valaki két sportágban is ilyen
szinten teljesítsen. A második világháború után pedig hazánkban
– tudomásom szerint – csak Haán Andrásnak sikerült. 

A montreali olimpián egyedül képviselte a magyar vitorlá-
zást. 470-es osztályban talán a magas költségek miatt nem indult
magyar versenyzô. 

Vitorlázás: „Az elôrejelzések alapján igen erôs szeles olimpi-
ára kellett felkészülni. Szerencsére a szelek nem voltak túlságo-
san erôsek, az utolsó három futamot kifejezetten kedvezô szélvi-
szonyok jellemezték. Az elsô futamban András 16. lett. A máso-
dikban az elsô cirkálószakaszban hibát vétett, és a futam végére
csupán a huszadik helyre tudta magát felküzdeni. A harmadik fu-
tam hármas szélben zajlott. Örömünkre a harmadik helyet Haán
András küzdötte ki magának. A negyedik futamban a 24. helyen
végzett. Az ötödik futamon az elsô cirkálószakaszt balcsapáson
vitorlázták végig. A sorrend többször is változott a gyakori, de pá-
lyamódosítást nem igénylô szélfordulók miatt, amihez hozzájá-
rult az elôzô szélirányhoz igazodó hullámzás is. Haán András a
tizedik helyet tudta megszerezni, a hatodikban 15. lett. A hete-
dik futamban szívesebben látott volna erôsebb és egyenletesebb
szeleket, ebben a futamban 17. lett. Végül a 28 indulóból a 17.
helyen végzett.” 

Haán: – Technikai gondjaim akadtak Kingstonban. Kielben
még meg tudtam verni a keletnémeteket vagy Serge Mauryt, az
Európa-bajnokot. A meghajtott Musto vitorlám már nem volt elég
gyors. erôs szélben nem tudtam tartani a lépést. A North-nak ak-
kor jelent meg egy nagyon jó vitorlája, amit mi már nem tudtunk
beszerezni. Egy kanadai magyar felajánlotta a verseny elôtti utol-
só napokon, hogy vásárol nekem egy ilyet, de nem mertem vállal-
ni, hogy egy teljesen új, ismeretlen cuccot húzzak fel az olimpiára.
Féltem, hogy majd nem passzol az árbocomra. Akkoriban az ár-
bockérdés nagyon sarkalatos pontnak számított, jó lett volna más-
képp beszerezni a felszerelésünket. Ez a második olimpiája volt az
alumínium árbocoknak, tehát még csak éppen kiszorította az ott-
hon is jól alakítható fából készülteket. Aluból viszont úgy lett vol-
na jó, ha kint, az angliai gyárban választjuk ki a megfelelôen hajló,
a vitorlához passzoló darabot. Így tettek a nyugati menôk. Ehelyett
hozzánk érkezett néhány olyan-amilyen árboc a magyar válogatott
részére, aztán legfeljebb abból választhattunk. Mindent megpró-
báltunk a hajlás javítására, reszeltük a profilt, befûrészeltük a nú-
tot. Egy jól összeillô árboc-vitorla kombináció nagy kincs volt.

2002. január, Ruják István

Haán András a kosárlabda pályán

A hetvenes években Balatonfüred elôtt egy jó friss északiban

Finnes pályafutása alatt mindig az M 11-es rajtszámmal indult 

Néhány éve újra Finnbe ült…
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DETRE  TES TVÉREK

Moszkva – 1980.
A magyar vitorlázás eddigi egyetlen olimpiai érmét szerez-
ték az 1980-as olimpián. A hetvenes évek óta tartoznak a
legjobb magyar vitorlázók közé. Tizenhétszer nyertek ma-
gyar bajnokságot olimpiai osztályban (FD-vel 11-szer, So-
linggal ötször, Sztárral egyszer). Ma is aktívan versenyez-
nek, elsôsorban Assóval (a magyar bajnoki címek mellé
Európa-bajnoki ezüstöt és kétszer bronzot szereztek), és
mindenféle nagyhajóval is indulnak bajnokságokon.

Gyerekkorukban az MTA balatonvilágosi üdülôjében,
a csendes pihenô alatt néha elkötötték az üdülô Kalózát.
A versenyzés közelébe 1966 nyarán kerültek: válogatott sí-
zôkként a MAFC telepén edzôtáboroztak, és részt vettek
egy kezdô táborban. A következô évben egy ócska Kalóz-
zal versenyeztek. 1969-ben Szentpéteri Ádám legénység-
nek Zsoltot választották. 1970-ben kaptak egy FD-t. Álta-
lában az elsô hatban végeztek, az akkori húszhajós me-
zônyben. 1971-ben Dolesch Iván meghívta ôket az olim-
piai keretbe. Megnyerték az elsô magyar bajnokságukat. A
’79-es Kieler Woche-n negyedik helyet értek el a kilencven
hajóból álló mezônyben, ezzel eldôlt a válogató.

Zsolt: – Esélyesként vártuk az olimpiát, hiszen a ta-
pasztalat szerint, Tallinnban júliusban többnyire legfel-
jebb hármas szél fúj. Gyenge és közép szélben szinte el-
képzelhetetlen volt, hogy a sebességünkkel ne nyerjünk. A
hét futamból viszont csak három volt számunkra kedvezô,
a többi négyes-ötös szélben zajlott. Ebbôl a háromból
kettôt nagy fölénnyel megnyertünk, de becsúszott egy
harmadik hely, mert haváriánk volt a spibaummal. Az erôs
szelekben szerencsére sikeredett egy ötödik hely, de a töb-
biben hátrébb voltunk. Sokszor felvetôdött, hogy mi lett
volna, ha ott vannak a hiányzó nemzetek (német, angol,
amerikai, francia, ausztrál). Ezt az ötöt is simán vertük
gyengébb szelekben. Velük lehet, hogy elônyösebb lett
volna a végkifejlet a keresztbeverések miatt. Akkor a két
futamgyôzelmünk jobban is fizethetett volna. De nagyon
örülünk a bronznak is.

Szabolcs: – Az olimpia után megváltozott az életünk.
Anyagilag is stabil háttérrel rendelkeztünk. Jöttek is az
eredmények. Részt vettünk a palamosi világbajnokság elôtt
az Olasz Bajnokságon. Ezt a versenyt jó hármas szelekben
futottuk, és az összes futamot megnyertük. Nagy önbiza-
lommal mentünk át Palamosba, de két futam után a kele-
ti csapatokkal együtt haza kellett utaznunk, a dél-afrikai
versenyzô elleni tiltakozás miatt. Az 1984-es olimpiára na-
gyon készültünk. Csak ezzel foglalkoztunk. 1983-ban a vi-
lágbajnokságot Cagliariban rendezték. A rendkívül erôs
mezônyben kis szerencsével megnyerhettük volna az arany-
érmet is. Végig elsô, második helyen álltunk a tabellán az
amerikai McKee-vel, amikor jött az utolsó elôtti futam. A
szokásos sea breeze fújt, 5–6 csomós. Már a második kreuz
végén voltunk, és több száz méterrel vezettünk, McKee és
Dieschék hátul a huszadik helyen, amikor egyszer csak a
part felöl jött egy új szél, lelôtték a versenyt, új rajt! Végül
tizedekkel lemaradva negyedikek lettünk az összesítésben.
Ezzel bôven megfutottuk a Los Angeles-i olimpiai szintet,
de az ismert okok miatt nem mentünk ki. 

Elvették tôlünk a lehetôséget, hogy megismételhessük
az olimpiai jó szereplésünket. 

2006. május, Ruják István

1970-ben a Repülô Hollandi következet…

Nyakukban olimpiai medál: 1980-ban, Tallinnban bronzérmesek

Világbajnoki mezônyben a második helyen
Solinggal ötszörös magyar bajnokok
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FUNDÁK GYÖRGY

Moszkva – 1980.
Fundák György és Zalai Gábor 11 alkalommal indult 470-esben
magyar bajnokságon. Kilenc gyôzelem, egy második és egy har-
madik helyezés szerepel a nevük mellett. Moszkvában olimpiko-
nok, majd négy évvel késôbb, az olimpiai bojkottot követôen
visszavonultak. Nem szakadtak el a vitorlázástól, Fundák György
25 éve az Osztrák Vitorlás Szövetségben dolgozik, edzô, szövet-
ségi kapitány, sportigazgató. 2000-ben az Év edzôjének választot-
ták Ausztriában. Zalai Gábor szabadidejében ma is vitorlázik,
rendszeres résztvevôje a nagyhajós versenyeknek.

1966-ban Almádiban kezdett vitorlázni, apja vitte egy 50-essel,
majd apuval kalózoztunk. Korábban a KSI-ben tornázott. A szün-
idôit a Balaton mellett töltötte, és lejárt az Építôkbe. A mocóknak
nem volt könnyû életük. Eleinte ô sem kapott hajót, azon túl pe-
dig hajókaparással lehetett foglalkozni. A kis Nemere és a Tabu al-
ja mély emlékeket hagyott benne… Cadetben kezdett, utána ka-
lózozott, aztán Repülô Hollandiba ült. Már Cadetben is jól ment. 

Fundák: – Ebben az idôben a válogatott keretnek két válogató
versenyt írtak ki. Az elsôt 420-assal, a másodikat pedig Repülô
Hollandival vitorláztuk. Legendás idôk voltak, 420-assal válogatóz-
tunk a Hollandi válogatott kerettagságért! Cseh 420-asokkal ver-
senyeztünk, de nem FD-s terhelésre voltak tervezve. Az elsô nap
talán mi jutottunk legmesszebb a kikötôtôl, vagy ötven méterre, ak-
kor leszakadt a trapéz. A többieké még addig sem tartott… Ezt a
válogatót mi nyertük, a Hollandiban rendezetten talán harmadikok
lettünk. Semmiféle esélyt nem láttam arra, hogy Litkey Balázs és
Bence, vagy a favorizált Detre testvérek elôtt versenyképes hajó-
hoz, felszereléshez jussunk. Akkor jelentkezni lehetett a szövetsé-
gi 470-esekre, és én jelentkeztem. Zalai Gábort hívtam fel, hogy
van-e kedve 470-esezni. Volt kedve. Volt egy válogató verseny
Gdanksban, amit megnyertük, ezzel kvalifikáltuk magunkat az
1974-es nápolyi vb-re. Elôször találkoztunk erôs, nyolcvan hajós
mezônnyel. Minket ott rettenetesen elvertek. A verseny megmu-
tatta, hogy állunk a nemzetközi mezônyben. Nem sokkal késôbb
viszont már nem mentünk rosszul. Az 1976-os olimpia nem, de az
1980-as szereplés reálisnak tûnt. 1979-ben átmentünk a Mahart-
ba. Akkor sikerült az olimpia kvalifikációt megszerezni. Gyenge és
közép szelekben gyorsak voltunk. Az olimpián következett egy
nagy szakmai hiba. A felmérésnél kicseréltük az árbocunkat egy új-
ra, úgy, hogy azt ki sem próbáltuk. Azt gondoltunk, hogy a jóval ke-
ményebb árboc hozza majd a plusz sebességet. Ennek pont az el-
lenkezôje következett be. Az olimpia alatt olyan lassúak voltunk,
hogy azt elmondani sem tudom. Az olimpia után következett egy
hihetetlen sorozat… 1984-ig majdnem minden sikerült. Kivéve az
1984-es olimpiát. Azt gondolom, hogy ott jók lehettünk volna.
Vett a klubunk az élmezônyben is nagyon jónak számító Parker ha-
jót. Ezzel a hajóval az Eb elôversenyét megnyertük. Nagyon sokan
indultak, de olyan gyorsak voltunk, hogy kevés igazi ellenfelünk
volt. Nagyon jó vitorlázók ellen tudtunk nyerni. Az eredményhir-
detésekor jött Dulin Jenô a hírrel, hogy a magyar csapat nem uta-
zik Los Angelesbe… Ez összetört. 1982-ben mi családi okokból be
akartuk fejezni a versenyzést, de akkoriban nagyon jól mentünk, jó
eredményeink voltak, ezért azt gondoltuk, folytatjuk 1984-ig. Ko-
moly munkába kezdtünk, mindkét család – a klubbal együtt – min-
den tartalékát mozgósította, hogy fel tudjunk készülni az olimpiá-
ra. Amire nem utazhattunk. A Balatonon rendezték a »Barátság
Versenyeket«, vagy ahogy akkor titokban nevezték a Rab Nemze-
tek Versenyét, amlyen nekünk a bronzérem jutott. A verseny után
jó érzéssel adtuk le a hajót. Soha többet nem ültem 470-esbe.

2011. február

Fundák György és Zalai Gábor

Feleségével, Szirmai Évával a hetvenes évek végén

Tíz évig a 470-es osztály uralkodói 
A mai napig barátok
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RUJÁK  I S TVÁN

Moszkva – 1980.
Tengerész akart lenni, ám ehelyett a nagybátyja 1969 jú-
niusban beíratta egy »kiválasztó táborba«. Az utolsó na-
pon ô volt az egyetlen, akit Csermely Karcsi bácsi, az
edzô a parton hagyott. Az elsô versenyén egy Mollyal
nem sikerült kijutnia a rajthoz… Két év múltán nyert egy
futamot, ami mély nyomot hagyott benne, ezt az élményt
meg akarta ismételni! 1972-ben kezdett futamokat nyer-
ni, és esélyes volt a Moly bajnokságon, de csak a második
lett. Ezt a szokását késôbb is megtartotta, a hetvenes évek
végétôl az éves ranglistákon rendszerint elôkelô helyen
végzett, volt elsô is nem egyszer. Gyakran nyert válogató-
kat és utazott az Eb-re, de bajnokságot sokáig nem sike-
rült nyernie. Az elsô felnôtt bajnoki címét négy évvel az
olimpiai részvétele után szerezte!

1977-ben indult elôször junior (U21) Európa-bajnok-
ságon. 1979-ben a junior Eb 5. helyével kvalifikálta magát
az olimpiára. 

