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Hihetetlen tör ténetek  
 

Epizódok a balatoni vitor lás pOHWE�O 
  

(O�V]y�>�@ 
  
A magyar tengeren, amely még ma is a Balaton, a sikeresen elveszített háború után (1945), a  
népi demokrácia segítségével (?) egy érdekes sportág kezdet el vadon csirázni, a vitorlázás. A 
társadalmi élet a háború után nagyban (de) foUPiOyGRWW��$]�pUWHOPLVpJ�HJ\�QHJDWtY�MHO]��OHWW��
D]� pUWHOPHWOHQVpJ�� D� SiUWWDJViJ� pV� D]� HJ\HQUXKD� �NDWRQD�� UHQG�U�� VWE��� D]� pOHWEHQ� YDOy�
HO�UHKDODGiV�IRQWRV�WpQ\H]�MpYp�YiOW��$�WDQXOiV�pV�D]�HJ\HWHPL�NpS]pV�PLQGDQQ\LXQN�UpV]pUH��
ahol a nagypapa, vagy a papa� QHP�SRQW� V]pQODSiWROiVVDO� NHUHVWH�PHJ� D� QDSL�EHWHY�� IDODWRW��
V]LQWH� iWKLGDOKDWDWODQ� DNDGiO\RN� OHN�]GpVpUH� NpQ\V]HUtWHWW�� $]� HJ\HG�OL� OHKHW�VpJ�� DPL� D�
V]HOOHPL�pV� WHVWL� HU�LQN� IHOPpUpVpUH�PDUDGW��KD�QHP�YROW� V]pQSRU�D�N|UP|G�DODWW��D]�D�sport 
volt. Ilyen kDFLIiQWRV� LG�N� DODWW� ������ -� ������ |VV]HM|WW� HJ\� VRNV]tQ&�� OHONHV� GH� HOpJp�
N�O|QOHJHV�� YHJ\HV� QHP&� pV� YHJ\HV� NRU~� FVDSDW�� DNLN� PDJXNDW�� PLQW� földvár i Honvéd 
Vitor lás Szakosztálynak nevezték.  
 

 
 
 

(]HNU�O�D�IL~NUyO�pV�OHiQ\RNUyO�OHV]�V]y 
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������V]pQ��QDJ\Rbb része ennek a szakosztálynak is kirohant az országból, hogy meghódítsa 
D�VyV�YL]&�WHQJHUHNHW�LV���7XGRPiVRP�pV�LVPHUHWHP�V]HULQW�PLQGQ\iMDQ�PHJiOOWiN�D�KHO\�NHW��
vitorláztak, senki sem fulladt a tengerbe, és aki màr örökre elbúcsúzott, àgyban és párnák 
között zárta le az utolsó érvényes futamját)  
  

����
Honvéd Spor t Egylet (HSE) 

 
 �0LpUW��KRO��PLNRU"�9HUVHQ\]�N��WDJRN��WLWNRVUHQG�U|N�pV�VHJpGNH]�N�� 
 

Én, Besse Lajos (Lulu)[1] 
 
Én (Lulu) tulajdonkèppen a Honvéd Sportegylet alapító tagjai közé tartoztam, mivel az 1950. 
N|UQ\pNpQ� D� +RQYpG� HYH]�V|NQpO� K~]WDP� WpOHQ� �D� VSRUWFVDUQRN� SLQFH-medencéjében) és 
nyáron, a margitszigeti Duna-ágban, kettesben és négyesben a lapátot.  
 
(J\� LO\HQ� WpOL� HG]�-HVWH� XWiQ�� D� WLV]WL� NDV]LQyEDQ� NDMiOYD�� YDODNL�PHJNpUGH]WH� W�OHP�� KRgy 
tudok-e síelni? Hogy ez a Dolesch Ivàn volt nem tudom, mert a társaság mindig olyan 
PHQ�N�� PLQW� Puskás Öcsi dumáját hallgatták tátott szájjal. Ez az ismeretlen pasi (Iván) 
mondta, hogy egy sí-HG]pVUH��"��YiU�D�IRJDVNHUHN&�P|J|WW�OpY��VSRUWKi]ED��H[��*ROfklub). Az 
edzés (hó hiányában) a svábhegyi ködben, nagy erdei rohangálásból állt . Iván szerint-az 
HYH]�V� W�G�PPHO�� URKDQJiOiVEDQ� QDJ\RQ� WHKHWVpJHVQHN� WDOiOW� pV� HJ\� KpWWHO� NpV�EE� Pàr 
HO�NHO��WHVWUH�V]DERWW�+RQYpG�UXKiEDQ�VtHOWHP�D�1RUPDIiQiO� 
 
A gimnáziumi osztályomból Litkey Janit is elhoztam bemutatni. Iván öt is felvette, mert egy 
ifjúsági sí-csapatot akart összehozni. Bókay Andy, Kozma Ottó és mi ketten voltunk az ifi 
VtEDMQRNRN� HJ\� SiU� U|YLG� pYLJ�� ,YiQ� J\RUV� HUHGPpQ\HNKH]� V]RNRWW�� tJ\� IHOOpSpVH� D� VtHO�k 
között nem szerzett sok barátot. Kifúrták, mint sí-oktatót és leváltották. Mivel fiatal lett volna 
a nyugdíjra, elkezdte a Honvéd Vitor lás Szakosztályt %DODWRQI|OGYiURQ�V]HUYH]QL��$�VtHO��
ifi-csapatot, mondván télen síel, nyáron majd vitorlázik, átvitte magával Földvárra. 
�*RQGROWDP� ~V]QL� pV� HYH]QL� WXGRN�� QDJ\� EDM� HEE�O� PiU� QHP� OHKHW��� 0L� ILDWDORN� ODVVDQ�
kicsúsztunk az ifjúsági korhatárból, így öreg, rozoga vitorlázok (25-30 éves) ellen kellett a 
balatoni versenyeken harcolnunk. A sátortábor és a reggeli torna (meg az esti táncpartik) 
tartottàk az életet (és a kondíciót) bennünk. 
  
A hivatalos rész következik: 
 
A HSE (Honvéd Sport Egyesület) igazolványomban (Sorszám 3217) a tagság kezdete 1950. 
MDQXiU� ��� 9DOyV]tQ&OHJ� D]� ,YiQQDO� YDOy� YDFVRUDL� FViPFVRJiV� ���9. november havában 
W|UWpQW�� $]� HYH]�V� LG�E�O� QHP�PDUDGW� tUiVRV� KDJ\DWpNRP�� �9DJ\� HOKDV]QiOyGRWW��PLQW�:&-
papír)  
  
(Lulu) 
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A tagsági könyv (úgy hívták Igazolvány) 

 

Balatonföldvár [7] 
 
1949 júliusában Balatonon vitorláztam –� UHQG�UVpJL� HQJHGpOO\HO�� 8gyanis áprili sban 
szabadultam az Internáló Táborból,� DPLW� DXWRPDWLNXVDQ� UHQG�UL� IHO�J\HOHW� N|YHWHWW�� (J\LN�
megkötése volt ennek a kedvességnek, hogy Budapest területet csak külön engedéllyel 
hagyhattam el. Ezt megkapva kibéreltem Méray Horvath Endi 22 csata cirkálóját (“Lucifer” ) 
s vagy két hetet végre nyaraltam és vitorlázhattam ismét. Hárman voltunk, az egyik 
Kolossváry Géza volt, akivel egyetemre jártunk együtt, amíg 1948 nyarán ki nem rúgtak 
PLQGNHWW�QNHW�� *p]D� DNNRUL� I�Q|NpW� D]� HJ\NRUL� 7H[WLOJ\iUEDQ� 'Rlesch Ivánnak hívtak. A 
cirkálás alatt Földvárr a is elkerültünk (én életem majdnem összes nyarát Zamárdiban 
töltöttem, ahol Nagyapám 1902-EHQ�pStWHWWH�D]�HOV��YLOOiN�HJ\LNpW�� DPL�PD� LV�iOO�� V� IXWyODJ�
találkoztunk a Honvéd Vitorlázó Egylet néhány tagjával.  
  A második balatoni hét kezdetén kaptam meg Apám táviratát, hogy behívtak 
NDWRQiQDN��(J\�M~OLXVL�pMV]DNiQ�6]HPHVU�O�YRQXOWDP�EH�HJ\HQHVHQ�D�*iERU�ÈURQ�ODNWDQ\iED��
ahol a második vagy harmadik napon találkoztam Telegdy Pistával, aki szinten baka ruhát 
visHOW�� (]� D� ³NHOOHPHV´� SURIHVV]LRQiOLV� WiUVDV� NDSFVRODW� 3LVWiYDO� SRQWRVDQ� NHWW�� pV� IpO� pYLJ�
WDUWRWW�N�O|QE|]��ODNWDQ\iNEDQ� 
  6LNHU�OW� W~OpOQ�QN�D]�HOV��KHWHNHW�V�YDODKRJ\�PHJWXGWDP��KRJ\�D�+RQYpG�YLWRUOi]RN�
YH]HW�MpW�6]HQWNXW\�DOH]UHGHV�HOYWiUVQDN�KtYMiN��$]�LV�NLGHU�OW��KRJ\�YDODKRO�D�+&Y|VY|OJ\L�
úton van az irodája, s egy délután, egy néhány órára ellopott, (miután Pistával mindketten 
JpSNRFVL� YH]HW�L� RNWDWRN� YROWXQN�� 1pSKDGVHUHJ� WXODMGRQiED� NHU�OW� 'RGJH� VHJtWVpJpYHO�
megkerestem az “alezredes elvtárs” irodáját és elrebegtem, hogy milyen ügyben zavarom. Az 
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“elvtárs” tíz mondat után rögtön letegezett, búcsúzóul leparolázott, s biztosított, hogy elintézi 
D�OHKHW�VpJHW��KRJ\�PpJ�D�Q\iU�YpJH�IHOH�OHPHKHVVHN�)|OGYiUUD� 
  �����Q\iU�YpJHQ�YROW�H]��V�PD� LV�HO�WWHP�YDQ�D�NpS��DPLNRU�NpV��HVWH�EDND�UXKiEDQ�
HOV�� DONDORPPDO� EDQGXNROWDP� OH� D� WHOHSUH� OHMHOHQWNH]QL� +DiQ� ³HG]�� HOYWiUVQiO�´� $� QDJ\�
épület hátsó bejáratnál balra volt egy aránylag kis szoba, amiben állt három emeletes vaságy 
pV�D�N|YHWNH]��SHUFHNEHQ�D]�DOiEEL�³Hlvtársakkal” ismerkedtem meg: 
 Haán Pista, Krivátsy Ádám, Konrád Ádám és Szabolcsi Jóska. Kiszelyi Pali i s volt 
LG�QNpQW��DPLNRU�iWM|WW�)�UHGU�O�NDODSiFFVDO�YHUQL�EH�D�Up]FVDYDURNDW� 
  Hát így kezdtük Telegdy Pistával együtt. Ez volt a HVE amit néhány nagyon kedves 
régi tiszt alapított (Szentkuty Kutya, Tölgyessi Jóska, Herman János, Balogh Tuta és sok 
akiknek nevére én már nem emlékezem) meg jónéhány, nagypófajú komcsi tiszt akiket 
utàltunk, de haptákba kellett állnunk. Bár Haán Pista régi és jó versenyz�� volt, az Egylet 
azonban messze nem versenyzésre, hanem szórakozásra alakult a Néphadsereg pénzén, 
PLXWiQ�HJ\V]HU&HQ�ELUWRNED�YHWWpN�D]�HJ\NRUL�.LUiO\L�-DFKW�&OXE-ót, s lefoglaltak egy csomó 
elzabrált hajót is. Így került például Bókay Áka sógorom O-yolle-ja, a híres “Fababa” is a 
Clubba. 
 Haán Pista sztározott s így “ lett” a Clubnak három sztárja. Ha jól emlékezem # 2895 
YROW�D�³+RQYpG´���������YROW�³+DMUi´�pV��������D]�³(O�UH´���$�QHYHN�NLWDOiOiViKR]�NRPRO\�
fantázia kellett.) Haán Pista vitte a “Honvéd”-ot��HQ\pP�YROW�D�³+DMUi´��NpV�EE�D�³3HJD]XV´��
PLXWiQ�~MViJtUy�YROWDP��.XW\ip�YROW�D]�³(O�UH´���$�Ä+RQYpG´-RW�NpV�EE�6]HPHV�'RGy�YLWWH�
Dolesch Ivánnal. Az én legénységem Telegdy Pista volt az elsö két év alatt. Akkor már 
H.S.E. név alatt újabb, és jobb sztároN�pUNH]WHN�� tJ\��� LV� NDSRWW� HJ\� V]WiUW�� pV�7|USH� FtP&�
|FFVpYHO� YLWRUOi]RWW��1HNHP� HO�V]|U�0ROLWRU� 6DQ\L� �0ROR��PDMG� NpV�EE�%DODV�0LFX� YROW� D�
legénységem. Micu “ jakumo” volt, a híres Magyar haditengerészet ill usztris tagja (alias 
IRO\DP�U��� DNL� %RJQiU� 'D]VLval, Szögessel és Bindner Pityuval együtt került Földvarra. 
0ROLWRU�6DQ\L�QiODP�MyYDO�LG�VHEE�YROW��,YiQ�EDUiWMD�pV�OpQ\HJHVHQ�MREE�YROW�D�KDYRQ��PLQW�D�
vízen. De kedves, udvarias úriember volt. 
  Mint fentebb írtam, Dolesch Ivánt Kolossváry Gézán keresztül ismertem meg, s egy 
Q\iURQ�NLEpUHOWHP�W�OH�D���-os “Ahti” hajóját. Híres hajó volt, Iván ezzel borult egy Földvár 
– Keszthely-in, amikor felesége másnapig kapaszkodott a felborult hajóra, s közben 
legénysége megfulladt. Iván, aki eredetileg  sí és kajakeG]��YROW��EHOHV]HUHWHWW�D�YLWRUOi]iVED�V�
H]W� UHPpOWH�� PLQW� I�� IRJODONR]iVW�� eQ� DNNRULEDQ� PiU� V]DNRV]WiO\YH]HW�� KHO\HWWHV� YROWDP�
.XW\D� PHOOHWW�� *p]D� YROW� D]� LQWp]��� $� +6(� HU�VtWHQL� DNDUWD� D� V]DNRV]WiO\W� pV� V]y�� V]yW�
követett, Ivánt össze hoztuk a nagykutyákkal, akik a HSE központban ültek, s végül is 
DONDOPD]WiN�� ËJ\� OHWW� ,YiQEyO� YLWRUOiV� HG]��� V� PRVW� PiU� FVDN� D� YHUVHQ\YLWRUOi]iVW� NHOOHWW�
megismerni, megtanulni, aztán kielemezni és megteremteni a tematikát. Ezt a kiképzést 
Szemes Dodo adta, akinek Iván több évig volt a legénysége.  (Miklós) 
  

%DODWRQI|OGYiUL�.LN|W��>�@ 
 
Aránylag jól védett és kellemes hely volt. Ez a mi korunkban, az 50. években, különösen a 
QDJ\REE� KDMyN� NLN|WpVL� PDQ�YHUHLNQpO� IRQWRV� YROW�� PHUW� D� EHpStWHWW� YDJ\� DNiUFVDN� KiWXO�
ráakasztott hajómotor a Balatonon ismeretlen fogalom volt. A Galambsziget és a 
Jegenyefasor a telep mellett, szinte az összes irányból biztosított egy pár csendes 
QpJ\]HWPpWHUQ\L� Yt]IHO�OHWHW�� D� YiV]RQ� OHHUHV]WpVpUH� pV� D� NLN|WpV� HO�NpV]tWpVpKH]�� (QQHN�
HOOHQpUH� D� �N��� PyOóhoz való kikötés, "húzd meg, ereszd el" jelenetei mindig nagyobb 
létszámú közönséget (bámulókat) szórakoztattak. A hajó orrával való felfutás és az utolsó 3-4 
méter volt a legizgalmasabb része a filmnek. A bátrabbak nagy lendülettel közeledtek és 
technikai fékezéssel (vízbe lógatott vödrök, lapát, beleesett és kapaszkodó legénység, stb.), 
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D]�LJD]L�IRO\DP�UL�NLNpS]pV&HN��SHGLJ�D� ODVVDQ�PiU�KiWUDIHOp� WiYR]y�KDMyEyO�QDJ\�WiYROViJ~�
kötélvetéssel próbálták a partot elérni. 

   
Balatonföldvár, ha a helybéli vitorlások versenyre távoztak 

 

 
 
Balatonföldvár most már (2004) tele van vitorlás hajókkal és fa-F|O|S|V�NLN|W�KHO\HNNHO��
Megváltozott a világ, több a hajó, mint a fóka (= versenyvitorlázó). (Lulu) 
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 Kiszely Pali [1] 
 
Tulajdonképpen a telep (ma azt mondanàk a Vitorlás Club) mindig tele volt nélkülözhetetlen, 
igen fontos emberekkel. A mellett, hogy mindenki saját magát nélkülözhetetlennek tartotta, 
voltak még ennél is sokkal nélkülözhetetlenebbek. Ilyen volt Kiszely Pál, a vitorlás hajók, 
pStW�MH��NH]HO�MH��MDYtWyMD�pV�DP~J\�LV�V]�OHWHWW�H]HUPHVWHUH��(J\�SiUDQ�iOODQGy�pV�YLVV]DWpU��
barátságot kötöttek vele a törött árbocok és kormánylapok segítségével. Amúgy a latnik 
UXJDOPDVViJiUyO�pV�EHiOOtWiViUyO�LV��N�O|Q|VHQ��KD�SiU�SHUFFHO�HO�EE�NLUHS�OW�D�ODWQL-zsákból) 
is� V]tYHVHQ� WDUWRWW� HO�DGiVRNDW�� g� YROW� �VV]HO� D]� XWROVy�� DNL� HOKDJ\WD� D� WHOHSHW�� �PLXWiQ� D�
hajókat a téli alvásra a földvàri kertekbe beállítottuk) és tavasszal az els���DNL�PHJpUNH]HWW�D�
KDMyN� HO�NpV]tWpVpKH]� pV� D� Yt]UH� KHO\H]pVUH�� $� IDKDMyNUD� DP~J\� LV� MHOOHP]�� YROW�� KRJ\� D�
SDOiQNRN� N|]|WW� DGGLJ� |PO|WW� EH� D� Yt]�� DPtJ� D� ID� D� QHGYHVVpJW�O�PHJGDJDGW�� ËJ\� W|EEV]|U�
NHOOHWW�D�Yt]UH�WHWW�KDMyNDW�PiVQDS�UHJJHO�D�NLN|W��IHQHNpQ�NHUHVQL��$]�LG�MiUiVWyO�I�JJHWOHQ�O�
D�KDMyN�HO�NpV]tWpVH�Pàr áprili sban, nagyban zajlott. Ez az alábbi képen is látható. (Lulu) 
  