Ruják: – A hetvenes években még nem a NOB szab-
ta meg az indulók maximális létszámát, hanem a nemze-
ti sporthatóságok írtak elô teljesítendô szinteket. Ez oly-
kor nehezebb volt, máskor meg könnyebb, mint a mai
követelmények. Leginkább az olimpia helyszínétôl függött
az elérendô eredmény nehézségi foka. A moszkvai olim-
pia vitorlásversenyeire, Tallinnba aránylag könnyû, szá-
munkra is teljesíthetô szintek voltak kiírva. Ám ha azt el-
érte az ember, még nem volt biztos hogy utazott, mert a
sporthivatal korifeusai a hasukra ütve változtathattak
ezen. Olykor meg is tették…

Az olimpián általában kis létszámú mezônyök voltak.
A legnépesebb mezôny Finnben volt, 21 hajó indult, a
többi osztályban 12–15 hajó szerepelt. 

A helyi gyártmányok lényegesen gyengébbek voltak az
akkoriban használatos amerikai Vanguardoknál. Ennek
következtében jó néhány menô elvesztette megszokott
sebességfölényét, és ettôl zavarba jött (Minski, Doreste,
Hatzipavlis vagy Hjortnæs). Ez nagyban hozzájárult ké-
sôbb a verseny meglepô eredményeihez. Én mindeneset-
re ennek haszonélvezôje voltam.

Rujáknak a verseny nagyon jól, és mégis nagyon rosz-
szul kezdôdött. Az elsô futamban a harmadik helyen vég-
zett, de este hét másik finnessel együtt meghallgatásra
hívta a zsûri. Akkoriban a pumpálásra vonatkozó szabá-
lyok kevésbé voltak pontosak, és a siklás körüli állapot el-
bírálása szubjektívebb volt, mint ma. A zsûri példát akart
statuálni, és mindannyiukat kizárta. Ezután óvatosan ver-
senyzett, mégis többször végezett az elsô hatban. Össze-
tettben a kilencedik helyen zárta az olimpiát. Soha nincs
értelme azon gondolkodni, mi lett volna ha… 

Ruják: – Ha minden ugyanúgy történik, ám nincs az
óvás, akkor az utolsó futamon a hatodik helyért küzdhet-
tem volna a svéd sráccal. Bosszantó, hogy így alakult. Job-
ban ment a versenyen, mint vártam, és így is megelôztem
magamat a papírformához viszonyítva. Az elsô nap kizár-
tak közül is a legjobb lettem és került mögém néhány olyan
nagy név, akit soha nem vertem meg azelôtt. A rendezôk
mindent megtettek, hogy a körülmények tökéletesek legye-
nek, a hangulatot pedig adta maga az olimpia. Egyvalami
biztos. Bárkinek, akinek esélye van egy olimpiai kiküldetés-
re, üzenem: ezért érdemes hajtani! 

Ruják István

Ruják István (200-as vitorlaszám) jól szerepelt az olimpián

Ha ideje engedi, ma is vitorlázik
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NYÁR I  GYULA

Szöul – 1988. és Barcelona – 1992.
Volt egy idôszak, amikor a Nyári Gyula – Nyári Zsolt kettôs verhetet-
len volt a hazai vizeken, és a 470-es világranglistán is a legjobbak kö-
zött tartották ôket számon. Fináczy György és a Detre testvérek után
ôk az egyetlen magyar páros, akik olimpián futamot nyertek. 1974-
ben a Videotonban – szülei nyomására – kezdett Cadetben vitorláz-
ni, de két-három verseny után Optimistbe ülhetett, a következô évben
pedig az edzôje, Devecseri Tibor ismét Cadetbe, de a kormányhoz ül-
tette. Az elsô bajnokságán, kilencévesen futamot nyert. Amikor De-
vecserit elküldték a Videotonból, az öccsével mentek utána. A sport-
hivatalban Buda elvtárs szintjéig jutott az átigazolási kérelmük, de an-
nak ellenére, hogy kilenc-, az öccse, Zsolt pedig ötéves volt, nem en-
gedték el ôket a Videotonból. Az akkori szabályok szerint ki kellett
hagyjanak tizennyolc hónapot! 1979-ben aztán sorra nyerték a verse-
nyeket, külföldön is sikeresek voltak, de fel sem vetôdött a korabeli
sportvezetésben, hogy Cadetben a világbajnokságra magyar verseny-
zôk utazzanak. Ezután Pálinkás Csabával 420-asban versenyzett. Eb-
ben az osztályban is kiemelkedôen szerepelt. 1982-ben ötödikek,
1983-ban másodikak lettek az Európa-bajnokságon. 1984-ben a BKV
Elôrébe igazolt. Két évvel késôbb az öccsével ült egy hajóba, ettôl
kezdve senki sem verte meg ôket a hazai mezônybôl. Megnyerték az
összes bajnokságot, juniort, felnôttet, és jók voltak a nemzetközi ered-
ményeik is. A ’88-as olimpiára hozták a szintet, harmadikok a Kieli
Héten és negyedikek Medemblikben. 

Nyári: – Nagy Leventének sikerült egy remek jellemzést adnia Pu-
sanról, amelyben gyenge szelet, a balatonihoz hasonló viszonyokat írt
le. Az elôolimpiára nem vittek ki minket, tehát erre a jelentésre bazí-
roztuk az olimpiai felkészülést, kifejezetten gyenge szeles helyeken ed-
zettünk, és maximális méretû vitorlákat készíttettünk. A tûréseket a
végsô határig kihasználtuk, a grósz alig-alig felelt meg a felméréskor,
a spinnakerünk az elsô alkalommal át sem ment. Amikor megérkez-
tünk Pusanba, meglepett, hogy viharos a szél miatt le volt zárva a ki-
kötô. Fújt egy jó nyolcas… Az olimpia kezdete elôtt Japán partjainál
az évszázad tájfunja született, amibôl száz kilométeres löketeket kap-
tunk. Az elsô két futam hatos–hetes szele után már nagyon gyanús volt
a gyengeszeles Pusan-sztori. A negyedik futamban leállt a szél négyes-
re, rögtön futottunk egy ötödiket. Késôbb volt egy kilencedik helyünk.
Nagyon rossz érzés volt, de egyben ez lett a felnôtté válásunk kezde-
te, megszakadt bennünk a felnôtt társadalommal szembeni bizalom,
és az öntörvényûség felé kezdtünk menni, ami nem feltétlenül jó. 

1989-ben megnyerték a schwerini versenyt, 1990-ben két futa-
mot nyerve negyedikek voltak Medemblikben. Jó eredményt értek el
Kielben. Télen Izraelben töltöttek egy hónapot. 

Nyári: – Izraelben Thomas Nelte, a korábbi keletnémet szövet-
ségi kapitány öntötte belénk az NDK-s vircsaftot. Az összemérése-
ken az izraeliek elvertek minket. Nelte azt mondta: ha világbajnok-
ságot vagy olimpiát akarunk nyerni, akkor nekünk is Ullmannal kell
mennünk. Megvettük a vitorlát, Cannes-ban másodikok lettünk, utá-
na St. Moritzban harmadikok, majd Anzióban szintén másodikok.
Barcelonában – szokás szerint – nagyon kiegyensúlyozott volt a me-
zôny. Öt futam után a negyvennégy hajós mezônyben a tizenöt-
ödiktôl a huszonötödikig három ponton belül volt a társaság, köztük
mi is. Jött a hatodik futam, amit megnyertünk. Ezzel lerúgtuk ma-
gunkról az üldözôket, és feljöttünk a tizenegyedik vagy tizenkettedik
helyre. Ez számunkra új dimenziókat nyitott. Az volt a célunk, hogy
az elsô nyolcba kerüljünk. Az utolsó futamon aztán az olimpia leg-
erôsebb szele fújt. Huszonkilencediknek futottunk be – ez volt a ki-
esônk –, és így tizenötödikek lettünk. Hát nem jött össze! A fu-
tamgyôzelem viszont különleges élmény volt! 

2007. május, Ruják István

Pálinkás Csabával a 420-as Eb-n
Nyári testvérek

Nyári Gyula
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SZÉKELY  ANTAL

Szöul – 1988.
1959-ben, Pécsett született, kilencévesen, az Orfûi-tavon
kezdett vitorlázni. Szakmája szerint tengerész, a MA-
HART vitorlázója. Gyerekkorától az olimpiáról álmodott.
Az álma 1988-ban vált valóra: a szöuli olimpián a magyar
csapat tagja volt.

1968-ban édesapja csónakjával kezdôdött a »pályafutá-
sa«. A nôvérével Kalózban a Pécsi Vízügyi Sport Egyesület
színeiben kezdett versenyezni. Orfû már juniorként gyakor-
latilag minden versenyt megnyert. Ezért a MAHARTBA
igazolt, ahol még évekig kalózozott. 1978-ban kezdett fin-
nezni. Az elsô bajnokságán, juniorban harmadik helyen
végzett. A felnôttek között ’82-ben második lett a bajnok-
ságon Haán Andris mögött. 

1988-ban a Cannes-i Nemzetközi Héten az olimpiai
válogatón második lett, de Litkey Farkas is hozta a szin-
tet, majd Kielben hetedik – nemzetek között negyedik –
helyen végzett, ezzel jutott ki az olimpiára. A magyarok
gyenge szélre készültek, mert Nagy Levente az elôolimpi-
áról minden nap ezt jelentette. Valószínû, hogy a partról
tudósított, ott tényleg kettes–hármas szél volt, de a vízen
a parttól távolodva fokozatosan erôsödött, ott ötös–nyol-
cas szél, kettô–hat méteres hullámok, 30–80 m/perc-es
áramlás volt a jellemzô. 

Székely: – Ilyen buta versenyen, mint a szöuli, még
nem vitorláztam. Az erôs folyás miatt rosszabb volt, mint-
ha a Dunán vitorláztunk volna. Sokszor a fél mezônyt túl-
vitte a folyás. Hatos–hetes szélben pedig háromszor annyi
ideig kellett hátszelezni, mint normális esetben, azért fá-
rasztó volt. Az utolsó futamon hoztam a legjobb eredmé-
nyem, 11. lettem. Fújt egy nyolcas szél, fel is borultam a
raumbójánál, mire visszaállítottam a hajót az elôzô raum
felénél voltam, aztán túl kellett menni a bóján vagy száz
métert, ott halzolni, de mire sikerült, nekimentem a bójá-
nak. Végül annyian feladták, hogy jól jöttem ki belôle.
Összetettben a mezôny közepén végeztem: 16-an voltak
elôttem és ugyanannyian mögöttem. Az olimpia fantasz-
tikus volt. Óriási boldogság töltött el, úgy éreztem, hogy
az életem egyik értelmét sikerült megvalósítanom. Olyan
élményekben volt részem, hogy mindent megért, minden
fáradságot, kínszenvedést, küzdelmet. Amikor hazajöttem
sokan gratuláltak, jó fogadtatásban volt részem. Szöulban
bebizonyosodott, hogy alacsony vagyok a Finnhez. Ezért
próbálkoztam a Solinggal. Nyertünk három bajnokságot,
készültünk a barcelonai olimpiára, de nem teljesítettük a
szintet. Igaz, egy másik egység sem, de ôket kivitték…
Késôbb nagyhajókkal versenyeztem, sokáig sudaraztam, J-
24-esezem, nyertem bajnokságokat. Minden kihívást szí-
vesen veszek, de a Finn marad az örök szerelem. A mai
napig finnezek, csodálatos dolog egy Masters vb a kétszáz
hajóval. Nincs még egy ilyen osztály. Maximalista vagyok,
számomra csak az elsô hely jó. Nem nyertem olimpiát, így
nem lehetek elégedett, de ha mindent összevetek, akkor
mégis az vagyok. Olyan élményekkel lettem gazdagabb,
amit nem cserélnék semmi másra. Biztos elôrébb lehet-
nék, ha nem sportolok, de nem hiszem, hogy egy villa a
Mecsek oldalában jobban boldogítana, mint azok az él-
mények, amiket megéltem, és erre büszke az egész csalá-
dom, ami számomra nagyon fontos.

2011. január

Székely Antal
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BÁCS ICS  KR I SZT INA

Barcelona – 1992.
Testnevelô tanár, gyógytornász. A nôvérével, Katival a Ba-
laton-parton nôttek fel. Édesapja vitorlázott, ô pedig az
Optimisttel ismerkedett, és hamar belejött, rövidesen ver-
senyen is indulhatott. Optimistben második és harmadik
volt a magyar bajnokságon, Europe-ban háromszor 1992-
ben, 1993-ban és 1994-ben gyôzött. 

1991-ben a cannes-i nemzetközi versenyen nyolcadik
helyen végzett, ezzel ô nyerte a válogatót, egyúttal az is el-
dôlt, hogy lesz magyar induló Europe-ban az olimpián.
Barcelonában ô volt a legfiatalabb vitorlásversenyzô:
mindössze 18 éves. És egyúttal az elsô magyar nôi vitor-
lázó olimpikon. 

Az olimpián a hajókat sorsolták, az árbocot, a vitorlát
mindenki a sajátját használta. Az ismeretlen hajó beállítá-
sa edzôpartner nélkül nehéz feladat. Az olimpiai hajó be-
szerzése szóba sem került, pedig az ellenfelek – gyakorla-
tilag kivétel nélkül – azzal a gyártmánnyal vitorláztak. An-
nak idején itthon mi messze voltunk a profizmustól. A
versenyzôk örülhettek, ha eljutottak egy-egy nemzetközi
versenyre, és megkaphattak egy jobb felszerelést. 