  
   (J\�YDOyGL�MpJKHJ\�D�I|OGYiUL�PyOy�HO�WW 
 

���

�6ERSENYEK��ZS¨RI��START�&£LDV�RON�;�=�
  
A Balatonföldvàri versenyeknek számos el�Q\H� YROW� D� %DODWRQL� YLWRUOiV� VSRUWRORN� pV�
N�O|Q|VHQ�D�+RQYpGHVHN�UpV]pUH��$�NLN|W��mai szemmel nézve szinte üres volt. Így minden 
távolból jött vendéghajó helyet talált a kényelmes kikötésre. A mi kishajós részlegünk átadta a 
KHO\pW� D� QDJ\REE� W�NpVRV]WiO\RNQDN� ���-75m2) a mólónál. Az indító torony és az 
ünnepélyesen felzászlózott árboc mHOOHWWH��PpJ�D�KLWK&�Sàrttagokban is sportos lelkesedés állt 
HO��� $� Qp]�N|]|QVpJ� DP~J\� HOpJJp� YHJ\HV� YROW�� W|EEQ\LUH� QHP�%DODWRQ�PHQWL� HPEHUHNE�O�
V]HG�G|WW�� �$� UpJL� V]iOORGiN� pV� D� QDJ\REE� PDJiQ� YLOOiN�� H]HNEHQ� D]� pYHNEHQ� PLQG�
népvagyonná váltak, és mint muQNiV�G�O�N�V]HUHSHOWHN��$�GpOL�SDUW�D�NLPRQGRWW�VHNpO\�Yt]]HO�
amúgy is, az úszni nem tudó dolgozok (elvtársak) üdültetésre egészséges hatással volt.) 
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=iV]OyGtV]QHN�QDJ\�KDWiVD�YROW�D�Qp]�N|]|QVpJUH 
 

Akkoriban a versenyek indításához való felszerelés DUiQ\ODJ� HJ\V]HU&� GH� KDWiVRV� YROW�� (J\�
kézzel pumpálható köd-GXGD��D�SHUFHV�LG�MHO]pVUH��HJ\�Up]W|OFVpU�D]�XWDVtWiVRN�pV�LUiQ\tWiVRN�
NL� NLiOWiViUD�� pV� HJ\� QDJ\�NDOLEHU&� MHO]�� SLV]WRO\� D� VWDUWO|YpVUH�� ,YiQ� HJ\� VWRS-órával és két, 
KiURP� Q�L� VHJtWVpJJHO� DUiQ\ODJ� VLPiQ� pV� V]DNpUW�HQ� FVLQiOWD� D� KDMy� RV]WiO\RN� LQGtWiViW��
Egyszer egy ilyen startnál Kutya��V]DNRV]WiO\XQN�HOQ|NH��DOH]UHGHV�pV�D�+XQJiULD�QHY&�KDMy�
LVPHUW� pV� V]HUHWHWW� NRUPiQ\RVD� V]LQWpQ� IHONDSDV]NRGRWW� D� OpSFV�Q� D]� LQGtWy� WRURQ\ED�� ,YiQ�
röviden és büs]NpQ� HOPDJ\DUi]WD� QHNL� D� MHO]�� SLV]WRO\� P&N|GpVpW� pV� D� NH]pEH� DGWD� D�
N|YHWNH]�� VWDUWO|YpVKH]� D� IHJ\YHUW�� 3HUV]H� VHQNL� VHP�JRQGROW� DUUD�� KRJ\� D� IHJ\YHUHN� EL]WRV�
KDV]QiODWD� D� NDWRQDViJQiO� pV� D� VSRUWROyNQiO� HOOHQWpWHV� V]HPV]|JE�O� YDQQDN� EtUiOYD�� $�
sportindító� Q\~MWyW� Np]]HO� D� OHYHJ�EH� O��� .XW\D�� PLQW� KLYDWiVRV� NDWRQD� D� SLV]WRO\W� D� I|OGUH�
FpOR]YD� V�W|WWH� HO�� $� N|YHWNH]�� KDMy� RV]WiO\� XJ\DQ� VLNHUHVHQ� HOLQGXOW�� GH� D� WRURQ\�
YDVOpSFV�MpQ��O��YLWRUOiVEDUiWXQNQDN��D�V]HJpQ\�0LVLQHN�HJ\�SiU�KDMV]iOD�D�O|YpVQpO�D]RQQDO�
OHpJHWW�pV�HJ\�SiU�QDSLJ�XWiQD�LV�IHKpU�WXUEiQQDO��PLQW�D]�HOV��PDJ\DUQ\HOY&�DUDE�YLWRUOi]y�MiUW�
dolgozni. 
   



 11 

 
  

 
Az elnökünk tudott drótkötelet fuxolni a betonsúlyok részére 

 
Egy másik vidám jelenet, megint Kutyával és a Hungáriával történt, méghozzá egy 
W~UDYHUVHQ\HQ��$�YHUVHQ\NLtUiVW� DUiQ\ODJ� HJ\V]HU&� YROW� pUWHOPH]QL��$� VWDUWEyMiW� pV�D]�|VV]HV�
többi bóját zöld vagy vörös zászlószín szerint óramutatóval vagy ellene kellett kerülni. A start 
DP~J\� LV� ULWNiQ� DGRWW� IHO� QHKp]� SUREOpPiNDW�� PHUW� D]� HO�WWHG� VWDUtoló osztályt kellett csak 
N|YHWQHG��$�+XQJiULiQ�QpJ\HQ�YDJ\�|WHQ�YLWRUOi]WDN�OH�IHO�D�PyOy�HO�WW�pV�YiUWDN�D�VWDUWUD��$�
YHUVHQ\SiO\D�� HJ\� tUiQ\LWy� EyMiYDO� 7LKDQ\� HO�WW�� )|OGYàr-Füred-Földvàr szakasz volt. Az ��
RV]WiO\XNEDQ�FVDN�KiURP�KDMy�LQGXOW��$�]V&UL�G|QWpVH�V]HULQW�D�YLWRUOiVRNQDN��D�PyOy�HO�WW�D�
startvonalat délnyugati irányba (Keszthely felé) kellett keresztezni. A startlövés eldurrant és a 
KiURP� KDMy� N|]�O� NHWW�� .HV]WKHO\� IHOp� pV� HJ\�� D� Hungár ia, egyenesen a logikus irányba, 
Tihany felé indult. Nag\�NLDEiOiVRN�pV�PXWRJDWiVRN�XWiQ��N�LV�YLVV]DIRUGXOWDN�pV�V]DEiO\RVDQ�
áthajtottak a startvonalon. Egy pár óra elteltével felbukkant a Hungária a horizonton, és mint 
HOV�� D]�RV]WiO\XNEDQ�HO�tUiVRVDQ�PHJLQW�iWIXWRWWDN�D�FpOYRQDORQ��.XW\D�PLQW�YLWRUOi]y�pV�D] 
HJpV]� +XQJiULD� OHJpQ\VpJH� iOODQGyDQ� D� EDUiWL� KDQJXODW� pV� |Q]HWOHQ� VHJtW�NpV]VpJ� HOLVPHUW�
középpontja volt. (Lulu) 
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Egy sikeres interview a versenybizottság egyik törzstagjától, Margittól [13] 
 
 
Kedves Margit, milyen sikeres (?) élményre emlékszel vissza, amely különös benyomást keltett 
a vitorlás pályafutásod alatt? (Fürész) 
 
 
Kb. 1953-ban néhány vállalkozó úgy döntött, hogy szegény Telegdy Törpét megnyújtják. 
Ezért az egyik nagyhajó árbocára, elkezdték a lábánál fogva felhúzni a Törpét, aki rövidesen 
elkezdett kékülni-zöldülni, amikor is PHJV]yODOW� HJ\� G|UP|J�� KDQJ~�� QDJ\GDUDE� IL~�
(Gyurika?): " Törpe ne szarj be, mögötted áll a Párt" ��(]�D�PRQGiV�H]W�N|YHW�HQ�V]iOOyLJpYp�
vált.  (Margit) 
 
 
   

 
  

$�YHUVHQ\�EtUyViJ�pV�N�O|QE|]��RNPiQ\DL 
 



 13 

 
 

$�YLWRUOiV�YHUVHQ\]�NHW�D�SiO\iQ�pEHUV]HPPHO�ILJ\HOLk 
 

��

66AALLLLOOMM��SSOOK�K�A�A�MM¦¦LLT�T�SSZZ��ZZAAD�D�KK££ZZEEPP��BB££LL��
  

Egy volt vitorlázó vallomásai [12] 
 
1952-ben 14 èves voltam, és azt hiszem, a síel�N�UpYpQ�NHU�OWHP�EH�D�)|OGYàri HSE-be. Az 
HOV��pOPpQ\HP�QDJ\RQ�My�YROW��D�VRUV�D�FABABÁBA��OWHWHWW��%DODWRQ�)&]I�U�O�)|OGYiUUD�IXMW�
EHQQ�QNHW�D�V]pO��)RJDOPDP�VH�YROW�D�YLWRUOi]iVUyO��LVPHUWHP�HJ\�SiU�VtHO�W��GH�NHOOHPHV�NRUD�
nyári melegben csodálatos volt. Ádám nagy benyomást tett ràm. 

A továbbiakban azt kell mondanom, hogy tudtam és ma is, tudok vitorlázni, de maga 
a vitorlázás, most bevallhatom, nem volt soha a szenvedélyem. Amit imádtam, az volt a club 
pOHW��D�My�EDUiWRN��$]�DNNRUL�WDJRN�PLQG�QDJ\V]HU&�HPEHUHN�YROWDN��eV�PpJ�PD�LV�RO\DQ�N|]HO�
álnak hozzám mintha nem is telt el volna 50 év. Jó volt velük lenni, tornászni, versenyezni, 
HQQL��DOXGQL�pV�PLQGHQ������1pYYHO�QHP�LV�HPOtWHP��NHW��PHUW�IpOHN��KRJ\�YDODNL�NLPDUDG� 
  eOPpQ\HLP�LV�YDQQDN��DPLN�PpJ�D]�|QpOHWUDM]RPEDQ�LV�MHOHQW�V�V]HUHSHW�MiWV]DQDN��
Például,. amikor az ottani Gombában�HOiUXVtWy�YROWDP��eOHWHP�HOV��IL]HWHWW�PXQNiMD volt. 
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Abból a finom nápolyiból, amikor jöttek a barátok vásárolni, csak 10 dkg-ot számoltam föl, 
viszont 20 dkg-ot mértem. Ilyen jó szocialista voltam. 
  