Bácsics: – A verseny számomra nagyon nagy élményt
jelentett. Úgy érzem, hogy a lehetôségeimhez képest jól
szerepeltem. Fôként gyenge és közép szél volt, általában
egy gyenge szeles futamot egy erôsebb szeles követett. A
gyenge szélben megvolt a sebességem, a gondot az jelen-
tette, hogy frissebb szélben a vitorlám azzal az árboccal
túl hamar kinyitott, ezért már a középszélben is lassú
voltam, az erôsrôl nem is beszélve. Így esélyem sem volt
a mezônnyel felvenni a versenyt, a megfelelô sebesség
nélkül hamar a mezôny végében találtam magam. Összes-
ségében 9., 10., 13., 17., 21. és 22. helyezésekkel a 18. he-
lyen végeztem. Ebbôl akár egy jobb végeredmény is
kijöhetett volna, de sajnos túl nagy volt a keresztbeverés.
Nagyon hamar elment az a három hét. Örök élmény ma-
rad, hogy részt vehettem a megnyitó ünnepélyen. Ónodi
Henrietta olimpiai aranyérmét élôben szurkolhattunk vé-
gig, és láthattuk a Dream Teamet kosarazni. Amikor ha-
zajöttem nagyon nagy szeretettel fogadtak. A klubom és
Keszthely városa is. A nevelô egyesületemben büszkék
voltak rám, hogy egy ilyen kis egyesületbôl, a szegényes
körülmények közül kijutott valaki az olimpiára. A mai na-
pig nagy szeretettel beszélnek rólam és persze a testvé-
remrôl is. A város felállított a balatoni sétányon egy már-
ványtáblát, amelyen az eddigi keszthelyi születésû olimpi-
konok neve olvasható: itt szerepel az én nevem is, el-
mondhatatlan érzés… Nagyon jó szívvel gondolok a vitor-
lázásra, az egész gyermekkoromra. A sport meghatározó
része volt az életemnek, de ez a szakasz lezárult, most más
a fontos: a gyerekeim, a munkám. Köszönettel tartozom
a szüleimnek, bátyámnak a rengeteg támogatásért, anya-
gi segítségért. És a edzôimnek Fi Jánosnak, Czégai Lász-
lónak, Hegedûs Tibornak.

Az olimpia után továbbra is versenyezett, 1995-ben
még kint volt az elôolimpián Atlantában, illetve Savan-
nah-ban, de már nem a korábbi elszántsággal készült.
Fontos lett számára a tanulás, készült a »civil« életére. Az
1998-as magyar bajnokságon indult utoljára versenyen.
Azóta nem vitorlázik.

2011. január

Bácsics Krisztina az olimpián

Optimistben
Europe-ban
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POMUCZ TAMÁS

Barcelona – 1992.
Tamás ismert ember a Balatonon. Testvérével vitorlásbol-
tot és vállalkozást üzemeltet Siófokon. Sokan tôle ta-
nultak vitorlázni. Közel egy évtizeden át a válogatott szö-
vetségi kapitánya volt. 1989-ben Repülô Hollandiban –
Argay Bélával párban – a magyar vitorlázás máig egyetlen
olimpiai versenyszámban nyert Európa-bajnoki címét sze-
rezte. 

Szülei is vitorláztak, édesanyja versenyzett is. Édesapja
elnökségi tagja volt a Budapesti Spartacus vitorlás szak-
osztályának. 1965-ben ô vitte el Dolesch Ivánhoz egy gye-
rektáborba. Nyolc éves volt ekkor. Az elsô versenyen 1968
augusztusában Kalózzal indult. Mindig kormányos volt.
Olimpikonok és világversenyeken résztvevô vitorlázók kö-
zött készülhetett. Gömöry Pál, Gereben Péter. Fináczy
György, Telegdy István, Gosztonyi András, a Detre test-
vérek versenyzett akkoriban a Spartacusban. 1981-ben
Czeizel Balázzsal megkapták a Detréék olimpiai hajóját,
és az elsô versenyt megnyerték. Ezután is rendszeresen az
elsô háromban végeztek. Késôbb Argay Bélával már jöt-
tek a jó nemzetközi eredmények

1988-ban kitört a forradalom a Szpariban: az egyesü-
let vezetése el akarta adni a klubot, a vitorlázók pedig
meg szerették volna tartani. Sokan távoztak, a Sztárokat
Alsóörsre menekítették. Idôsebb Majthényi Zsombor biz-
tatására kezdték el a felkészülést az 1989-es balatonfüre-
di Európa-bajnokságra. A rivális klub vezetôje, Erdélyi
István segített. Ugyanazt a lehetôséget kapták, mint a
BKV versenyzôi, közösen készültek. Litkey Botond volt a
komoly ellenfél, de remek partner is egyben. 

Pomucz: – Úgy gondoltuk, hogy az Eb-n a mezôny el-
sô felében végezhetünk, arról persze nem is álmodtuk,
hogy nyerhetünk is. Technikailag mindenünk megvolt,
egyenrangúak voltunk bárkivel. Hyeres-ben láttuk, hogy
nincs sebességhátrányunk. Azt viszont nem gondoltam,
hogy a helyismeret, meg a hazai vízen meglévô különleges
versenymotiváltság ennyit számíthat. Következett egy
újabb nagy váltás. Bélának el kellett döntenie, hogy el-
megy-e külföldre tanulni, hogy az egzisztenciáját meg-
alapozza, vagy vitorlázik. Azt hiszem okosan döntött: az
élet hosszabb, mint egy vitorlás karrier. Keresni kellett
egy új embert. Somogyi Tamás jó tizenöt kilóval nehezebb
volt Bélánál, ami kellett ahhoz, hogy eredményesek le-
gyünk. Csak éppen ez teljesen más hajóbeállítást, más
hajóvezetést igényelt, mindent megváltoztatott. A problé-
ma megoldásához bizonyult kevésnek az idônk. Talán ha
kicsit több idônk van… Nem gondolok nagy dolgokra, de
középmezônybe beférhettünk volna, mert úgy is kezdtük:
az elsô bójához negyediknek értünk fel! De nem volt sze-
rencsénk. Az elsô kör végén felakadtunk egy, a pályán
horgonyzó motorosra. Persze nem ezen múlott, ez csak
egy epizód volt. 

Végül – pechesen versenyezve – az utolsó helyen vé-
geztek, ami korábban nem fordult elô magyar vitorlázóval.
Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy az utolsó válogatóver-
senyen Pomucz Tamás Domokos Andrással, a késôbbi
sokszoros világbajnokkal versenyzett. Nélküle talán nem
jutott volna ki Barcelonába. Tudását azonban nem kérdô-
jelezték meg, 1993-tól 2000-ig szövetségi kapitány volt. 

2007. június, Ruják István

Pomucz Tamás

Európa-bajnokság, Balatonfüred

Legfelül az Európa-bajnokság dobogóján!
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Barcelona – 1992.

1965-ben, Budapesten született. A nyarakat Agárdon a
család nyaralójában töltötte. Korán megismerkedett a vi-
torlázással, nyolc éves korában a szülei beíratták egy vitor-
lás táborba. Ôk támogatták és megteremtették hozzá a
feltételeket. Két vagy három ilyen tábor után igazolta le a
VVSI, Optimistben kezdtett. A hetvenes évek közepén az
Agárdon intenzívebb volt a gyerekekkel való foglalkozás,
mint a Balatonon, kedvezôbbek voltak a körülmények,
voltak edzôk, motorosok; a többi egyesületnél pedig nem
nagyon. Mivel itt foglalkoztak a gyerekekkel, jobban is
szerepeltek. Ez az agárdi mûhelymunka, és Hajek Ferenc
érdeme volt. Op-ban és Cadetben is nyert magyar bajnok-
ságot. Lehóczky Gábor és Havas Iván volt a mancsaftja.
Ezután a Moly következett. Junior koráig sorban nyerte a
bajnokságokat, majd OK-dingivel vitorlázott. Már 17 éve-
sen finnezett, Hegedûs Tibor volt akkor az edzôje, tôle so-
kat tanult. 

Szilvássy: – Farkassal versenytársak voltunk, de nagyon
sokat tanultunk egymástól. Kellett valaki, aki motivál. Ha
ôt megvertem, akkor én voltam a magyar bajnok. Ilyen
egyszerû volt a dolog. Az ifi bajnokságot sikerült meg-
nyernem, és utána a junior bajnokságokon is szerepeltem. 

A VVSI után az Alba Regiában folytatta, ahol Ruják
István volt a mentora. Már 1987-ben is az olimpiára ké-
szült. Székely Antal és Litkey Farkas után volt a harma-
dik. Akkor Székely jutott ki Szöulba. A következô olimpia
elôtti évben megnyerte az Osztrák Bajnokságot, Warne-
mündében harmadik lett, Tallinnban és Sveringenben is
dobogós helyet ért el. 1992 elején még nem zárultak le a
válogatók, a tavaszi gardai versenyen harmadik, Anzióban
nyolcadik, Cádizban a legjobb magyar volt. Ezzel jutott ki
az olimpiára, ahol Kelet-Európából két finnes szerepelt: a
horvát Karlo Kuret és ô. 

Szilvássy: – Amikor véglegessé vált, hogy indulhatok,
akkor egy újabb felkészülési fázis kezdôdött. A szövetsé-
gi felkészülést kellett csinálom. Az azt jelentette, hogy
Balatonfüreden egy héten keresztül egyetlen finnesként
az Europe-s Bácsics Krisztinával edzettem. Lehetett még
biciklizni is… Az olimpia elôtt nem így kellett volna…
Akkor elfogadtam – mi mást tehettem volna. Barceloná-
ban külön pályán versenyeztek az osztályok, motoros vi-
szont kevesebb volt, így edzô nélkül maradtam. A taktikai
utasítás így hangzott: – Ott a pálya, megtalálod, menj!
Egy öbölben volt a verseny, jelentôs áramlással. Az elsô
futamban kaptam egy nagy pofont: rajt után lekeresztez-
tem a mezônyt, a kreuzbójánál harmadik voltam, aztán
következett a raum – és ott az áramlás levitt. A többiekkel
kellett volna mennem, de úgy gondoltam, hogy biztos
csatáznak, én meg lee taktikát csináltam – és csúnya lett
a vége, a harmadik harmadban futottam be. Ha ismerem
az áramlási viszonyokat elkerülhetô lett volna. A többi
futamon is kijött a többiek nagyobb gyakorlata: jobb ha-
jóvezetéssel elgyalogoltak az ellenfelek. Végül a 21. helyen
zártam úgy, hogy nem volt húszon kívüli futamom, egy-
szer voltam tíz körül. Jó lett volna, ha lett volna egy edzô-
partnerem, mert ott voltunk egy héttel korábban. Az olim-
pia elôtt kaptam egy új vitorlát. Új volt a hajó, új a vitor-
la, ami sok volt, nem volt jó sebességem. Csökkent az ön-
bizalmam. 

2011. január

A magyar küldöttség, bal oldalon Szilvássy Attila

Szilvássy a barcelonai olimpia után is rendszeresen versenyez
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TENKE  T IBOR

Barcelona – 1992.
1963-ban, tíz évesen kezdett vitorlázni, apja Kalózát kor-
mányozta elôször. 1964–65-ben mocó volt Gál Imre bácsi
Tabuján. A következô évben kezdett az Építôkben mo-
lyozni. 

1967-ben Földváron nyert elôször futamot. 1969-ben
került a Finn ifi válogatottba. 1970-ben részt vett a junior
Eb-n. 1976-ban Haán spáring-partnere volt Montrealban.
1980-ban már készült az olimpiára, de Rujákkal szemben
elvesztette a válogatót. Kipróbálta Holovits Gyuri hajóját,
és 1981-ben átült Sztárba. Rögtön meg is nyerte az elsô
versenyét. 1982-es évet gerincmûtét miatt kihagyta. 1985-
ben megkapta Holovits olimpiai hajóját. 1988-ban Pazár
Sándor, a Spartacus elnöke eladta az egész sztáros társasá-
got. Ekkor került az Elmûbe. Ott fejleszteni akarták a vi-
torlásszakosztályt, ezért építettek egy kikötôt, vettek egy
nagy motorost. Az akkori büdzsének nem jelentett gondot.
1991-ben vásároltak egy új Sztárt, ez akkor óriási szó volt.
Haranghy Csabának is sikerült egyet szerezni. Ilyen a ’60-
as években fordult elô utoljára, hogy új, külföldi Sztárt vá-
sároltak volna. Ez alapjaiban forgatta fel a hazai sztáros
életet. Járta az európai nagy versenyeket, aztán jött az
olimpiai válogatók ideje, Haranghyval mérkôztek. A
döntésre Palma de Mallorcán került sor, Tenkéék gyôztek,
ezzel eldôlt a válogató. 

Tenke: – Jött a hidegzuhany: mégsem utazhatunk. Jó
szokás szerint, nem volt pontosan meghatározva, hogy
mikor mehet valaki az olimpiára. Jött egy kérés a MOB-
tól, hogy csökkentsék az olimpián résztvevôk számát. Eh-
hez tudni kell, hogy az olimpián ingyen vesz részt az em-
ber. Tehát a szállását, az ellátását stb. a Nemzetközi Olim-
piai Bizottság állja. A repülôjegyen lehet spórolni esetleg.
A Magyar Vitorlás Szövetség akkori elnöke MOB-
elnökhelyettes szeretett volna maradni, és – a legenda
szerint – felajánlotta, hogy ô majd élenjár a létszámcsök-
kentés terén… Elpakoltam hajót, és elkezdtem dolgozni.
Elmeséltem a történetet a nemzetközi Sztár Osztályszö-
vetség elnökhelyettesének. A legenda szerint az elnökhe-
lyettes egy fogadáson összefutott a Helmuth Kohllal, és
beszélgetett vele. Néhány nap múlva egy delegáció élén
Kohl Magyarországra jött. Tíz nappal késôbb visszake-
rültem az olimpiai csapatba. Kihagytunk két hónapot.
Közben lementek a versenyek. Tavasszal végig erôs szél-
ben vitorláztunk, abban jó sebességünk volt. Gyenge szél-
re nem voltunk felkészülve, mert gondoltuk, hogy késôbb,
a flautés idôben több lehetôség lesz erre. Na, ez maradt
ki. Az olimpián természetesen gyenge, egyes-kettes sze-
lek voltak. Egy helyünk volt huszadikon kívül, de soha
nem kerültünk az elsô tízbe. Elég kiegyensúlyozottan vi-
torláztunk. Végül huszonegyedikek lettünk. Talán a 16.
hely lett volna elérhetô. 15-be soha nem kerültem volna.
Mi nem tartoztunk senkinek elszámolással. Bekerültünk
a nemzetközi mezônybe, nevünk lett. A civil életben is se-
gített az olimpia. Amúgy pedig hatalmas élmény volt. Pél-
dául egy asztalnál ültem Ivan Lendllel, láttam az elsô
Dream Teamet kosarazni, Kokót gyôzni stb. Amíg
sztározhatok, addig egy órát sem fogok eltölteni másik vi-
torláson. Mindenkinek megvan a maga hegye. Azt kell
megmássza. Számomra ez a hegy a Sztár…

2011. január

Tenke Tibor lent: Bendicsek Józseffel
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Atlanta – 1996.
Édesapja vitorlázott, így ikertestvérével, Krisztával Keszt-
helyen strand helyett vitorlásklubba jártak. Tizenegy éve-
sen a Keszthelyi Petôfi Sportegyesületben kezdett Cadet-
ban mancsaftolni, többször volt ranglista elsô. 1984-ben az
agárdi Cadet világbajnokságon a legjobb nôi egység tagja
volt. 1987-tôl kormányos. ’87-ben serdülô, majd ’88-ban if-
júsági magyar bajnok Cadetban. 1990-ben 16. helyezett a
Cadet vb-n. 420-asban ezüst- és bronzérmes a magyar
bajnokságokon. Németh Enikôvel ’93 óta vitorlázott
együtt. 1993-ban futamot nyertek a kanadai vb-n. ’94-ben
sokat javult a teljesítményük, a vb-selejtezôn (olimpiai kva-
lifikáción) tizedikek lettek. Nem voltak rutinosak, sokszor
szélsôséges eredményekkel vitorláztak végig egy sorozatot. 