 
 

A pályafutásom kezdetén 
 
A másik emlékezetes munkánk, màr ugyanis többen voltunk, azt hiszem Bókay Andi, Zámbó 
Aladár, Kozma Ottó, Kozmovszky Edina, Litkey Jani és még egy pár. Ciszternaépítés volt a 
feladat, és mi meg kubikoltunk fizetésért. Ez azt jelentette, hogy talicskába kellet lapátolni a 
KRPRNRW��$�KRPRN�J\|Q\|U&��WLV]WD-sárga volt, de olyan nehéz, mint a só. A talicskákat tele 
kellett tölteni, aztán majd megszakadva egy keskeny deszkán valahova eltolni. Aranyos zöld 
kecskebékák, icipicik ugráltak jobbra, balra, szegények mind meghaltak. Aztán egy pár nap 
P~OYD�D�GRORJ�PHJV]&QW��QHP�WXGRP�PLpUW��.HPpQ\�GRORJ�YROW� 
  
Szóval négy gyönyöri nyarat töltöttem a földvàri Honvédban, de ott volt valaki, aki 
megpróbálta megkeseríteni az életemet. Halottakról, jót vagy semmit. De mégis, ennek az 
LOOHW�QHN� PHJ� PD� VHP� WXGRN� PHJERFViWDQL�� 1HP� RO\DQ� NDUDNWHUHP� YDQ�� DPL� QHNL� WHWV]HWW�
volna. ��1\XJRGMRQ� SRUMD� D� 7HOHS� HO�WWL� LV]DSEDQ�� - Lulu) Egyfolytában próbált 
PHJYiOWR]WDWQL� N�O|QE|]�� QDJ\RQ�NHOOHPHWOHQ��Q\LOYiQRV�E�QWHWpVHN�iOWDO��+àt nem sikerült 
neki, inkább csak megkeményedtem. 1965 után többször találkoztam vele Sükösd Erzsi 
meghívására, sajnálom, hogy akkor nem beszéltük ki a dolgot. Még ma is van egy görcs a 
gyomromban. (Bea) 
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$�YLOiJKtU&��*RPED���]OHWHP�HO�WW 
 
 

ËJ\�NH]G�G|WW� ha hiszed, ha nem [11} 
(Hogy lett a szárazföldi madarakból egy lelkes vitorlázó klub) 

 
Kortársakat már nehéz találni; Én talán màr az 50 %-ot képviselem az 1948 nyarán 
megalakult Honvéd Vitor lás Szakosztály�PpJ�pO�� DODStWy� WDJMDLQDN��Haán Pisti, Zombory 
Tomi és Kr ivátsy Ádám trióból, mi csak a Tomival élünk, Haán Pisti màr több éve eltávozott 
N|U�QNE�O��eQ�����-tól voltam részese a Klub kialakulásának, 1954 nyarát bezárólag, amikor 
is az (O�UpEH�WiYR]WDP��(]�FVDN�KpW�pYHV�LG�V]DN��GH�PpJLV�QDJ\�KDWiVVDO�YRlt az életemre. 

$� I|OGYiUL� WHOHSHQ� W|OW|WW� Q\DUDN� I�OHJ� D]pUW� KDJ\WDN� PpO\� Q\RPRW� pOHWHPEHQ�� PHUW�
|U|P�YROW� OiWQL��KRJ\�D� WiUVDGDORP�OHJV]pOHVHEE�UpWHJHLE�O�|VV]HM|WW�ILDWDORN�PLO\HQ�OHONHVHQ�
pV� HUHGPpQ\HVHQ� WXGWDN� HJ\�WWP&N|GQL� HJ\� N|]|V� V]HQYHGpO\�� D� YLWorlázás érdekében! 
Mindenki, még a Klub legöregebb és legfiatalabb tagjai is, "hoztak valamit a házhoz", ill etve 
KR]]i� WXGWDN� MiUXOQL� D� WHOHS� HUHGPpQ\HV�P&N|GpVpKH]�� IHMO�GpVpKH]��eQ� ILDWDO� pStWpV]� OpYpQ�
csak rajzokkal, tervekkel tudtam hozzájárulni a munkiKR]��DPLW�D]WiQ�D�KRQYpG�V]HUWiU�HO�UH�
J\iUWRWW� pStW�� HOHPHNNHl� IHMOHV]WHWW�� (]HNE�O� OHWWHN� D]WiQ� W|EE� FpOW� V]ROJiOy� pS�OHWHN� �(J\�
pill anat, kérdezi Lulu: „Mi a fenének aludtam én akkor mindig egy sátorban?”). 
Azt hiszem, hogy a szocialista Magyar állam nem is tudta milyen nagymértékben járult hozzá 
a magyar vitorlás sport fejlesztéséhez. 
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+DiQ�3LVWL�D��WLV]WL��NLNpS]��KDMRQ��$8525$� 
 
Persze sokat köszönhetünk a Telep� HOV�� YH]HW�LQHN��Haán Pistának, egy pár lelkes magas 
UDQJ~� NDWRQDWLV]WQHN� pV� NpV�EE� ,YiQQDN�� DNLN� D� PHJIHOHO�� KLYDWDORNEDQ� V]tYyVViJXNNDO� pV�
Q\�]VJpV�NNHO�QHN�QN��YHUVHQ\]��WDJRNQDN�WHKHUDXWyW��ViWUDW��N|WHOHW��YLWRUOiW��GDUXW��PRWRURVW�
és sok-sok más szükséges dolgot megszereztek. (A pénzügyi alapokat beleértve).  

 

 
 

Ebédszünetben 
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Ez a közösségi szellem talán csak azért alakulhatott ki, mert mindannyian szegények 

voltunk�� $� SpQ]WHOHQVpJ� D� KRQYpG� HJ\HQUXKiQiO� LV� MREEDQ� N|]|V� QHYH]�UH� KR]RWW�
mindannyiunkat. 
  Minden nyáron új fiatalok csatlakoztak hozzánk. Volt utánpótlás, és mi a tapasztaltabb 
vitorlázok örömmel tanítottuk az újonnan jötteket. 
    

 
  

Néha volt privát óra is, ha a rekrutált fiatalok nem értették azonnal a dolgokat 
  
Többévi O-Jollézàs után kezdtem Sztározni, és akkor kellett egy "legénységet" találnom. 
(Megjegyzés: Érdekes, hogy milyen nehézségek vannak minden nyelven a második vitorlás 
harcos megnevezésével. Mannschaft, Vorschot, Navigator, Grinder, Tactician, Guard, Crew, 
Pucér, Házmester, stb. mind nem fejezi ki azt a fontos testi és szellemi támogatást, amire a 
vitorlás versenyzésben szükség van.  
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 Találtam is, Sreng Spori személyében, aki egy angyalföldi srác volt és a páncélos szertárban 
dolgozott. Élvezet volt látni, hogy Feri milyen lelkesen és gyorsan vált kiváló vitorlázóvá! 

 (Ádám) 
 
 
 
 
 

 
  

Szép az élet egyedül 
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Trimmeljük Cassiopeia új nagy vásznát 

  
 (Ádám) 
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Versenyek pV�YHUVHQ\]�N 
 

 Mit kell tudni [1] 
 
�+D� QHP� LV� WXGWXN�� GH� NpV�EE� pV]UHYHWW�N� Mint minden nagyobb európai vízre (Balaton, 
Földközi-WHQJHU��VWE���iOWDOiEDQ�MHOOHP]���KRJ\�HJ\HQOHWHV�V]pS�V]pO��QDJ\RQ�ULWNiQ�YDQ��9DJ\�
dög flaute, vagy bazi döher uralkodik. Ha véletlenül kellemes szelecske uralkodott, akkor 
legalább állandóan forgott, mint az óra mutatója. 
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Na, honnan fúj a szél? 

 
 $� YHUVHQ\HN� DODWW� PLQGHQNL� QDJ\RQ� HO� YROW� IRJODOYD�� (U�V� V]pOEHQ� VDMiW� PDJiYDO�� J\|QJH�
V]pOEHQ� D� N|]HOEHQ� OpY�� YHUVHQ\WiUVDN megfigyelésével. A flaute technika minden hajó 
osztályban, tulajdon képen, a Balatonon�NH]G�G|WW�pV� ILQRPXOW�NL��0D�PiU�D]�HJpV]�YLOiJUD�
HOWHUMHGW�� �$� VXUI� YHUVHQ\]�N� OHJDOiEE� RO\DQ� HUHGPpQQ\HO� HYH]QHN� D� YiV]QDLNNDO� D� ODQJ\RV�
OHYHJ�EHQ��PLQW�D�%DODWRQL�V]aktársaik.) Például: az O-Jolle osztály 0-%IW��V]pOHU�EHQ�YDJ\�D]�
DODWW�� D� VSRUWROy� SHUFHQNLW� KDO]ROW�� D� �NpW�OpVHV�� NLVKDMyN� D�PHUtW�� ODSiWWDO� HYH]YH� KR]WiN� D�
Balaton vizét, mosták magukat és a fedélzetet és egy-SiU� PpWHUUHO� HO�UpEE� NHU�OWHN� D�
tükörfényes� Yt]HQ�� �0LQGHQNL� �V]LQWH� FVRGiODWiUD��� $]� HJ\LN� NHGYHV� %DODWRQL� EDUiWRP� pV�
NpV�EEL�D�PDJ\DU�ROLPSLDL�NHUHW�WDJMD��QHYH�N|]OpVpUH�PpJ�QHP�NDSWDP�PHJ�D]�HQJHGpO\W���D�
6]WiU�RV]WiO\EDQ��~V]YD�YL]VJiOWD�D�KDMyMD�IHQHNpW�pV�WiYROtWRWWD�HO�D�KLQDUDNDW�D�W|NpU�O (kiel) 
YHUVHQ\N|]EHQ��pV�WDV]LJiOWD�HO�UH�D�VDMiW�KDMyMiW��� (Lulu) 
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Viharélmény [2] 
 
'U�� 6]DEy� -y]VHI� NLYiOy� YLWRUOi]yEyO� OHWW� IRWyP&YpV]QHN� D� +$-Ï� FtP&� PDJD]LQ� �����
áprili sában megjelent 45. számában Híres tör ténetek: VIHAROK A BALATONON írása 
szerint 1956. augusztus 2-án történt az az esemény, melyet csak a bajnoksági vihar-ként 
emlegettek évtizedekig. Az emlékezetes vihar azonban Hajdu Pisti és szerintem is 1954-ben 
volt. A bajnokság Füreden már több napja tartott, gyenge szeles, meleg augusztusi napok 
voltak 
  Az emlékezetes verseny� LV� QDSV�WpVEHQ�� J\HQJH� V]pOEHQ� LQGXOW��.RUD�GpOXWiQ�$V]yI��
IHO�O�IHOK�V|GpV�NH]G�G|WW��PHO\�ODVVDQ�N~V]RWW�HO�UH��(J\�LG��XWiQ�D�QDSRW�LV�HOWDNDUWD��HJ\UH�
V|WpWHEE�IHOK�N�MHOHQWHN�PHJ�D�KHJ\HN�I|O|WW��/iWWXN��KRJ\�YLKDU�OHV]��GH�KiW�YHUVHQ\�YROW��tJ\�
mindHQNL� PHQW� WRYiEE�� $� PH]�Q\� HJ\� UpV]H� PiU� EHIHMH]WH� D� YHUVHQ\W�� eQ� D� ��-es számot 
YLVHO�� &VDWiU� QHY&� �NpV�EE� 6]iUFVD� QpYUH� NHUHV]WHOW�� szalonka (snipe) típusú hajóban 
manschaftoltam, melynek Besse Lajos (Lulu) volt a kormányosa. 
  $]�DV]yI�L�� WLKDQ\L� V|WpWVpJE�O� V]�UNH-IHKpU�K|PS|O\J��SRUIHOK��YiJRWW� OH�D�Yt]UH�pV�
IHKpU�FVtNNpQW� URKDQW� IHOpQN��$PLNRU�D]W� OiWWXN��KRJ\�D]� ,<1;�]V&ULKDMy�iUERFD� OHIHNV]LN�D�
Yt]UH��D�QDJ\YLWRUOiW�SLOODQDWRN�DODWW�OHWpSW�N��(O�EE�D]�RUUYLWRUOiYDO�SUyEiONR]WXQN�IpOV]pOEHQ�
a part felé tartani. Amint a nyomás elérte a hajókat - kalózokat, dingiket, szalonkákat -, 
W|EEVpJ�N�D]RQQDO�IHOERUXOW��9ROWDN�RO\DQRN��DNLN�PpJ�LG�EHQ�OHV]HGWpN�D�YLWRUOiW��D]RNDW�D]�
árboc döntötte be.  
  Mulatságos látvány volt, amikor a felborult hajó grafitos faggyúval kezelt fenekén, a 
hullámzó vízen ide-oda csúszkáló legénység (pl. Binder Pityori - Dániel Viktor) már félig 
feketén, enyhe égési sebekkel a hasukon, görcsösen kapaszkodva küszködött a 
fennmaradásért. 
   Mi nem borultunk fel, de az orrvitorlát is elég hamar le kellet szedni, és le akartunk 
horgonyozni. Én a szokásos módon ledobtam a horgonyt, azonban a hajó tovább sodródott a 
víz felé. Mivel nem akartunk els&O\HGQL��HJ\HW�WHKHWW�QN��LUiQ\W�YHWW�QN�D�GpOL�SDUW�IHOp������ 
  A felborult hajók legénységének mentésében minden nagyobb viharálló motoros részt 
YHWW�� $�&VREiQF�� D�+XED�� HJ\� DNNRU� HONpV]�OW�PRWRURV� KDOiV]KDMy� pV� IRO\DP�UVpJQHN� D]� LWW�
gyakorlatozó, a DuniUyO� OHKR]RWW� NpW� KDMyMD��$� OHYHJ��QDJ\RQ�J\RUVDQ���-��� IRNUD� OHK&OW�� D�
V]pO� ���� NP�yUiQiO� HU�VHEEHQ� IXMW�� EL]RQ\� NRPRO\DQ� Ii]WXQN��$�YLKDU� D�PH]�QQ\HO� QDJ\RQ�
KDPDU�YpJ]HWW�����KDMy�ERUXOW�I|O�U|YLG�LG��DODWW��pV�PLQG|VV]H����PDUDGW�OiERQ� 
  Két hajó, mindNHWW��V]DORQND��VQLSH��YiV]RQ�QpON�O�FVDN�iUERFFDO��iOODQGyDQ�PHUYH�D�
vizet átutazott a déli partra. Az egyik hajóban Lulu és én, a másikban Kozma Ottó és Hajdú 
Pisti utazott. 

(]� D]� XWD]iV� HJ\� pOHWUH� U|J]�G|WW� EHQQHP�� $� YHUVHQ\� V]tQKHO\H�� D� IHOERUXOW� KDMyN 
KDPDU�HOW&QWHN�D�V]HP�QN�HO|O��HJ\UpV]W��PHUW�WHOMHVHQ�EHV|WpW�OW��PiVUpV]W�PHJ�PRWRUFVyQDN�
sebességével száguldott a hajó, glejtolva a több méteres hullámokon. A kilátástalan 
helyzetben egymást bátorítottuk, azzal, hogy „ ne nézz hátra, jön a farkas” . A félelmetes út 
DODWW� PiVVDO� QHP� WDOiONR]WXQN�� FVDN� D� IRO\DP�UVpJ� PRWRURVD� N|]HOtWHWW� PHJ� EHQQ�QNHW�� GH�
OiWWiN��KRJ\�YHO�QN�QLQFV�QDJ\REE�EDM��LJ\HNH]WHN�D�VDMiW�E�U�NHW�PHQWHQL� 
  Ezután már csak dideregtünk és imádkoztunk. Lulu igyekezett a hullámokkal 
szinkronban tartani a hajót, én meg, megállás nélkül mertem a vizet. Annak oka, hogy nem 
V&O\HGW�QN� HO�� HOV�VRUEDQ� D� V]DORQND� KDMyWHVW� QDJ\UpV]W� IHGHWW� GHNNMpQHN� OHKHWHWW� N|V]|QQL��
(Ezt bizonyítja az is, hogy még egy másik szalonkának sikerült eljutnia Zamárdiba.) 
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A száguldást egyszer csak egy hatalmas rántás szakította meg, a hajó keresztbe fordult 

és pill anatokon belül megtelt vízzel, felborult. Mi igyekeztünk két oldalról a hajóba 
kapaszkodva felállítani, és a szanaszét úszó cuccokat a hajóba visszagyömöszölni. Igen jól 
HVHWW�D�KLGHJ�OHYHJ�K|]��NpSHVW�PHOHJ�%DODWRQEDQ�~V]NiOQL��D]�LJD]L�PHJN|QQ\HEE�OpVW�SHGLJ�
az hozta, amikor egyikünk lába  a tó fenekébe ütközött. Ekkor derült ki, hogy a horgonyunk 
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végig szántotta a tavat, mígnem a marásban fennakadt, amikor is a hajó orrát a kötél 
visszafogta, és ezért fordult keresztbe a hajó. 

A part még ekkor sem látszott, de már a félelem, a vacogás elmúlt. Igyekeztünk a 
Yt]]HO�WHOL�KDMyW�iOOYD�WDUWYD��D�SDUW�IHOp�LUiQ\tWDQL��1HP�VRNiUD�IHOW&QW�=DPiUGL�SDUWMD��PHO\HQ�
a partközelben kihorgonyoztuk a hajót és a vitorlákat, meg még amit megtudtunk menteni 
partra vittünk. Ázottan, a vitorlákkal a honunk alatt kimentünk az országútra, hogy 
autóstoppal eljussunk Földvárra. Egy fekete, halálfejes zászlót lobogtató katonai teherautó 
�YDOyV]tQ&OHJ�O�V]HUW�V]iOOtWRWW��PHJV]iQW�EHQQ�QNHW�pV�IHOV]HGHWW�pV�HOYLWW�)|OGYiUUD� 
  6]|UQ\&� OiWYiQ\� IRJDGRWW� D� )|OGYiUL� NLN|W�EHQ�� $� ÄFVLJDKi]´� WHWHMpW� D� YLKDU�
OHV]DNtWRWWD��D�NLN|W�EHQ�OHKRUJRQ\]RWW�KDMyN�IHOERUXOYD��PLQWKD�WHQJHUL�FVDWD�XWiQL�állapot lett 
volna. A szél lassan lecsendesedett, megindult a személyhajó forgalom is, így mi a 
PHQHWUHQGL�KDMyYDO�YLVV]DPHQW�QN�)�UHGUH��DKRO�D]�DNNRU�+RQYpG��G�O�NpQW�P&N|G�� ������
után a szovjetek vették birtokba) a Vaszary vill ában a vacsoránál Iván értékelte az 
HVHPpQ\HNHW�� V]HUHQFVpUH� HPEHUpOHWEHQ� QHP� HVHWW� NiU�� SHGLJ� HNNRU� PpJ� D� PHQW�PHOOpQ\�
nálunk ismeretlen volt.  
  0iVQDS�WHOMHV�V]pOFVHQG��QDSV�WpV��PLQWKD�HO�]��QDS�VHPPL�VHP�W|UWpQW�YR�QD��FVDN�D�
felborult, megtépázott hajók mentése,. rendbetétele emlékeztetett az elmúlt nap eseményeire. 
([SHGtFLy�PHQW�=DPiUGLED�D�SDUWUD�YHWHWW�SDGOyGHV]NiN��SiGOLN��PHOHJtW�N�VWE��|VV]HV]HGpVpUH�
és az ott horgonyzott szalonka visszaszállítására. �)&UpV]� 
  

Hajók [1] 
 

Hogy ki milyen hajóban versenyzett (1950-56, a népi-demokrácia alatt), az nagyjában a sors 
NH]pQ� �"�� pV� ,YiQ� N�O|QOHJHV� HO�pU]pVpQ� P~ORWW�� +6(� KDMyN� V]iUPD]iVD� �HONRE]RWW�� ORSRWW��
kitulajdonított, a háború alatt elsüllyedt, de megint úszó képesé vált, a telepen barkácsolt, stb.) 
a mi korosztályunkban nem volt közkincs.  
 Ma már úgyis csak két hajóról beszél a Balatoni vitorlás történelem: Huba és a 
Hungár ia.  
  