Bácsics: – Enikôt úgy kértem fel, hogy szeretnék az
olimpiára kijutni, és lenne-e kedve velem jönni? Vállalta.
Akkor még nem tudta, hogy ez mivel jár, de késôbb rájött.
Kemény munka folyt, de a valódi profizmus akkor kezdett
kialakulni. Még két év volt az olimpiáig, de nem sikerült
nemzetközi szinten is jó edzôt találni. Már az is nagy
eredmény, hogy egyáltalán kvalifikáltuk magunkat az
olimpiára. Ott viszont rosszul éltük meg, hogy a mezôny
végében vitorláztunk. Hozzá voltunk szokva, hogy itthon
nyerjük a versenyeket, a nemzetközi versenyeken is az él-
mezôny közelében szerepeltünk. De az olimpián csak a
legjobbak vannak, és abban a mezônyben ez volt a reali-
tás. Talán néhány hellyel végezhettünk volna elôrébb is.
Jobbra számítottunk, de nem voltunk még elég érettek
egy jobb eredményre sem technikailag, sem pedig pszichi-
kailag. Szokni kell a nemzetközi versenyeket, az olimpiá-
ra pedig máshogy kell odaállni, mint egy nemzetközi ver-
senyre. Másodszorra már biztos jobb eredménye lenne az
embernek, ha a következô négy évet végignyomja. Ne-
künk akkor döntenünk kellett. Mivel nem láttam azt a
szakmai és anyagi hátteret, amivel tovább tudtunk volna
lépni, és Enikô sem vállalta a következô felkészülési idô-
szakot, ezért határoztam így. Savannah nem volt szeren-
csés választás. Jó volt a szállásunk, ellátásunk, de a pálya
megközelítése nagyon rossz és nehézkes volt. A szállodá-
ból busszal mentünk le a partra, sorban állás, kb. harminc
perc úton. A parton szintén sorban állás, hogy feljussunk
egy kompra, ami kivitt a ponton-szigetre, ahol semmi nem
volt, csak konténerek meg egy-két napernyô. Onnan más-
fél órát vitorláztunk a pályáig. Az edzônk, Pomucz Tamás
sem tudott segíteni. Berakták egy motorosba – ezer má-
sik edzôvel együtt –, meg sem közelíthették a pályát. Egy
olimpia sokkal szigorúbb, mint egy vb vagy Eb. A két fu-
tamban elért 10. helyezésünk jónak számít, de a nagy ke-
resztbeverések miatt ez csak a 18. helyre volt elég. A sport
sok mindenre felkészít és megtanít, amelybôl késôbb pro-
fitálni tudsz. Jó élményeim voltak. Ha újrakezdeném sem-
mit nem csinálnék másképp. A tanulság pedig talán az,
hogy kitartással, szorgalommal és rengeteg munkával min-
denki beteljesítheti az álmait, elérheti a céljait. Szeret-
ném megköszönni a szüleimnek azt a támogatást és áldo-
zatot, amely nélkül ezeket a sikereket nem érhettem vol-
na el. Emellett köszönettel tarozom Regôs Attilának és
Nyári Gyulának, mert nagyon sokat segítettek a felké-
szülés során.

2010. december

Bácsics Katalin

Németh Enikô és Bácsics Katalin
Bácsics–Németh páros
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ESZES  TAMÁS

Atlanta – 1996. és Sydney – 2000.
1976-ban, szinte hajóba született, édesapja, Eszes Béla edzô volt, így
a nôvérével, Dettával egész nyáron vitorláztak. Keszthelyen a Petôfi
Sport Klubban, Op-ban kezdett versenyezni, a következô évben pedig
Cadetban mancsaftolt. A család Almádiba költözött, amikor apja az
Építôkben kapott munkát. A szomszédban volt még két sportegyesü-
let, a Videoton és a Volán. Amikor a három klubnak közös edzése volt,
akkor hatvan Op volt a vízen. Op-ban jó eredményeket ért el, három
Eb-n is tízen belül végzett. Laserben 17 évesen itthon megnyerte az
összes válogatóversenyt a felnôttek között. 1994-ben a junior Eb-n har-
madik, a vb-n negyedik volt. A következô évben a felnôtt világkupa fu-
tamokon nem tudott a hatvanadik helynél elôrébb kerülni. Apja úgy
látta, hogy itthon nem tud megfelelôen fejlôdni, ezért Trevor Millar La-
ser központjába küldte. Ez hirtelen nagyon felkapott hely lett, a világ
minden tájáról mindenki ott készült az elsô olimpiájára. 

Eszes: – Sokáig nem éreztem a fejlôdést, de az elsô A kategóriás
versenyemen ötödik helyen végeztem. Hyeres-ben, a világkupán a 16.
lettem. Gyenge szélben nyertem két futamot az Aranycsoportban.
Jöttek az eredmények: Medemblikben 12., Eb-n 5. helyen végeztem.
Gyenge szélben én voltam a leggyorsabb, egyedül Ben Ainslie tudott
megverni. Kifújt, ötös tengeri szélben, a nagy hullámokon viszont
bajban voltam. A Sail Coach bázisán tanultam meg az erôsszeles
vitorlázást. Kijutottam az atlantai olimpiára. Korábban az MVSz és az
ÉDÁSZ Trevorral kötött egy szerzôdést, hogy ha kijutok az olimpiára,
akkor a Trevort delegálják, mint edzôt. Na, ezt rögtön áthúzták. A fel-
készülési programomat az Eb-t követôen megváltoztatta a szövetségi
kapitány, ezért folyamatosan vitorláztam, ami már az olimpia elôtt
sok volt. Kiégtem, hiányzott belôlem a tûz. 56 induló közül a 31. he-
lyen végeztem. Az elsô 12-ben kellett volna lennem. Az olimpia után
elszakadtam a vitorlázástól. Négy hónapig Dublinban, majd Ameriká-
ban tanultam. Július végén, a magyar bajnokságra jöttem haza. Beül-
tem, megnyertem, visszajött a kedvem, élveztem, hogy vitorlázhatok.
Az utolsó versenyen kvalifikáltam magam az olimpiára. Egy affér
miatt másfél hónapra eltiltottak, ez pont azt a hatást érte el, amit sze-
rettem volna négy évvel korábban, de sok volt, technikailag kezdtem
szétesni. Elôfordult, hogy hármas hátszélben magamra borítottam a
hajót. A Szövi vezetésbôl az elsô nap senki nem jött ki a pályámra, ak-
kor hetedik vagy nyolcadik helyen álltam. Persze a második nap ott volt
mindenki, hogy mit hozhatnak? Mondtam, hogy ugyanazt, amit teg-
nap. Azért örültem, hogy van végre mögöttem valaki. Az ötödik futa-
mon befutottam ötödiknek. Késôn jöttünk ki a vízrôl, már besötéte-
dett. Nem mentem el megnézni a hirdetôtáblát, mert az edzôk azt
mondták, hogy megnézték. Hazamentem. Majd Pestrôl kaptam a te-
lefont, hogy miért zártak ki? Kiderült, hogy volt ellenem óvás, és mi-
vel nem jelentem meg az óvástárgyaláson, automatikusan kizártak.
Buktam egy ötödik helyet, összettben a nyolcadik helyrôl visszaestem
a tizenhatodikra. Úgy éreztem, hogy befejeztem, adjanak egy repülô-
jegyet, haza akarok menni, ennyi volt. Összeomlottam, és innen nem
tudok felállni. Két nap pihenô következett, a többi sportoló tartotta
bennem a lelket, illetve Vura Márta segített, aki két napig kapart ösz-
sze, hogy be tudjam fejezni az olimpiát. Végül nem is mentem rosszul,
de már jól sem, 18. lettem. 2001-ben úgy döntöttem, hogy szünetel-
tetem a versenyzést, mert az életem meg kell alapoznom. Azon a nyá-
ron rettenetesen szenvedtem. Csak ott kellene lenni… A horvát baj-
nokságon Kutassy kiszállt Czégai Peti mellôl. Peti összeomlott, nyolc
hónap volt az olimpiáig… Kitaláltuk, hogy beülök hozzá mancsaftnak.
Decemberben indultunk egy versenyen, másodikak lettünk. Januárban
elmentünk síelni, és eltörtem a vállamat, így vége volt a versenyvitor-
lázásnak. Czégai Cserép Csabával kijutott Athénba. 

2011. január

Eszes Tamás

1996.

.2000
Sydney-ben Eszes Tamásnak voltak jó futameredményei
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GÁDORFALV I  ÁRON

Atlanta – 1996., Sydney – 2000.,
Athén – 2004., Peking – 2008. és
London – 2012.
12 éves korától versenyez. A »nagy öreg« öt(!) olimpián
járt, készül a hatodikra… Az elsôn Atlantában tizennyolc
éves volt. Akkor még a NOB nem vezette be a kvalifiká-
ciót, de ettôl nem volt könnyebb kijutni az olimpiára,
ugyanis az MVSz elvárta, hogy egy nagy világversenyen az
elsô harmadban legyen az aspiráns. Atlantában 40., Syd-
ney-ben 24., Athénban 22.. Pekingben 19., Londonban
25. lett.

Gádorfalvi: – Én a szörfben találom meg önmagam. A
versenyzést szeretem, az izgalmas. Az edzés monoton tud
lenni, sokszor szenvedésnek tûnik, de amikor végigcsiná-
lok egy edzést, az nagyon jó érzés. E nélkül nincs ered-
mény, nincs izgalmas verseny. Az elsô olimpiai felkészü-
lésem nem volt profi, túl sokáig edzettem a helyszínen a
verseny elôtt, ráadásul edzôpartner nélkül. A profi fizikai
felkészüléshez legalább két év kell, az erônlétet nem lehet
fél év alatt megszerezni. Ma már úgy látom, hogy ko-
molytalan volt. Sydney-vel végül is elégedett lehetek.
Athén csalódás volt, mert az a ciklus nagyon jól indult.
Harmadik magyar sportolóként kvalifikáltam magam, ti-
zenkilencedik lettem a világbajnokságon. Az olimpiát
megelôzô évem katasztrofális volt. Nem volt elég pénzem,
nem jutottam el még a fontos versenyekre sem, nem tud-
tam végigcsinálni a programot. Akkor már tudtam, ho-
gyan kellene készülni, de nem volt meg az anyagi háttér.
Pekingben elértem a minimális célt, bekerültem a húszba,
de ha azt vesszük, hogy milyen kevés választott el a 15.
helytôl, akkor nem lehetek maradéktalanul elégedett. 

A londoni olimpián az elsô nap katasztrófa volt, akkor
mentem két harminc fölöttit, én sem tudom, miért. A
harmadik futamban eltört az árbocom, szóval ez a három
futam kuka. Fel vagyok már mindenre készülve, nem vi-
sel meg, ha valami nem sikerül. Talán ezért is sikerült fel-
állnom, onnan kezdve hoztam a helyem, húsz körül men-
tem, és volt két szép futamom. Az ötödik futamban egy
körig vezettem, de a második kreuzban elrontottam egy
fordulót, kicsit aláfordultam a bójának, és akkor elmentek
öten–hatan. Jó volt elöl menni a mezônyben, nem volt
rossz sebességem, hátszélben is tartottam ôket. Jól raj-
toltam, az feldobott. Jól sikerült, boldog is voltam, de ha-
talmasat ezzel együtt sem léptem elôre, 3–4 helyet sikerült
az összesítésben javítanom. A kilencedikben is nagyon jó
rajtot kaptam el, ötödiknek vettem a bóját és onnan
mentem fel a harmadik helyre. Ez nagyon pozitív volt,
mert rendszerint az szokott történni, hogy valaki elkap egy
jó rajtot, felér elsônek és onnan csúszik hátra. Az ötödik
hely nagyon jó, és onnan még elôbbre kerülni… gyönyö-
rû! Még jobb is, mint kreuzban az elejére kerülni. Az él-
mezônyben feljönni tényleg biztató volt, csak kár, hogy
kevés ilyen futamom volt. Akkor viszont minden összeállt.
Mondhatom általában jól indulok, de a rossz sebességnek
köszönhetôen hamar visszacsúsztam a mezônybe, leta-
kartak és onnan végem volt. Amikor jó sebességem volt a
kis szelekben, akkor mindig nagyon jól eljöttem. Ha nem
lett volna az elsô három futam azt mondanám, hogy nem
is volt rossz. Jobb eredményt vártam. 