Huba motoros��DNL�PLQGHQNLW�NLPHQWHWW��YRQWDWRWW�D�YHUVHQ\HNUH��pV�iOODQGyDQ�����P&N|G|WW��
mert a motor kórházi személyzete a fedélzeten, állandóan vele utazott. 
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Hajóosztályok; 0LHO�WW� D� Finn-Dinghy egy rajzasztalon megszületett, az O-Jolle volt a 
V]HOOHPLOHJ�PDJDVUD�W|UHNY��HJ\pQHNQHN��N|OW�NQHN��]HQpV]HNQHN��tUyNQDN��IHVW�P&YpV]HN�pV�
feltalálóknak a hajóosztálya. Gyenge szélben az egyszál vászRQ�NH]HOpVH�HOpJ�LG�W�KDJ\RWW��D�
gondolatok elmélyítésére. Egyik il yen vitorlázó volt Kovács Béla a Balatonon, akivel 
verseny-elött, verseny-utàn szívesen és legtöbbször hosszasan beszélgettem a világ 
�WXGRPiQ\RV�� IRO\iViUyO�� .pW� DODSYHW�� IHOIHGH]pVH� PHJPDradt az én anyagtárolómban még 
máig.   

• Mind a ketten viseltünk egy elegáns sapkát a vitorlázásnál a napsugarak (UV) 
HOKiUtWiViUD�� $]� �� VDSNiMiED� HJ\� smirgli -papír� YROW� EHO�OU�O� EHGROJR]YD�� PLQW� 89�
V]&U���6DMQRV������XWiQ�PiU�QHP�WDOiONR]WDP�YHOH�� tJ\�QHP�Wudom, hogy ez az UV-
V]&U�V�EHUHQGH]pV��WpQ\OHJ�MREEDQ�KDWRWW�D]�DJ\YHO��pV�D�KDMJ\|NHUHN�YpGHOPpUH��  

• A második találmánya, a ragasztott és nem varrógéppel készült vitorla. Ez viszont a 
mai verseny YLWRUOiN�HO�iOOtWiVL�YLOiJ�V]DEYiQ\D lett. Egyszer egy FürHGL�YHUVHQ\�HO�WW��
IHOW&QW�HJ\�KDMy�pUGHNHV�EDUQD�V]tQ&�YLWRUOiYDO��$�YLWRUOiN�V]tQH��IHKpU��D�KRQYpGHVHN�
között úgy is ritkaság számba ment, mert közülünk sokan, a vitorlákat túl röviden 
szárították, amire a penész szürke színnel válaszolt. A gyenge szélben Kovács Béla O-
-ROOpMD� ODVVDQ�NLN|W|WW��pV�D�NtYiQFVL�NLN|W�L�Qp]�N�D]RQQDO�NpUGpVHNHW�DGWDN�IHO�QHNL��
Milyen vászon ez, az eddig soha nem látott alkotás? Kovács Béla barátunk, kicsit talán 
élvezve is a helyzetet, elmesélte, hogy ezt a vásznat a légáramlás optimálása miatt, 
pakolópapírból szabta, és csirizzel ragasztotta egy pár óra alatt össze. Egy héttel 
NpV�EE� WDOiONR]WDP� YHOH� 7LKDQ\� N|]HOpEHQ� D� Yt]HQ��0HJLQW� IODXWH� YROW� pV� �� EX]JyQ�
HYH]HWW�� 0RQGRP�� PL� YDQ� KRYD� VLHWV]"� 1HP� VLHWHN� /XOXNiP�� GH� HO�EE� HJ\� rövid 
HV�EHQ� V]pW� HVHWW� D� UDJDV]WiVRP�� $]yWD� VHP� OiWWDP� D� KDMyMiW� PpJ� HJ\V]HU� D� SDStU�
vitorlával versenyezni. (Lulu)  

 
 
Vitorlavászon; Az egyik szezonban Iván (Gizi feláldozó segítségével!) kitalálta, hogy a 
vitorlaszabás a vászon vitorláknál, aránylag egy� SRIRQ� HJ\V]HU&� ������PXQND�� (J\� QDJ\REE�
padló terület a szabásra, és egy szorgalmas varrógépre (Gizus) van csak szükség. Hogy ki és 
hol szerezte be (lopta) a göngyöleg vásznakat azt màr csak �� WXGMD�� eQ� V]HUHQFVpUH� QHP�
voltam a kitüntetek (büntetettek) között, akik ezekkel a szép, új, fehér vásznakkal a 
versenyeken próbálkoztak. 

$� YiV]RQQDN� QHP� FVDN� D� YHUVHQ\HQ� YROW� G|QW�� V]HUHSH�� )&UpVV]HO� �-XWDVL� ,VWYiQ��
HJ\�WW�� D� QDS� �pV� D]� DOPDERU�� OHPHQHWH� XWiQ� D� YHUVHQ\W� PHJHO�]�� pMV]DNiQ� V]RNWXQN�
átvitorlázni a versenyek színhelyére. (hál Isten, a legtöbb verseny Földváron, vagy Füreden 
YROW�UHQGH]YH���$�OHJW|EE�DOPDERUW�pV�W�UHOPHW�D�%DODWRQI�]I|L�YHUVHQ\�LJpQ\HOWH��(OV�VRUEDQ�
elég mesze volt Földvártól, azon kívül kicsit primitív, nádasba vert fadeszkás halász stégnél 
csak három vagy négy hely volt, ha egyáltalában az odaálláshoz fent tartva. 

$]� HJ\LN� LO\HQ� HPOpNNpQW� PHJ�U]|WW� XWD]iVQiO�� 7LKDQ\� XWiQ� D]� HVWL� V|WpWEHQ� HJ\�
PRQGKDWQiQN� D� V]RNRWWQiO� HU�VHEE� IXYDOODW� NDSWD� HO� D]W� D� QpJ\-öt Honvédes hajót, akik a 
Balaton k|]HSpQ�� )&]I�� IHOp� YROWDN� ~WEDQ�� $]� pJ� HJ\UH� V|WpWHEE� OHWW� pV�� KRJ\� PL� MREEDQ�
lássunk, a Jó Isten bekapcsolt tízesével, egy pár vill ámot. Miután elfelejtettük ezt idejében 
megköszönni megnyitotta az ég csatornáit is részünkre. Így mi, ugyan gyorsabban, de tökig 
YL]HVHQ� IXWRWWXQN� EH�� KHO\� KLiQ\iEDQ�� D� NLN|W�� PHOOHWWL� QiGDVED�� /HGREWXN� D� KRUJRQ\W� pV�
készültünk az ágyazásra. Snipe, mint egy úri verseny-osztály, két nagyvászonnal és két 
orrvitorlával volt mindig menetben. (A vásznakat ugyanis nem lehetet reffelni, hanem csak 
cserélgetni)  
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 Nagy gondolkozás (tökölés) folyik a vásznak eredményes felhasználásáról (elosztásáról) 

  
A Besse – Jutasi eggyüttes 
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A gyenge szeles felszerelés, mint száraz matrac, alánk, a nedves viharvásznak, pedig 
PLQW�ViWRUWHW���I|OpQN�kerültek A viharvásznak reggelig megint használhatóak lettek, mert volt 
bizony ràjuk, amint látható megint szükség. 
  1DJ\� V]HUHQFVpQN� YROW�� KRJ\� HU�VHEEHQ� I~MW� D� V]pO�� %DODWRQI&]I�� D� NpPLDL� J\iUiYDO�
�P&WUiJ\D�pV� O�V]HU��HJ\�D�%DODWRQ�N|UQ\pNpQ�LVPHUW��GH�majdnem kibírhatatlan büdös sarka 
volt.  (Lulu) 
  
  

  
  

Nagyhajók, nagy (többcsill agos) emberek, kishajók, kis emberek [8] 
 
7LV]WHOHWWHO� MHOHQWNH]HP� D� OpWV]iPHOOHQ�U]pVHQ�� .�N~WL� 'pQHV� YDJ\RN�� GH� D� 'LQL� WDOiQ�
LVPHU�VHEEHQ� KDQJ]LN�� ����-ben (vagy talán 50-EHQ"�� OpSWHP� iW� HO�V]|U� D� I|OGYiUL� WHOHS�
kapuján, egy – azt hiszem hamar elfeledett –�6]LHPHLV]WHU�QHY&�W|U]V�UPHVWHU�MyYROWiEyO��DNL�
katonáéknál feljebbvalóm volt, ennél fogva nálam sokkal okosabb. Meglátott nálam egy 
fényképet, amelyen Dizsi bácsi (dr. Horváth Boldizsár) Addio-ján feszítettem (ki tudja már, 
hogyan kerültem oda…?) és mivel nem csak okos, de rendes ember is volt, (mármint a 
W|U]V�UPHVWHU�� PHJNpUGH]WH�� DNDURN� H� NDWRQDNpQW� LV� YLWRUOi]QL"� 1HP� IRJMiWRN� HOKLQQL��
akartam… 
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$� N|YHWNH]�� KpWYpJpQ� már a telepen parádéztam, kaptam Ivántól egy öreg kalózt, 
PDMG�HJ\�KpW�P~OYD�HJ\�OHJpQ\VpJHW�LV��DNLQHN�D�QHYpW�D]�yWD�VHP�WXGRP��pV�DNLU�O�D]W�KLWWHP��
KRJ\�GHUpNED�W|UL�QDJ\�tY&�NDWRQDL�NDUULHUHPHW��7|UWpQW�XJ\DQLV��KRJ\�HOV��N|]|V�YHUVHQ\�QN�
egy Földvár – Keszthelyi túraverseny volt, igen kemény szélben. (Akkoriban ezen a távon 
kishajók is indultak) Az én mancsaftomnak már a harmadik hullám láttán elment a kedve az 
HJpV]W�O�� PLQGHQ� iURQ� NL� DNDUW� V]iOOQL� D� EXOLEyO�� pQ� PHJ� HO�V]|U� ILQRPDQ�� NpV�EE� NLFVLW�
kempQ\HEEHQ�HOOHQNH]WHP�YHOH��5|YLGHQ��.HV]WKHO\HQ�PiU�QHP�YROWXQN�EHV]pO��YLV]RQ\EDQ��
Visszaúton (vontában) még egyetlen mondatra méltatott, mondván: „keressen magának másik 
PDUKiW�HKKH]�D]��U�OWVpJKH]«´�eQ�PHJ�EL]DOPDPED�IRJDGYD��W�HOiUXOWDP�QHNL��KRJ\�LGHIele 
jövet már Szárszónál ez volt a tervem… Szóval: szerettük egymást… 
  Visszaérve Földvárra a hajót azért még lemosattam vele, majd elballagtunk átöltözni 
pV�FVDN�D�KD]DLQGXOiV�HO�WWL�HOLJD]tWiVRQ��WDOiONR]WXQN�~MUD��$NL�YROW�NDWRQD��HO�WXGMD�NpS]HOQL��
miO\HQ�DUFRW�YiJWDP�~MRQFL�HOHJDQFLiPEDQ��DPLNRU�PHJOiWWDP�HPEHUHPHW�NpW��UQDJ\L�YiOODS�
DODWW«��'H�D�WLV]W�HOYWiUV�YDOyV]tQ&OHJ�PpOWiQ\ROWD��KRJ\�PpJ�LGHMpEHQ�PHJXWiOWDWWDP�YHOH�D�
vizet és nem bántott (ezt bizonyítja, hogy töretlen katonai pályafutásom alatt egészen az 
�UYH]HW�VpJLJ� ���� YLWWHP�� EiU� HOQp]pVpUH� iOOtWyODJ� 'ROHVFK� ,YiQ� KDWKDWyV� N|]EHQMiUiViUD� LV�
szükség volt. 

Hát így indult a dolog, de a folytatás már lényegesen kellemesebbnek bizonyult. 
Miután a kalóz kikorhadt alólam, a legendás 6R-re, a Hungár iára kerültem, Szentkúthy 
Ä.XW\D´��PDMG�NpV�EE�%HQHGHN�7yQL�YROWDN�D�NRUPiQ\RVRN��1pKiQ\�V]H]RQ�XWiQ��DPLNRU�D�
GUiJD�.RQUiG�ÈGL� �0HQ���iWV]iOOW�D�FVLOODJKDMyED�� ,YiQ�– az Isten tudja miért – felajánlotta 
nekem az AURÓRA��FVXSD�QDJ\EHW&YHO��QHY&���-es cirkálót. A téli palota (csupa kicsivel) 
megostromlásában ugyan nem vettünk részt, de nyertünk vele két Magyar Bajnokságot. 
(Igaz, csak a lenézett nagyhajós kategóriában, de mégis…) Szeretném felsorolni a válogatott 
(Iván által válogatott) társulatot: Dániel Viktor (Dani), Ferenczy Emil (Emilke), Hofmann 
Ervin (Hofi, vele utoljára sajnos a temetésén találkozhattunk) és Lajta Laci (Laci bácsi) 
voltak a „ törzsgárda”, de akadtak még többen, akik be-be ugrottak kisegíteni. Laci bácsiról 
meg kell említeni, hogy eleinte nagyon katona volt, alezredesi rendfokozata még 
PDJi]yGiVUD�LV�NpV]WHWWH��GH�YROW�QHN�QN�HJ\�+RILQN��DNL�HU�V�PHJJ\�]�GpVE�O�PLQGHQNLQHN��
aki a telepen rendfokozattal mutatkozott be, egy sarzsival magasabbat mondott a kézfogás 
PHOOp�����PDJD�DNNRU�KtUDGyV��UPHVWHUNpQW�HU�VtWHWWH�D�QpSKDGVHUHJHW���1RV��H]�D�+RIPDQQ�
„ezredes” –�DNL�EHQQ�QNHW�Q\LOYiQRVDQ�����WHJH]HWW���V�W��YLVV]D�LV�WHJH]W�N«���JRQGRONRGyED�
ejtette Lacit, aki egy szép napon aztán felajánlotta a pertut valamennyiünknek. Meg kell 
jegyezzem, néhány hét múlva remekül beill eszkedett a társaságba és hosszú ideig bizonyult 
jó barátnak. Sajnos nem tudom, mi lehet vele? 
  3iO\DIXWiVRPDW�D�+RQYpGEDQ��6SDUWDFXV��0&YpV]��N|]EHQ�HJ\�NLFVLW�)UDGL��D]�$XURUiQ�
is fejeztem be, majd néhány évig a Velencei taYRQ�YLWRUOiV� WiERUYH]HW�VGLW� LV� MiWV]RWWDP��'H�
ez már egy másik történet. 
  Nem tudom, hogy e néhány mondat ill eszkedik-e a tervezett Hihetetlen történetek 
FtP&�PHVpVN|Q\YEH��GH�WDOiQ�My�OHQQH��KD�D�ÄQDJ\KDMyNUyO´�LV�HVQH�QpKiQ\�V]y�EHQQH��+LV]HQ�
a Béke (Haán Bandi, Kiss Laci, Mirgai Laci), a Vörös Zászló (Zombory Tomi), a Hungár ia 
(Szentkuty Kutya, Benedek Tóni) és az Auróra  (Konrád Ádi és jómagam) vezényletével és 
VRNDN� N|]UHP&N|GpVpYHO�� KD� WDOiQ� FVDN� NLFVLW� LV�� GH� D]pUW� KR]]iMiUXOW� N|]|V� pOHW�QN� - 
számomra legalábbis -�OHJV]HEE�V]DNDV]iQDN�PHVHV]HU&VpJpKH]�  
0RVW� SHGLJ� PHJ\HN� |VV]HKDMWRJDWQL� D� YLWRUOiNDW�� KRJ\� XWD]iV� HO�WW� PDMG� UHQGEHQ� WHKHVVHP�
�NHW�D�SROFUD� 
  
(Dini) 
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.�O|QE|]��6=$/$*2.�pV�PiV����pYHV�W|UWpQHWHN�>�@ 
 
Emlékezetem szerint (és azt hiszem jól emlékszem) valóban minden második évben volt 
" Fehér szalag"  melynek útvonala Földvár - Siófok - Füred - Földvár volt. A " Kék szalag"  
ugyebár Füred - Kenese - Keszthely - Füred (a nem fehérszalagos években) és persze a 
Földvár - Keszthely minden évben. Ez eleinte - nem tudom meddig - csak az oda útra 
korlátozódott (Vissza általában vontában mHQW�QN�� NpV�EE� - egy darabig - volt egy vissza 
futam is. Lehet, hogy ezt csak egyszer játszottuk, de számomra azért maradt emlékezetes, 
PHUW�D]�HOV��KHO\�QNHW�DEV]RO~W�DPDW�U�PyGRQ�E���WDP�HO��&VDN�D]�pUGHNHVVpJ�NHGYppUW��DGGLJ�
vitorlázgattam a célvonallal párhuzamosan, amíg a mögöttünk jövök (Bydeskuthy Laci a még 
D�PLHQNQpO� �$8525$�� LV�V]HEE�QHYHW�YLVHO��Vörös Csill ag�QHY&�KDMyMiYDO���HOpJJp�HO�QHP�
tWpOKHW��PyGRQ�D�YRQDO�PiVLN�YpJpQ�EHIXWRWW��+iW�tJ\��� 

De ha már találkoztunk, eszembe jutott egy aranyos t|UWpQHW��KHO\V]tQ�D�I�UHGL�NLN|W���
J\|Q\|U&� Q\iUL� GpOXWiQ�� EDMQRNViJ� HO�WWL� KDQJXODW�� +RUJRQ\RQ� iOOWXQN�� PHOOHWW�QN� D� %pNH�
QHY&� KDUPLQFDV�� .LVV� /DFLYDO� pV� 0LUJD\� /DFLYDO� D� IHGpO]HWHQ�� �$� KDUPDGLN� D]W� KLV]HP�
Hermann János bácsi volt). A dologhoz tudni kell , hogy egy íratlan szabály szerint a vízben 
lelt dolgok, vagy azok ellenértéke a megtalálót ill etik. Nos, Béké-éknél óriási izgalom tört ki, 
fürdés közben ugyanis - ahogy diszkréten megsúgták nekünk - találtak a fenéken egy szép, 
nagy horgonyt és azt igyeke]WHN�D�IHGpO]HWUH�PHQWHQL��$�IHODGDW�QHP�YROW�N|QQ\&��HJ\����- 15 
NLOyV� EHV]DNDGW� PDFVNiW� D� �� PpWHUHV� Yt]E�O� pV� LV]DSEyO� NLKDOiV]QL� EL]RQ\� HPEHUW� SUyEiOy�
dolog...  