2012. augusztus

Gádorfalvi Áron

Weymouth-ban. Rengeteg munka, edzés, lemondás az ára öt olimpiának…
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HARANGHY CSABA

Atlanta – 1996.
– 1971-ben Agárdon, a VVSI-ben kezdett vitorlázni. Beugrós
mancsaft volt Cadetban. Késôbb optimistezett, majd a 420-as,
470-es következett. Az akkori idôben profi helyzetben volt a
klub, az infrastruktúra is jó volt. Ameddig Reinhardt György,
a sportiskola igazgatója és Springer Ferenc, a Velencei-tavi In-
tézô Bizottság titkára együtt dolgozott, remekül mûködött a
»sportkombinát«: egy héten öt napot vitorláztak, és rendszeres
erônléti edzés is volt. Délben busz vitte a társaságot Pestrôl, és
este kilencre értek vissza. Kolozsvári István volt az elsô
mancsaftja, vele egy Cadet Eb-n 11. helyet értek el. Havas
Ivánnal harmadikak lettek egy Ifjúsági Barátság versenyen. 18
évesen az Agárdi Medoszba igazolt. 470-esben – Sipos Lász-
lóval – 1983-ban a junior vb-n hetedikek lettek. 1984-ben ko-
moly küzdelemben voltak a Fundák–Zalai párossal. Nem men-
tek az olimpiára, viszont a Jóakarat Játékokon szerepelhettek…
1988-ban a Nyári-testvérek már vitathatatlanul jobbak voltak,
ôk nyerték a válogatókat és utazhattak Szöulba. 

Haranghy: – 1989-ben Holovits Gyuri kérdezte, hogy
nincs-e kedvem beülni egy Sztárba? Volt, és nagyon tetszett.
Lénárt Ákossal mentem, klubérdekbôl kalózoztunk is. A Ka-
lóz Eb-n negyedikek lettünk. Télen kirúgtak minket az MTK-
ból. 1991 januárjában Toronyi András és Gereben Gábor
hívott a Szpariba. Ákossal küzdöttünk az 1992-es olimpiáért.
A szintet mi hoztuk, és két verseny jelentette a válogatót. Az
elsôn Mallorcán edzômotoros nélkül mentünk, és az új fock-
unk szétszakadt, kiestünk a futamból, és nem értünk ki a kö-
vetkezôre sem. A másik válogató Cádizban volt. Tenke Tibor
mindkettôn jól elvert bennünket. Mindkét versenyen erôs
szél volt, abban ô ment jól, és kijutott az olimpiára. A sors fin-
tora, hogy az olimpián végig gyenge szél fújt. A válogatók
után látszott, hogy Ákossal könnyûek vagyunk. Komm And-
rással 1992 nyarán ültünk össze. Az olyan év volt, ami erôt
adott. Akkoriban igen jól ment a vitorlázás. A korábban elbu-
kott verseny tanulságait komolyan vettük, hogy nem lehet
edzés és motoros nélkül menni. Erdélyi Béla volt az edzônk,
akinek nagyon jó meglátásai vannak a sztározáshoz. Videónk
például sosem volt – amin ma lehet jót mulatni –, akkor úgy
ment, hogy helyet cseréltünk az edzôvel, hogy mi is lássuk lás-
suk kívülrôl is, illetve bentrôl, hogy mi a hiba. Béci rendre ész-
revette, hogy min kell változtatnunk. Kijutottunk Atlantába.
Ott szembesült az ember azzal, hogy az élmezôny milyen hi-
hetetlen háttérrel dolgozott, már akkor is. Saját sportorvosuk,
pszichológusuk, gyúrójuk volt… Egy portugál srác fantaszti-
kus áramlástérképeket kapott, és mesélte, hogy a haditenge-
részettôl van, nem adhatja oda, de azért megmutatta… Sport-
pszichológus viszont velünk is foglalkozott, Vura Márta
nagyon sokat segített: valakivel meg lehetett beszélni a két
ember viszonyát a hajóban. Úgy éreztem, hogy eljutottam
odáig, amíg eljuthattam. Tizennyolcadikak lettünk a huszon-
hatból. Az olimpiára való kijutás nekem hatalmas dolog volt,
az volt a célom. Ez részben hiba volt, mert nem az volt a fô
célom, hogy az olimpián jól menjek, hanem az, hogy kijussak.
Minket erre treníroztak. Úgy ítéltem meg, hogy az elsô tizen-
öt minden értelemben profi. Mi 18. helyen végeztünk. Ez
fantasztikus élményt jelentett. Tényleg végig javuló tendenci-
át mutattunk. A hosszú óceáni hullámokat ott kellett megta-
nulnunk. Ha más a versenyprogramunk, akkor az óceáni kö-
rülményekhez korábban hozzá szokhatunk. 

2010. december

Haranghy Csaba és Lénárt Ákos

Komm Andrással
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L ITKEY  BOTOND 

Atlanta, 1996.
Korábban nem történt ilyen: két testvér, kormányosként –
Botond 470-esben, Farkas Finnben – egy olimpián szere-
pelt. Édesapjuk példáját követték, aki 1972-ben Mün-
chenben versenyzett. 

Litkey: – Nekem mindig dilemmát jelentett: iskola vagy
vitorlázás. A mancsaftom, Köles Gábor abbahagyta, így
Lehóczky Gáborral mentünk, de nem bírta azt a nyomást,
ami az élsporttal járt. Kérte, hogy keressek valakit helyette.
Akkor jött az az ötlet, hogy a konkurens csapatból Nyári
Zsolttal üljünk össze. Neki a válogatón már nem nagyon
volt esélye velem szemben, de olyan tapasztalata volt az
olimpiák tekintetében, mint senki másnak. Eredményesek
voltunk együtt. Ô akkor a legjobb mancsaftnak számított
itthon. A hajóban voltak konfliktusaink, de haladtunk. A
Gyula után ô már edzett volt. Egyébként Köles Gábor is
Nyári Gyulánál edzôdött… Az volt az elsô év, amikor ISAF
szintet kellett menni. Meg volt határozva egy kvóta, abba
kellett beférni, ami a korábbi magyar válogatókhoz képest
óriási könnyebbség volt. Savannah-ban a negyedik helyen
kezdtünk, ami lehetett volna második is. Nekünk az a szél
nagyon nagy lehetôséget jelentett. Az egy kiugró eredmény
volt. Az erôviszonyokat tekintve, a tíz–tizenötödik hely volt
a reális. A következô futamokban ezeket a helyeket hoztuk.
Annyi történt, hogy az utolsó futamból – ahol ötödik he-
lyen végeztünk – kizártak, így csúsztunk le a 13. helyrôl a
21-edikre. Nyilván pszichésen nem voltam kellôen felké-
szülve. A hajósebesség, a körülmények kedveztek volna egy
kiugró eredményhez is, de ez már pszichológia volt. Lehet
gondolkodni rajta, hogy milyen háttér volt, hogy az edzôk
mennyire hozták ki az emberbôl a maximumot, milyen volt
a sportolói pálya stb. Ha utólag elemezzük, akkor azt mon-
dom, hogy pszichés probléma volt az oka annak, hogy nem
tudtuk hozni azt az eredményt, mint ami bennünk volt. Ha
higgadtabb, rutinosabb, nyugodtabb vagyok, akkor más-
hogy alakul... A rendszernek nem lett volna szabad megen-
gedni, hogy a korábbi olimpia után abbahagyjam a vitorlá-
zást. Olyan körülményeket kellett volna teremteni egy 21
éves, tehetséges fiatalnak, hogy befuthasson egy olyan pá-
lyát, ami megadja a magabiztosságot, amikor a világ élvo-
nalában szerepel. Amiatt, hogy rendszeresen törések voltak
a pályámban – tehát abbahagytam, visszamentem, abba-
hagytam és így tovább – nekem mindig valami erôn felülit
kellett produkálnom. Ebben óhatatlanul benne volt ez a hi-
ba. Az, hogy nekem pszichés problémáim voltak, az a
sportágtól független, de ha töretlen lett volna a vitorlás pá-
lyafutásom, akkor erôsebb lehettem volna. Erdélyi István
hitt bennünk, és ez is fontos, de nem volt olyan ember, aki
átfogja az egészet. Sokszor nem csak azt nézték, hogy ki ér
el jobb eredményeket, nem mindig a szakmai érdekek men-
tén ment a szekér. Engem hagytak akkor veszni, mert nem
voltam fontos senkinek. Nem azért, mert nem voltam te-
hetséges, hanem akkor épp egy másik lóra tettek. Nem
szabadott volna hagyni, hogy olyan emberek elvesszenek,
akibe már beleöltek négy vagy nyolc évet. Fontos volt az
olimpiára kijutni, és ha már ott voltunk akkor az lett a fon-
tos, hogy minél elôrébb végezzünk. A 21. hely? Nem, nem
tartom jó eredménynek. Akkor elégedetlen voltam, de most
már nem érdekel.

2011. január

Litkey Botond

Lehóczky Gáborral
Nyári Zsolttal
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L ITKEY  FARKAS

Atlanta – 1996.
1966-ban született. Sokszoros magyar bajnok, Bajnokok
Bajnoka, az Év Vitorlázója. Tizenegy alkalommal gyôzött
a Kékszalagon és négyszer a szóló Balaton-kerülô verse-
nyen, a TBS Nagydíjon. Finn hajóosztályban olimpikon
(1996), Solingban világ- és Európa-bajnok. 

Litkey: – 1988-ban voltunk elôször esélyesek arra, hogy
olimpiára jussunk. Furcsa rendszer volt, kétszer kellett vi-
lágkupa versenyen – Hyeres, Medemblik, Kiel – az elsô
hatban lenni, illetve Eb-n vagy vb-n nemzetek között az el-
sô hétben. Ketten teljesítettük a szintet, és az utolsó ver-
senyen Székely Antal szerepelt jobban, ô utazhatott Szö-
ulba. 1992-ben kevéssel Szilvássy Attila mögött végeztem.
Atlanta elôtt vezette be a NOB a kvalifikációs rendszert.
E szerint a nemzetek között az elsô harmincban kellett
lenni. Talán ezért volt az 1996-os olimpián a legnagyobb
létszámú a magyar csapat. Nehéz volt megtalálni a moti-
vációt, mert hiába tudja a szakma, hogy már az is siker,
hogy ott vagy, kijutottál, egy olimpián az elsô három hely
ér valamit. Egy versenyzô karrierjének a kulcsa, hogy ne
legyen törés a felkészülésben. Nekem kimaradt egy idô-
szak a felkészülésbôl. Majd az öcsémmel Hollandiban vi-
torláztunk. Kellett volna egy erôs szakmai kontroll, aki
ezt megakadályozza, engem bent tart Finnben, vagy – ha
már összeültünk – akkor egyben kellett volna tartani min-
ket az olimpiáig, mert egyébként egész jól mûködött a do-
log. 1992 ôszén újra finneztem. Én mindig gyenge szélben
voltam erôs, és akkor az volt a mániám, hogy erôs szélben
is jól kell menjek. Miközben az erôsszeles sebességemet
felépítettem, gyenge szélben elfelejtettem vitorlázni, illet-
ve az leépült. Ez volt a bajom az olimpián. Nem voltam
olyan gyors gyenge szélben, mint korábban. Tudtam, hogy
az olimpián inkább gyenge szél várható, csak azt nem
tudtam, hogy ha az erôs szélre koncentrálok, akkor leépül
a gyengeszeles tudásom. Ott volt a lehetôség, és nagy
eredményt kellett volna elérni, de nem sikerült. Az elsô
nap 11. lettem, és úgy éreztem, hogy az nem jó. Egy vb-
n igen, ahol ott a teljes mezôny, de az olimpián ez nem
egy jó hely. Aztán a végén az lett a legjobb eredményem.
Volt még egy hiba. Devoti hajókkal mentünk az olimpián,
és én ott ültem elôször ilyenben. Mindenki azzal ment
elôtte, én pedig addig Vanguarddal aztán Patával vitorláz-
tam. Ez az én döntésem volt. Ez is hiba volt. Nagyon sok
egyforma tudású versenyzô szerepelt Savannah-ban. Pél-
dául volt mögöttem egy görög srác, Emilios Papathana-
siou, akit folyamatosan vertem. Következô évben ô lett az
Európa-bajnok, aztán csupa jó eredményt ért el, nyert
mindenhol. Késôbb ô volt Hajdu Balázs edzôpartnere.
Nagyon nagy sztár lett az a srác. Könnyedén vertem az
olimpián úgy, hogy azt éreztem, nem vagyok jó. A Soling-
ban volt legjobban érezhetô milyen erôs a mezôny: ha a
tabellát megfordítod, akkor sem lepôdik senki meg egy
ilyen eredményen. Nekem nem volt szakmai támaszom.
Ruják István sokat segített pszichésen, de igazából mi ab-
ban az idôszakban egyedül voltunk. Azt gondolom, hogy
mindenképpen kell egy hiteles szakmai vezetô, aki foglal-
kozik az emberekkel. Ez nem csak a mi problémánk, má-
soknak is hasonló gondjuk volt azon az olimpián. Például
Eszes Tamásnak is.

2011. január

Litkey Farkas

Az atlantai olimpia elôtt

Ma az egyik legsikeresebb vitorlázó
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WOSSALA  GYÖRGY

Atlanta – 1996.
Sokszoros magyar bajnok, veterán-világbajnok, kétszeres
Európa-bajnok, olimpikon vitorlázó. 1989 és 2012 között
az MVSz ügyvezetô-, majd társelnöke. Éveken keresztül
volt a Nemzetközi Soling Szövetség elnöke. Az Európai
Vitorlás Szövetség elnöke, az ISAF Events Committee
alelnöke. 

1954 telén Szénásy Józsi bácsi lakásán tartottak elmé-
leti oktatást a gyerekek részére, 1955-ben ezeknek a ne-
bulóknak Szénásy Józsi és Jankovich István vezetésével
gyerektáborokat szerveztek. Ott kezdett vitorlázni. Voltak
ott kishajók is, rendeztek versenyeket, és mivel neki vala-
milyen oknál fogva jól ment, meg is szerette. 

Wossala: – Apámmal Lellén egy, a második világhábo-
rú óta nem használt Olimpia yollét hoztunk rendbe. Palán-
kot cseréltünk, méhviasszal betömtük a repedéseket. Átha-
józtunk Almádiba, a Budapesti Építôkbe, ahol egy jó han-
gulatú társaság fogadott minket. Tetszett a dolog, ott ragad-
tam. Két hét múlva Mollyal Fináczy Marci mögött a máso-
dik helyen zártam az ifi bajnokságon. A következô évben
Olimpia yolléztam, és bekerültem a váltott hajós bajnokság-
ra, amit szerencsével, de megnyertem. 1959-ben jelent
meg nálunk a Finn, akkor abba ültem. Elég jól ment, 1964-
ben megnyertem a bajnokságot, utána is mindig a dobogós
voltam. 1968-tól nem vitorláztam, Hilton-ösztöndíjjal egye-
temi tanulmányokat folytattam Rómában, hazaérkezésem
után pedig a siófoki szállodasor igazgatója lettem. A mun-
kám nagyon lekötött. Ott ültem a Balaton partján, fájt a szí-
vem, néztem a szálloda ablakából, hogyan mennek ver-
senyre a többiek. Tíz évvel késôbb már nem bírtam tovább,
és újrakezdtem. 1981-ben ismét magyar bajnokságot nyer-
tem Finnben. Még abban az évben megnyertem a veterán-
világbajnokságot is. Azóta solingozok. 

A Wossala–Kovácsi–Vezér egység számára nem alakult
szerencsésen a verseny, egy futamból kióvták ôket, egy má-
sikban korai rajtjuk volt. Az óvás az elsô futamukat érintet-
te, ahol a 13. helyen futottak be. A dánok óvták ôket belsô
hely meg nem adása miatt. A zsûri enyhén szólva vitatha-
tó módon, tanúk nélküli óvástárgyaláson zárta ki a magya-
rokat. A korai rajttal egy 11. helyük vált érvénytelenné, ek-
kor Wossaláék adtak be óvást, arra hivatkozva, hogy két ha-
jó szabálytalanul tolta ôket a vonal fölé, de a zsûri elutasí-
totta. Így természetesen ezt a két futamukat kellett ejteni-
ük, és hiába volt néhány jó futameredményük, a számítás-
ba kerülô 14., 19., 12., 10., 20., 13., 18. és 21. helyük össze-
tettben csak a 20. helyre volt elég. Wossaláéknak reális cél
volt, hogy a mezôny elsô felében végezzenek. Bár kétség-
telen, hogy több hibát is elkövettek a verseny során, de az,
hogy nem sikerült a várt helyen végezniük, elsôsorban a két
óvásnak köszönhetô. Ez a két óvás jó példa rá, hogy a kis
nemzetek hátrányban vannak az óvásoknál, szinte cinikus
módon ítéltek mindkét esetben a magyar hajó ellen. Az el-
sô egyértelmû, tiszta helyzet volt: tanúk nélkül, pusztán két
ember szavahihetôségét mérlegelve döntöttek a dán hajó ja-
vára. A másik is olyan volt, hogy ha mondjuk egy angolszász
egység van a helyünkben, simán megnyerhették volna,
Gyurinak viszont gyakorlatilag azt sem engedték, hogy el-
mondja, mi is történt valójában.

2002. december, Litkey Farkas; 
2010. szeptember, Ruják István 

Wossala György

Finnben
Solingban
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GÁDORFALV I  LUCA

Sydney – 2000.
Az elsô magyar szörfös nô az olimpiák történetében. Szá-
mára a sport a szórakozást és a kikapcsolódást jelentette.
Nem is vette igazán komolyan a dolgot, még akkor sem,
amikor kijutott az olimpiára. Késôn, 16 évesen kezdte a
szörfözést, és négy év múlva Sydney-ben, az olimpián ta-
lálta magát. Szörfös családban nôtt fel.

Gádorfalvi: – Szerencsém volt, mert az alkatom, adott-
ságaim ehhez a sporthoz megfelelôek voltak. Különösebb
fizikai edzések nélkül is helyt tudtam állni. Idehaza keve-
sen szörföznek, így aki alkatilag jó, és szeret versenyezni,
az ki is juthatott az olimpiára. Akkoriban majdnem mindig
ugyanaz a csapat volt egy-egy nemzetközi versenyen, lehe-
tett az Eb, vb, világkupa, bármi. Az olimpián is ugyanazok-
kal versenyeztünk együtt, mint pár héttel, hónappal koráb-
ban. Gyakorlatilag nem volt különbség verseny és verseny
között. Nem volt igazán izgalmas, mert kialakultak az erô-
viszonyok a nemzetközi mezônyben. Két-három helyet le-
hetett csúszni elôre vagy hátra. Nagy csodák nem voltak.
Mindenkinek megvolt a saját helye. Sajnos pontosan tud-
tam, hogy az enyém hol volt. Elôfordult, hogy felértem
másodiknak az elsô bójához, de aztán megettek a többiek,
és végül a helyemre kerültem, a 24. hely körül értem cél-
ba. Összetettben is ott végeztem, ahol kvalifikáltam ma-
gam, az olimpián a papírforma érvényesült. A megnyitó
igazából nem is a sportolókról szólt. Úgy nézett ki, mint-
ha mi, sportolók egy cirkusz-porondon lennénk, akiket be-
mutatnak. Egy zárt stadionból néztük a megnyitót egy da-
rabig, majd amikor mondták, hogy most fel kell vonulni,
akkor beballagtunk a porondra. Ennyi volt. Azért integet-
tünk. Egyszer azért érdemes részt venni egy ilyenen, de
jobb megnézni a tévében. A falu jó hely volt, élveztük. Az
ausztrálok pedig eleve nagyon jó fejek, kedvesek. A csapat
is jó volt Sydney-ben. Több embert ismertem már korább-
ról. A mi versenyünknek viszonylag hamar vége lett, utá-
na még egy jó hetet kint lehettünk, és járhattunk a többi
magyar versenyére szurkolni. Az nagyon jó élmény volt.
Ott voltunk a pólósok, evezôsök versenyén, megnéztük a
vívókat, igazából azokat, akikkel szorosabb kapcsolatot
alakítottunk ki a faluban is. Nagyon jó emlék számomra az
olimpia, de ennyi és nem több. Az olimpia után verse-
nyeztem még egy ideig, 2004-ben hagytam abba. Akkor a
kvótát még hárman is megszereztük, de a válogató verse-
nyeket már nem fejeztem be. Olyan volt a magyar elnök-
ség, szövetség stb., amilyen. Nekem nem tetszett. Az olim-
pia elôtt kezdôdött megint a lökdösôdés, és akkor azt
mondtam, hogy nem szeretnék már ebben részt venni.
Ami kényelmetlen vagy kellemetlen volt számomra, oda
nem mentem. Persze nem csak ezért, de ezért is, a mai na-
pig boldog ember vagyok. Sokat köszönhetek a szörfnek:
bejártam a világot, gyönyörû helyeken voltam, az ösztön-
díjamat a továbbtanuláshoz. Az ELTE-n végeztem testne-
velés rekreáció szakon szereztem az elsô diplomámat. A
másodikat, az Óvodapedagógusit a MOB fizette, mert ak-
kor még aktívan versenyeztem. De nekem mindig csak a
hobbim volt a szörf. Mióta abbahagytam talán kétszer
csúsztam negyed órákat. Nem is hiányzik. Ráadásul sokat
vagyunk víz közelében, mert a férjem kite-ozik, de én in-
kább a lányaimmal homokozom a fa alatt.

2010. december

Gádorfalvi Luca

Gádorfalvi Luca Sydney-ben
Hajdu Balázzsal a magyar motorosban
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GOSZLETH MARCELL

Sydney – 2000.
Szörényi Ádámmal 1995-ben kezdett 470-esben vitorlázni, az
elsô felnôtt nemzetközi versenyükön 1998-ban indultak. Kevés
tapasztalattal és nagyon rövid felkészülés után, saját erôbôl, illet-
ve egyesületük, a BKV Elôre támogatásával jutottak ki az olim-
piára. Ezt követôen itthon a 49er hazai úttörôi voltak, de 2002-
ben úgy látták, hogy ebben az osztályban nem adottak a feltéte-
lek a sikeres felkészüléshez. Ezért 2004-ben ismét 470-essel pró-
bálták megfutni a kvalifikációhoz elôírt szintet, ám másodszorra
nem sikerült. A munkát egy meglehetôsen elhasznált hajóval és
a klubban összeszedett maradék árboccal, sverttel és vitorlákkal
kezdték. Elsô versenyképes felszerelésükhöz, egy új Ziegelmayer
hajótesthez 1999 májusában jutottak. Ehhez Litkey Botond
1996-os tartalék árbocát használták, amelyre Ullman vitorlákat
húztak. A felszerelés fejlesztése lépésrôl lépésre történt. 

Goszleth: – Igyekeztünk mindenen spórolni. Ádámmal 1999-
ben Genovában komoly vitába keveredtem, egy capuccino miatt.
Bizonygattam neki, hogy a cappuccinókból hamar összegyûlik a
pénz egy új fockra… Akkor egy kisbusz csomagtartójában csövez-
tünk, a konzerveket pedig a klubház mosdókagylójában melegítet-
tük. Mindezt kalandként éltük meg, mintsem nehézségnek. Fel-
ismertük, hogy akkor van esélyünk a fejlôdésre, ha minél több idôt
töltünk abban a közegben, ahol az elit is készül. Tehát fogtuk ma-
gunkat és nekiindultunk a világnak. Próbáltunk minél többet kül-
földiekkel edzeni és persze versenyezni, és próbáltuk autodidak-
ta módon megszerezni a tudást. ’98 telén elutaztunk Ausztráliá-
ba. Az ott eltöltött két és fél hónap rengeteget segített. Sok me-
nô ott edzett, mivel a ’99-es kvalifikációs világbajnokságot január-
ban Melbourne-ben rendezték. Sydney-ben az új-zélandiakkal,
ausztrálokkal, franciákkal, lengyelekkel, japánokkal és amerikaiak-
kal vitorlázhattunk. Sokat tanultunk, de még fontosabb, ahogy a
szemléletmódunkat alakította ez a közeg. 1998-ban, az elsô kva-
lifikációs vébén a mezôny végén kullogtunk. Melbourne-ben vi-
szont már éreztük, hogy hajókezelésben sokkal közelebb kerül-
tünk az élmezônyhöz. A NOB által megszabott olimpiai szintet a
füredi kvalifikációs világbajnokságon futottuk meg, huszonkilen-
cedikek lettünk. A felkészülés finisében segítségünkre volt Nyári
Gyula, aki fontos támogatást nyújtott. Sajnos az MVSz nem tá-
mogatta akkreditációját az olimpiára. Ez jól jellemezte a magyar
sportéletben uralkodó viszonyokat… Az olimpián egy lapra tet-
tünk fel mindent. Úgy gondoltuk, hogy érmesek, az elsô hat he-
lyezett, esetleg egy futamgyôzelem számít. A többi, az a futottak
még kategória. Tudtuk, hogy kiugró eredményt erôs szélben tu-
dunk elérni. Azzal számoltunk, hogy erôs szél lesz, és a felszere-
lést is ehhez választottuk. Visszatekintve ez nem volt helyes dön-
tés. Az edzések idején jó szél fújt, rendben is volt a sebességünk.
Az olimpia hetére azonban bejött egy magasnyomású rendszer, és
a futamokon gyenge és közepes szelek fújtak. Kijött a tapasztalat-
lanságunk is, ha nyugodtan vitorlázunk, biztos jó néhány hajót
megverünk. Mert így bizony utolsók lettünk… A verseny elsô fu-
tamain a mezôny felében, kétharmadában vitorláztunk, azt érez-
tük, hogy a jobbak karnyújtásnyira vannak elôttünk. Két rosz-
szabb futam után összeomlottunk. Nem volt velünk edzô, aki se-
gítségünkre lehetett volna, és nem voltunk elég érettek, hogy át-
lépjünk a nehézségeken. A verseny második felén már remény-
vesztetten mentünk. Hatalmas csalódás volt, eltartott egy ideig
mire feldolgoztuk. Ennyi idô távlatából persze inkább a sok szép
élményre emlékszem. A sport sokat formált rajtunk. A benne át-
élt sikerekkel és csalódásokkal segített felkészülni az életre.

2011. január

Goszleth Marcell és Szörényi Ádám

Balatonfüreden teljesítették az olimpiai kvalifikációs szintet

Nagy szélben vitorláztak jobban

Kelemen Tamással a Wild Joe csapatában 
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CZÉGAI  PÉTER

Athén – 2004.
1976. július 20-án született Veszprémben. Gyerekkora
óta vitorlázik, édesapja jónevû versenyzô, késôbb edzô
volt. 1984 óta leigazolt versenyzô, a BYC-ben kezdett vi-
torlázni. 14 évesen kinôtte az Op-t, a következô szezont
470-esben kezdte. A Balatonon – kisebb szelekben – ju-
niorban rögtön jól ment, sokat tanult a Nyári testvérektôl.
Junior Eb-n 11., vb-n 16. helyezett volt. 470-esben 12
évet vitorlázott. Litkey Botondékkal és Goszleth Marcel-
lékkal válogatóztak. Sydney nem jött össze, Kutassy Lász-
lóval a kiírt válogatóversenyeket megnyerték, de nem
teljesítették a szintet. Hiányzott hozzá két hely. Ha nekik
is sikerül, akkor ôk utazhatnak az olimpiára. Folytatták,
de Kutassy kiszállt a hajóból. 

Czégai: – Két évvel az olimpia elôtt Eszes Tamással
kezdtük a felkészülést. Kiköltöztem Horvátországba, vá-
sároltunk egy új hajót, és egész télen edzettünk. Csak ez-
zel foglalkoztunk. Egy síelés alkalmával Tamás eltörte a
kulcscsontját. Kezdôdött a mancsaft keresgélés, végül
Cserép Csaba vállalta, vele folytattam a felkészülést, és az
elsô közös versenyünkön, a vb-n megszereztük az olimpi-
ai kvalifikációt. Sallai Gábor, és Goszleth Marcell elôtt
nyertük a válogatót. Gabó jól ment, de az utolsó verseny
utolsó futamát elszúrta, ettôl szétzuhant. Ott úszott el ne-
ki az olimpia. Ha azt megcsinálja, ô utazik. 

Három-négy hónapunk volt az olimpiáig. Megvolt
minden felszerelésünk. A Szövetség nem engedte ki az
edzônket, Kelemen Tamást az olimpiára, mert másnak
kellett a hely. Így edzô nélkül maradtunk, ami nagyon hi-
ányzott. Ez meg is látszott az eredményen. Csabával is
voltak nézeteltérések. Utolsók lettünk. Nem állt össze a
kép, hirtelen jött minden. Az olimpia nagyon jó volt, na-
gyon nagy élmény. De az, hogy utolsók lettünk, az nagyon
megviselt. Én addig nem nagyon voltam utolsó egyetlen
versenyen sem, és ez pont ott »sikerült«… Ráadásul nem
is mentünk kifejezetten rosszul, mert elsô kreuzokban fel-
értünk az elsô tízben. Szerencsénk is volt, mert gyenge
szél fújt, de a hátszeles, spinnakeres szakaszokban rendre
visszaestünk. Úgy mentek el mellettünk, mint a gyorsvo-
nat. Ez a felkészülési hiányosság miatt történt. A rajtjaim
általában jók, mert elég agresszív vagyok, többnyire jól ki-
jöttünk a mezônybôl, jó helyen értünk fel a kreuzbójához,
de mire hátszélben leértünk, ott kullogtunk a mezôny vé-
gén. Nem is arról volt szó, hogy utolsó helyeket csinál-
tunk, de a végére olyan átlagunk lett, ami csak arra volt
elég. Annak tudom be, hogy Csabával rövid ideig tudtunk
készülni, és nem volt velünk az edzônk. Azok az emberek,
akik ismerték a körülményeket, hogy hogyan jutottunk
ki, és milyen rövid idônk volt felkészülni, azok gratuláltak,
hogy egyáltalán kijutottunk. Szinte csak dicséretet kap-
tam, ami jó volt. Úgy gondoltam, hogy az álmom teljesült.
Nagyon nagy élmény volt az olimpia, ott lenni azok között
a neves sportolók között, akiket korábban csak a tévében
láthattam. Apámnak szeretnék köszönetet mondani, mert
az ô keze alatt nôttem fel. Ô kinevelt néhány olimpikont.
Kelemen Tamásnak és a Balatonfüredi Yacht Clubnak is
hálával tartozom, Lepp Gyulára is jó szívvel emlékezem.
Szóval sok embernek kell megköszönnöm, hogy kijutot-
tam az olimpiára. 

2011. január

Czégai–Kutassy

Czégai Péter és Cserép Csaba 
Egy nemzetközi versenyen
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GYÔRBIRÓ L ÍV IA

Athén – 2004.
Késôn, 16 évesen, eleinte Magyarországon kezdett verse-
nyezni. de ahogy jobban ment, már nemzetközi verse-
nyekre is járt. A sydney-i olimpiáról lemaradt, de Athén-
ban ô képviselte hazánkat az ötkarikás játékokon. Három
gyermek édesanyja.

Gyôrbiró: – Apukám is szörfözött, benne volt a Szörf
Szövetségben. Tizenhat éves voltam, amikor szülôkkel el-
mentünk Franciaországba, és úgy gondoltuk, hogy mi, lá-
nyok – öten voltunk – elkezdünk szörfözni. Az ötbôl Gá-
dorfalvi Lucával ketten maradtunk. Külföldre – Francia-
országba és Görögországba – jártunk edzeni. Húszéves le-
hettem, amikor kezdett komollyá válni a dolog. Már a
sydney-i olimpia elôtt három és fél évig készültem. Két
teljes telet Ausztráliában edzettem, végigjártam az euró-
pai és a tengerentúli versenyeket is. Esélyes voltam, hogy
kijussak, de végül Luca utazott, mert a válogatón megvert.
Egy futam közben neki volt egy jó, nekem meg egy rossz
döntésem, ennyin múlott. Tovább versenyeztem, és a nyá-
ron elmentem Kaliforniába másfél hónapra edzôtáboroz-
ni. 2002 tavaszáig versenyeztem, akkor abbahagytam,
mert az elsô gyermekemet vártam, aki 2002. december
31-én született. Még nem volt egyéves, amikor újra el-
kezdtem edzeni, mert azt gondoltam, hogy annyi energi-
át belefektettem már a szörfbe, hogy megpróbálom. Sen-
kinek sem tetszett, hogy el akartam indulni a válogatón…
Nagyon jól sikerült a vb, tíz futamból kilencen én szere-
peltem a legjobban a magyarok közül, és megszereztem az
olimpiai kvalifikációt. Kijutottam Athénba, ahol nehéz
körülmények, nagyon kicsi szél, nagy hullámzás és erôs
áramlás volt. Én viszont erôs szélben voltam jó. A magyar
csapattól függetlenül kimentem hat hétre a helyszínre.
Megragadtam minden lehetôséget és alkalmat, hogy edz-
hessek. Azután hazajöttem, és a válogatottal utaztam az
olimpiára. Hatalmas élmény, de nagyon nehéz egy olim-
pián versenyezni. Mindent megtettünk, hogy a legjobbat
hozzuk ki a versenybôl. Emlékszem a futamokra, a sok vá-
rakozásra a forró kikötôben, az érzésre, hogy annyira sze-
retnék jól menni. A várva várt szél pedig nem jött meg so-
ha. Különleges az olimpiai verseny, mert kevés az induló,
mindenki erre készül, nehéz javítani is, hiszen csak négy-
évente van. Örültem volna egy-két hellyel jobb eredmény-
nek, de huszadiknál elôbb nem végeztem volna, mert ak-
kora különbségek vannak körülményekben, edzôkben stb.
Amikor hazajöttem furcsa volt megélni, hogy sokan nem
tudnak örülni a másik sikerének. Sokan viszont drukkol-
tak. Mondjuk kiderült, hogy kik az igazi barátok, mert ôk
boldogok voltak. Szeretném megköszönni a sok segítséget
az apukámnak, az edzômnek, Hagemann Lászlónak, és
azoknak, akik megtanítottak bennünket versenyezni: Gá-
dorfalvi Áronnak, Király Zsoltnak és a többieknek. A ver-
senysport, a szörf nekem rengeteg örömet jelentett. Azt
üzenném a mai fiataloknak, hogy sportoljanak. Sajnálom,
hogy ilyen kevés szörfös van Magyarországon. Pedig na-
gyon jó játék, élvezetes. Támogatni kell a következô gene-
rációt, hogy minden gyermek megtalálja azt, amiben bol-
dognak érzi magát, mert hiszem, hogy ez elengedhetetlen
ahhoz, hogy felnôtt korában egy elégedett, boldog szemé-
lyiséggé váljon! 

2011. január

Gyôrbiró Lívia 

Körtvélyesi, Gyôrbiró és a Gádorfalvi testvérek

Gyôrbiró Lívia Athénban, az olimpián
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HAJDU BALÁZS  DR .

Sydney – 2000. és Athén – 2004.
Balázs nyolcéves kora óta vitorlázik, elôször Optimistben,
majd Laserben, 1995 óta finnezik. Éveken keresztül a ha-
jóosztály élmezônyéhez tartozott, kétszer vett részt az öt-
karikás játékokon. A sydney-i olimpiát követô két és fél
évben szünetet tartott, és ügyvédjelöltként dolgozott egy
nemzetközi ügyvédi irodában. Majd újból belevágott a
felkészülésbe, és Athénban ismét ô képviselte hazánkat
Finnben. Az élsporttól visszavonult, de nem hagyta abba
a vitorlázást. Ráadásul – a nemzetközi szövetségekben
betöltött pozíciói mellett – a Nemzetközi Finn Osztály-
szövetség elnöke.

Sydney-ben Balázs nagyon jól versenyzett. Öt alka-
lommal is az elsô tíz közé került, és ebben a sorozatban
akadt egy harmadik és egy ötödik helye is. Olyan nagyme-
nôk végeztek mögötte, mint az elôolimpiát nyert kanadai
Richard Clarke, a német Michael Fellmann, a kétszeres
világbajnok dán Lasse Hjortnæs, és a világranglista leg-
jobb tíz finnese közé tartozó cseh Michael Maier. Bevált
a görög edzôpartnerrel végzett intenzív felkészülés. 

Hajdu: – Már augusztusban arra hajtottam a helyszí-
ni edzéseken, hogy legyen egy olyan árbocom és vitorlám,
amit jól ismerek, ami minden körülmények közt megfele-
lô sebességet ad. Azért kellett az utolsó pillanatban még-
is hozzányúlni a szereléshez, mert az olimpia az idôjárás
változásának idejére esett, jött a nyár, ez mindenkinek
felborította a számításait, változtatni kellett a felszerelé-
sen. Az elsô futamon kizártak. Jól mentem az elsô körben,
a tizedik hely tájékán vitorláztam. A másodikban újra
összejött a mezôny, és a kreuz végén a bójánál nagy tüle-
kedés támadt. Devoti jött jobbcsapáson, fölöttem a görög
versenyzô, miatta nem fordulhattam. Mikor befordult a
bójához a görög, már kevés hely maradt és Devotival koc-
cantunk. Héthúszat nem csináltam, mert jelentéktelen
ütközés volt. Devoti amúgy is mindig üvöltözik, okkal, ok
nélkül. A bója után ô raumolni kezdett, én viszont leejtet-
tem hátszélre a pályatengely irányába, így azonnal eltávo-
lodtunk egymástól, tehát nem hallottam, mit kiabál, és
nem láttam nála óvózászlót kitûzve. Nagyon együtt van az
olimpiai mezôny. Gyakran nehezebb volt megtartani egy
vezetô helyet, mint hátulról feljönni. Több futamon végig
elöl voltam. Amikor harmadik lettem, akkor két bóját el-
sônek vettem, de voltam persze közben negyedik, ötödik
is. Az olimpia más is mint a többi verseny, meg nem is.
Könnyebb, mert a rajtnál nincs olyan tülekedés, mint egy
százas vb-mezônyben, és a pályán is ritkábban alakulnak
ki szoros helyzetek. Viszont nehezebb is, mert elég akár
egy kis hiba, mondjuk nem húz meg eléggé egy takkot,
vagy esetleg késôn fordul, egy pillanat alatt hátravágja
magát. Az olimpián nagyon könnyen lehet bárki utolsó is.
Jó verseny volt, én nagyon élveztem. A középmezônyben
a tizenkettediktôl tizenhatodikig egy boly voltunk, kis
pontkülönbségnyire egymástól. Örülök annak, hogy ti-
zenötödik lettem. Sokszor tudtam elöl vitorlázni, és érez-
tem, hogy a többiek már számoltak velem. Athénban Haj-
du Balázs huszonharmadik lett. Végezhetett volna elô-
rébb is, ám ahhoz némi szerencse, és egy-két tízen belüli
helyezés kellett volna.

2000. szeptember, Ruják István
2005. augusztus, Szilvási Lilla

Hajdu Balázs

Athénban

Sydney-ben
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WEÖRES  MÁRTA

Athén – 2004.
A magyar nôi 470-es mezôny meghatározó alakja az utób-
bi idôben kétségtelenül Weöres Márta. Nemrég váltott
partnert, Szilvási Lilla helyett Payr Anna ül a hajóban. Az
utolsó elôtti olimpiai kvalifikációs esélyt sikerült megra-
gadniuk, a várakozásnak megfelelôen sikeresen vették ezt
az akadályt. 

Weöres: – Csak az utolsó futamban sikerült a kvalifiká-
ció. A végére még egyszer összeszedtük magunkat. Minden
futamhoz úgy álltunk oda, mintha ez lenne »a futam«. Te-
hát minden futamot külön-külön kezeltünk. El tudom kép-
zelni, hogy sokakon úrrá lesz az a hangulat, hogy na, most
már csak egy futam, aztán pakolunk és megyünk haza, vagy
esetleg fizikailag jobban elfáradnak a végére. Az utolsó fu-
tamon a fáradtság ellenére is ugyanúgy tudtunk koncentrál-
ni, mint az elsôn. Vura Márta és Pomucz Tamás nagyon so-
kat segítettek. Nem számolgattuk a pontokat, a verseny
közben azt sem tudtam, hányadik nemzet vagyunk, hanem
kihozzuk magunkból a legtöbbet. Nem azon múlt, hogy ki
a jobb vitorlázó, mert az egész vb alatt hasonlóan teljesítet-
tünk, az volt a döntô, hogy ki bírja a terhelést, és képes jól
teljesíteni. Az utolsó futam elôtt azonos pontszámmal áll-
tunk a lengyelekkel, a finnektôl két ponttal, a szlovénoktól
öt-hat ponttal lemaradva. A finn, a lengyel és a magyar ha-
jó volt a 15., 16., 17. a nemzetek sorrendjében, és ebbôl ti-
zenöt kvalifikálta magát. Átgondoltuk, mit kell tenni. Kizár-
tuk, hogy bármelyikükre is rávitorlázzunk. Úgy alakult a
helyzet a futamban, hogy a lengyelek is, meg a finnek is jó-
val elôttünk vették a bóját. Messze voltak, helyezésre és tá-
volságra is. Hátszélben sikerült elcsípnünk egy szélfordulót,
és azzal megvertük mind a kettôt, a finnt is, meg a lengyelt
is. A második kreuzban a lengyelek lemaradtak. A finn vi-
szont kiment a bal oldalra, annak ellenére, hogy mi az elô-
zô kreuzban pórul jártunk ott. Neki viszont bejött. Pont
mögöttünk vette a kreuzbóját. Ez neki elég lett volna a
kvalifikációhoz. Tudta mi a dolga, és ott járt a sarkunkban,
egy méterrel mögöttünk jött a félszélben. Kihalzoltunk elô-
lük, nem tudtak követni, mert a németekkel voltak elfoglal-
va. Felgyorsultunk, sorra hagytuk el a hajókat, a bójáig há-
rom elég jó egységet vertünk meg, a finnek pedig maradtak
a helyükön. Nyugodtan csináltuk végig a futamot, pedig
nagyon izgultunk. Mindent lehetôséget kihasználtunk, és
egy pillanatig sem voltunk betojva, még akkor sem, amikor
hátul vettük a kreuzbóját.

Az olimpiai versenyek a lehetô legrosszabbul indultak
számukra. Az elsô futamból korai rajt miatt kizárták We-
öres Mártát és Payr Annát. Márpedig az ilyen kezdet
megköti a versenyzô kezét, és a hátralévô futamokon már
kevésbé mer kockáztatni. Így pedig nagyon nehéz akár
egy-egy kiugró futamot csinálni, ami pedig elengedhetet-
len még a középmezônyben való megkapaszkodáshoz is.
Mártiék végül a tizenkilencedik helyen zárták az olimpi-
át. Ha csak egyetlen dobogó közeli befutójuk akad, már
valahol a tizennegyedik hely körül végezhettek volna, amit
az összetettben végül az egyik esélyes, a Sydney-ben olim-
piai bajnoki címet szerzett Armstrong–Stowell ausztrál
páros foglalt el. Ezzel talán a mezôny erejét, színvonalát,
és a mieink balszerencséjét is megfelelôen szemléltettem.

2003. szeptember, Litkey Farkas
2004. szeptember, Ruják István

Weöres Márta és Payr Anna

Hyeres-i versenyen
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BERECZ  ZSOMBOR

Peking – 2008. és London – 2012.
Sokszoros Optimist, Sikló, Laser és Finn ifjúsági, junior és felnôtt
magyar bajnok. A londoni olimpia után az MVM-be igazolt, Finn
osztályban versenyez. Itthon azóta sem talált legyôzôre, a világbaj-
nokságon volt hetedik, az idei Eb-n második helyen végzett. 

Berecz: – Nem volt könnyû a pekingi kvalifikáció, és itthon
Fazakas Györggyel is meg kellett küzdenem. Csingtaó vitorlázás
szempontjából iszonyatos hely. Olyan áramlások voltak, amit másutt
senki sem tapasztalt. A szél… nos, az egyáltalán nem, vagy nagyon
fújt. Az ellátásra, a parti körülményekre nem lehetett panasz, de in-
kább arra lett volna… Nekem persze alapból fülig ért a szám, hogy ott
lehetek. Ideges voltam, azon járt az agyam, hogy meg kellene nyerni...
Aztán az elsô pár levitorlázott futam után fejben helyére kerül az em-
ber, rájöttem, hogy kevés vagyok még ahhoz, hogy érdemben be-
leszólhassak a dolgokba. Csodák nincsenek, legfeljebb apróbbak, de
ahhoz is tenni kell. Végig jó voltam. Ezt persze úgy értem, hogy az ak-
kori tudásomhoz és felkészültségemhez képest. Miután letisztult a fe-
jemben, hogy hol a helyem, utána már ment minden. Amit akkor tud-
tam, azt hoztam. Negyvenöten indultunk, és a huszonkilencedik he-
lyen végeztem. Egy olimpia más, mint az összes többi verseny, itt
nemcsak magadért versenyzel, hanem egy országért. Érzed, hogy ve-
led vannak az emberek, és teljesítened kell. Az egész légkör más,
mint bármelyik másik versenyen. Nem rólad szól, hanem a nemzet-
rôl, a Balatonról, az emberekrôl, akiket képviselsz. 2010. december

Berecz: – Londonban volt konténere a magyar csapatnak, volt
masszôrünk, ami nagyon sokat segített, fôleg ebben a nagy szélben,
nem volt másnap izomfájdalom. Teljes mértékben ki voltunk szolgál-
va, hogy csak a versennyel foglalkozhassunk. 15–18 csomós szél fújt
végig, dolgozni kellett minden nap. A formaidôzítés jól sikerült, végig
bírtam a versenyt. Nekem azok a pályák feküdtek, ahol kis hullámok
voltak. Már az edzéseken kiderült, hogy nem vagyok lassú. Fizikailag
nagyon jó formában érkeztem. Lelkileg is kész voltam a versenyre, de
az elsô nap kicsit megijedtem a feladattól, kicsit elizgultam a dolgot.
Ez elég ahhoz, hogy ne tudjon elrajtolni rendesen az ember és utána
ne tudja a saját pályáját vitorlázni. A második futamban ugyanez tör-
tént. A következô napokban ott voltam az elején és harcoltunk. Egy-
szer, amikor felértem negyediknek, luvban rajtoltam, az jó volt. Aztán
nem álltam be a biztonságira, amit lehetett vagy kellett volna, mert
olyan közel voltak elôttem, hogy megpróbáltam megverni ôket, de
nem jött be. Alul kevesebb szél volt, folyás is az én oldalamat segítet-
te, de elfordult balra a szél, elment nyolc hajó. Utána elidegeskedtem
a futamot, 15-nek futottam be. Csináltam egy harmadik helyet. Per-
sze baromi boldog voltam! Az ötödik futamban szintén jól rajtoltam,
amikor a görög srác elkaszált. Az sok helyet jelentett. 

Berecz a 21. helyen végzett. Ha csak az ötödik futamban vele tör-
ténteket megússza, vastagon az elsô harmadban vagy a legjobb tizen-
ötben fejezi be a versenyt. Sôt, ugyanezzel a teljesítménnyel – egy ki-
csi szerencsével – akár az Éremfutam közelében is végezhetett vol-
na. A futamoknak több mint a felén kitûnôen vitorlázott, legalább
kétszer pedig világklasszis teljesítményt tett le az asztalra! A négy
gyenge futamából kettôben rajta kívül álló okok miatt veszített sok
helyet, összességében legalább harminc–negyven pontot. 

Berecz: – Elsôsorban a családomnak akarom megköszönni, hogy
velem voltak. Akinek még nagyon sokat köszönhetek az Kocsis Péter,
aki megteremtette a lehetôséget,. Ezen kívül korábbi edzôimnek és
Kelemen Tamásnak. 

(Azóta az MVM SE Vitorlás Szakosztály, a Magyar Vitorlás Szö-
vetség és a Magyar Olimpiai Bizottság is jelentôs támogatást nyújtott
Berecz Zsombor számára. – a szerk.)

2012. augusztus

Berecz Zsombor

Egy füredi versenyen
A londoni olimpián
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DETRE  D IÁNA

Peking – 2008. és London – 2012.
Az olimpiai bronzérmes Detre Szabolcs lánya. Mióta az
eszét tudja sportol, de komolyan sosem vitorlázott. Ott-
hon nem erôltették. A szörfre, szinte véletlenül, magától
talált rá. Eleinte nem is annyira a sportág, mint a társaság
vonzotta. 2003-ban kezdte komolyan venni a felkészü-
lést, olyannyira, hogy olimpiai kvalifikációs szintet futott.
Mégsem ô utazhatott, Gyôrbíiró Lívia a válogatókon le-
gyôzte. Négy évvel késôbb viszont ô képviselte hazánkat
a pekingi, majd újabb négy év múlva a londoni olimpián. 

Detre: – Tulajdonképpen egészen kicsi korom óta ver-
senyeztem: sífutottam, aerobikoztam, karatéztam, lova-
goltam, díjugrattam. Mozognom kellett. 2000 táján, ti-
zenhat évesen kedtem szörfözni. Akkor ment ki az olim-
piára Gádorfalvi Luca és Áron, és az egész pörgés, zson-
gás nagyon megfogott. 2003-ban úgy döntöttem, hogy tel-
jes erôbedobással szörfözni fogok. Azt sajnálom, hogy
nincs kishajós elôképzettségem. A 2004-es olimpiára nem,
de a következôre már kijutottam, 22. lettem. Nem voltam
elégedett, mert huszadik vagy jobb szerettem volna lenni,
de a technikai tudásom nagyon kevés volt még. Bejött egy
nagyszeles nap, ahol teljesen elkapáltam. A magabiztosság
is hiányzott a rajtnál. A felkészülésem sem volt megfelelô.
Télen ôrült módon dolgoztam az evezôsökkel, de ez nem
olyan, hogy nyárra olyan formában leszel, mint még sosem. 

2010. december
A londoni olimpián a rajtok okozták a gondot, nem

tudtam kikeveredni magam a mezônybôl. Tízbôl tíz rajtot
behúztam tök utolsónak. Utána harcos voltam a pályán, de
utolsónak indulni hülyeség, innen nehéz feljebb evickélni.
12 és 18 csomó között fújt minden nap. Ez nekem a töké-
letes szél, ebben elég jó sebességem van, akár az elsô felé-
vel is versenyképes vagyok. Jól vettem a bójákat, hátszelek-
ben viszont sajnos visszaestem. Ez kezdett is frusztrálni a
negyedik futam után, hogy csak itt tartok. Az is tény, hogy
a nyolcadiktól a tizennyolcadik helyezettig nagyon együtt
van a mezôny. Elég egy picit túlhúzott oldal, és kettô, há-
rom máris elôtted van közülük. Még a Sail for Goldon
sem volt ennyire együtt a mezôny. Itt olyan szinten felszív-
ta mindenki magát, hogy az egy picit meg is lepett. Én vi-
szont lelkileg fáradtan kerültem ki az olimpiára. Nehéz
megmondani, hogy emiatt nem mentem-e úgy ahogy sze-
rettem volna. Benne volt ez is. Azt a »tüzet« ami kell egy
nagy versenyre, azt nem sikerült kicsiholni magamból. Azt
gondoltam, hogy felül fogok ezen kerekedni és elôszedek
valahonnan valami pluszt. Végül is ez sikerült, mert életem
legjobb eredményét produkáltam. De jobbat vártam, hi-
szen már a második olimpiámon voltam. Dühös is vagyok
magamra az utolsó nap miatt, mert ott legalább kettô, de
inkább három helyet vesztettem a végeredményt tekintve.
Nálam is voltak ütközések, rajtnál rám esett a thai lány, és
három perccel késôbb rajtoltam. Kióvtam, de sokra nem
mentem vele. Pontazonossággal lettem 18. Ez bosszantó.
Három–négy hellyel elôrébb vártam magam. Volt is rá re-
ális esély. Ha az elsô két nap megyek tíz körüli futamot, ak-
kor meg lehetett volna, de hát ez nem ilyen egyszerû. A
rajtok miatt sajnos ez jött össze. Ráadásul az elsô tíz lány
más dimenzióba került, nagyon messze voltak. A spanyol
Marina Alabauval nem is nagyon találkoztam.

2012. augusztus

Detre Dia

A pekingi olimpia után

A londoni olimpián
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PEGÁN ZOLTÁN

Peking – 2008.
A legeredményesebb magyar mozgássérült vitorlázó, a
nemzetközi versenyek rendszeres résztvevôje. Évrôl évre
fejlôdik, egyre jobb eredményeket ér el, már figyelnek rá
az ellenfelei. 2007-ben az Év Vitorlázója volt Magyaror-
szágon. Igazi megszállott. A vitorlázás és a versenyek te-
szik ki az életét. Amikor nem edz vagy versenyez, akkor
többek között vitorlástábort rendez sorstársainak. A para-
limpiai játékok történetében elsô esetben ô képviselte ha-
zánkat a vitorlásversenyeken. 

Pegán: – Voltak jó és kevésbé jó eredményeim. 2007-
ben nagyon jó évem volt, hat versenyen indultam, négyszer
gyôztem, egyszer harmadik lettem. Azon a versenyen, ahol
a pekingi kvalifikációt lehetett megszerezni – egy 45 fôs
mezônyben – harmincadik lettem, de amint kiderült, ez is
elég volt arra, hogy az utolsó helyet elcsípnem a paralimpi-
ára. Tavaly az Év Vitorlázója lettem Magyarországon, ez a
cím nagyon nagy meglepetés és megtiszteltetés volt szá-
momra. Egyáltalán nem vártam ilyen elismerést. Jó évem
volt, és ez volt a hab a tortán! Új hajóm van, egy gyönyörû
2.4-es, amit családi kasszából vásároltunk. A paralimpiai
költségeimet a Paralimpiai Bizottság vállalta át. Ez az elsô
ilyen út, amikor nem saját magam fizetem a költségeket.

– Andorában a 2.4-es bajnokságon vettem részt, ahol
húsz hajó indult, és nyolcadik lettem. Ez volt az elsô tesz-
telés, mert télen módosítottunk pár dolgot a hajón, amit
addig nem tudtam kipróbálni. Nagyon elégedett voltam,
egy futamot meg is nyertem a tízbôl. Ezután Jesolóban
volt a következô verseny, ott 17 versenyzô közül a máso-
dik lettem, egy elsô, két második és egy hatodik helyezé-
ssel. Ezzel is meg voltam elégedve. Rochesterben viszont
kínlódtam, erôs szél volt, nagy hullámok, és a tapasztala-
tom is hiányzott. Ilyen hajóval még nem indultam 45 fôs
mezônyben. Ha a rajtnál nincs az ember az elsô sorban,
akkor nem tud jó helyezést elérni. A paralimpián 16 hajó
lesz, gyenge szelet és erôs áramlatokat várunk. Enyhe
szélben mindig jól szerepeltem, olyankor mások frusztrál-
tak. Sokat kell igazítani, piciket kell állítani, ilyenkor for-
dul elô, hogy az ember nagy sebességkülönbséget tud el-
érni, ha jól csinálja. Úgy gondolom reális cél, hogy a me-
zôny elsô felében végezzek, tehát nyolcadik, vagy annál
jobb helyezést szerezzek. A dobogó az nagyon nagy meg-
lepetés lenne, mert van egy francia, egy angol és egy né-
met versenyzô, akik sokkal jobbak, mint a mezôny nagy
része. Ôket megverni egy futamban is nagyon nagy szám
lenne, de az egész versenyen azon a szinten menni, az
nem hiszem, hogy sikerülhet. 

– Az egyesületen keresztül szponzorál minket a Mari-
na Fûzfô, a báziskikötônk, eddig még nem kellett fizetni
sem a hajótárolásért, sem a kikötô használatáért. És a
nagylelkû Fa Nándor is sokat segített. Harmadszor ka-
punk az MVSz-tôl évi háromszázezer forintot, ami nagy
segítség a kisebb kiadásokban, de a nagyobbakat még min-
dig mi fizetjük. A hajókra nincs szponzor. 

Terve a tisztes helytállás volt, valamint az, hogy leg-
alább egy futamban megelôzze valamelyik nagymenôt.
Mindkét célját elérte. Egy alkalommal legyôzte Seguint,
majd a következô menetben Krögert és Schmittet. Pegán
Zoltán összetettben a 14. helyen végzett.

2008. július

Pegán Zoltán a világbajnoki trófeával

Andorrai versenyen