ÒJ\�HJ\�yUD�NHPpQ\�PHOyYDO�VLNHU�OW�QHNLN�D�PDQ�YHU��D�]ViNPiQ\W�IHOWHWWpN�D�GHNNUH�
és a becsülettel végzett munka örömével - no meg a jó néhány Forint reményével - vacsorához 
láttak. A falatozást csak az zavarta meg, hogy a hajó közben elkezdett Tihany felé "szántani" 
mire a kapitány kiadta a parancsot a macska felhúzására és "tisztességes" ledobására. Mirgay 
Laci megragadta a láncot és húzta, húzta és egyre gyanakvóbb arccal, húzta...Hogy rövidre 
IRJMDP�� yULiVL� OiWYiQ\� YROW� D]� DUFXN�� DPLNRU� UiG|EEHQWHN�� KRJ\� D� KRUJRQ\OiQFXN� YpJpU�O�
bizony a "talált" horgony röhög rájuk. (Dini) 
  
 

��

Vitor lás verseQ\]�N�PHJMHOHQpVH�D�SDUWRQ������-56		��

 

HSE egyenruhák, jó benyomás [4] 
(Mindenki vakítóan ragyogott) 
  
$]W�KLV]HP�H]HN�D�NpSHN�PpJ�D�PRVySRU�IHOWDOiOiVD�HO�WW�NpV]�OWHN��Maryll kiterjedt fénykép 
J\&MWHPpQ\pE�O� VLNHU�OW� HJ\� SiU� KLYDWDORV� HPOpN-képet itt feldolgozni, és bemutatni.  
1950-ben, egy rövid divatbemutatón, két csinos super-modell  segítségével sikerült 
GHPRNUDWLNXVDQ��,YiQ"��HOG|QWHQL��KRJ\�PLO\HQ�OHJ\HQ�D�+6(�Q�L�HJ\HQ�|OW|]pNH��.LYiODV]WiV�
eredménye a fehér nadrágot��VRUW��UpV]HVtWHWWH�HO�Q\EH��$�NRFNiV�IHOV�UpV]�HJ\pUWHOP&�YROW��
KRJ\�KiQ\�JRPERW�NHOO�EHJRPEROQL��D]�D]�LG�MiUiVRQ�pV�,YiQ�WiYROViJiQ�P~ORWW� 
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$� NRFNiV� EO~]� N�OV�� �QHP� +6(� EHOEHFV�� KDWiVUD� OHWW� D� OiQ\RN� �KpWN|]QDSL�� YLVHOHWH�� $]�
Istvánffy lányok találták ki 1949-ben a Ganz Vasasban Tihanyban. Margit és Maryll hozták 
Földvárra 51-ben. Az igazi formaruha Iván "segítségével" találtuk ki, fehér lett, akárcsak a 
lelkünk.  (Maryll ) 
   

 
 

A fehér sortnak persze, hosszúlejáraton, szomorú következményei is voltak 
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 Ha valódi fehérek voltak, akkor nagy hatásuk volt egyesületen belül, és kívül... 
 
  

 
  

Néha a fehérséget egy kicsit túlzásba is vitték a leányok 
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HSE férfi részlege az elején egy kicsit könyelmüen bánt a ruházkodással 
 
  

 
 

De a leányok befolyása alatt tanultak az ifjabb vitorlázok is. 
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A dolog egyre komolyabb lesz, és pontos magyarázatot követel. 

 

 
 9pJUH�HOpUW�N�D]W�D�IRNRW��KRJ\�,YiQ�KDMODQGy�YROW�YHO�QN�D�Q\LOYiQRVViJ�HO�WW�LV�IHOOpSQL� 
  
Ezek a képek 1950-53 között készültek (Maryll ) 
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9DOyGL�W|UWpQHWH�D�+6(�Q�L�EO~] divatnak [1] 
 
Mint minden fontos kiagyalt ötlet a telepen a reggeli torna alatt keletkezett. A torna a nagy 
WHUHP� HO�WWL� I�YHV� WHU�OHWHQ� IRO\W� OH�� $� NH]GHWH� D� IDOUD� HU�VtWHWW� YDOyGL� Up]� hajókolomp 
]HQJHWpVpYHO� NH]G�G|WW�� (UUH� PLQGHQNL�� DNL� D]� pMV]DNiW� iWplte, a fáradt testét egy kör 
formájában Iván körül a kiválasztott tornagyakorlatokra mozgatta. Kéz és lábkörözést, só-
W|UpVW�� IHNY�-támaszt, kecske-XJUiVRN�pV�D� IHOV�WHVW� LGH-oda csavargatásából állt a változatos 
program. Eddig érve az ifi csapat (meg az öUHJ� YLWRUOi]RN� LV�� QDJ\� pUGHNO�GpVVHO� ILJ\HOWpN��
KRJ\� D� OHiQ\FVDSDW� HOpJJp� HOKDV]QiOW� I�UG�UXKiMD� �N�O|Q|VHQ� D� IHV]�O�� IHOV�UpV]�� H]HNHW� D]�
XWROVy�PHJHU�OWHWpVHNHW�LV��D]�DQ\DJ�UHFVHJ��V]DNDGiVD�QpON�O�iWYpV]HOL�� 
 
Miután ez a komoly aggodalom mindegyikünk arcán látható volt és a figyelem egyre jobban 
D]� HG]�QNW�O� HOWiYRORGRWW�� ,YiQ� NLMHOHQWHWWH�� KRJ\� D]� LGHJHVVpJ� HONHU�OpVH� PLDWW�� D� Q�L�
FVDSDWWDJRN� FVDN� D� KDMyQ� PHJ� D� %DODWRQ� YL]pEHQ� SXFpUNRGKDWQDN� I�UG�UXKiEDQ�� DP~J\� D�
részvétel reggeli tornánál, gereblyézpVQpO�� iOODPI�� IRJDGiViUD�� VWE�� FVDN� HJ\� EO~]� N|]EH�
LNWDWDWiViYDO� OHV]� D� M|Y�EHQ� PHJHQJHGYH�� �0LQW� NpV�EE� D� WHOHSHQ� HOWHUMHGW� KtUHN� V]HULQW��
Szemes Dodo hajóján, Lipták Zsuzsinak még a vízen is, mindig blúzt kellett viselni az Iván 
jelenlétében.). Ez egy kézzelfogható megindokolás volt, így a leányok részére, csak a 
JRPERNQDN�D]�DONDORPKR]�PHJIHOHO��IHOHO�VpJ�WHOMHV�EHiOOtWiVD��Q\LWYD�KDJ\iVD��PDUDGW��PLQW�
egy személyes feladat vissza. (Lulu) 
  
  

Nagyhajók [1] 
 
Miért nem volt hajónapló (Log) kényszer a Balatonon; A sós vízi kapitányok ismerik a 
YLOiJWHQJHUHQ� XUDONRGy� V]DEiO\RNDW�� (]HN� V]HULQW� D� NDSLWiQ\� IHOHO�V� D]� tUiVEDQ�� SHUFQ\L�
pontossággal való rögzítésére, minden olyan adatnak, amelyek alapján a hajó navigációja és a 
fedélzeten uralkodó tevékenységek kéV�EE�HJ\pUWHOP&HQ�NLYL]VJiOKDWRN 
 
A HSE színeiben vitorlázó nagy-hajók társadalmilag egy külön, hogy ne is mondjuk kiemelt 
életet vezettek Hajóik, a cirkálok, ahogy az újságban írták és a kocsmában emlegették, 
mindig meg voltak tömve finom inni- és ennivalóval. Néha màr a reggeli torna helyett is 
pakoltak, mert szélhiány veszélye miatt gyorsan kellett indulni. 
 
A cirkálok teherbírása is nagy oka volt a mi (kishajós) irigységünknek. A versenyen való 
indulásra csak 3-5 férfire volt szükség. De a haza vitorlázáshoz, a kifiUDGW� YHUVHQ\]�N�
VHJtWVpJpUH�� WRYiEEL�EHUJDPRW�RODMMDO�������NH]HOW��EURQ]V]tQ&�Q�L�VHJpGNH]�NHW�YHWWHN�IHO�D�
fedélzetre. 
 
Ilyen körülmények között egy hajónapló vezetése, màr csak a változó legénység (leányság) 
létszáma miatt is kivihetetlen volt. 
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Balatonföldvári móló jobb oldala a nagy-hajókkal 
  
  

 
 

Cirkáló Kenese 1952 
(Csill ag Laci és Gizi, Jákó Jutka, Maryll és Zombory Tomi) 

(Lulu)  
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Túraverseny, a Kékszalag [9] 
  
Ez egy kép az HOV�� �.pNV]DODJUyO�� ����-ben, amit megnyertünk Papp Lacival együtt. A 
szalag még ma is a falon lóg. Ez a befutás és amint láthatod, a kompeticio nem látható, 
DQQ\LUD�HO|O�YROWXQN��(J\�My�V]HOHV�QDSRQ�)�UHGU�O�LQGXOYD��.HQHVpLJ��6LyIRN�pV�D�V]RURVRQ�iW�
Földvárra és vissza Füredre reggel 8-tól délután 1/2 5-ig tartott. Jól ki voltunk utána. 
 
 

 
  
6DMQRV� D]� pQ� DJ\DP� QHP� ~J\� P&N|GLN�� PLQW� D� 7HOHJG\p�� DNL� PLQGHQUH� YLVV]D� HPOpNV]LN��
Nekem egy általános érzésem van a hajós múltammal, de az évszámok összefolynak. 
 
Én azt hiszem, hogy mi a Honvédet 1953-ban hagytuk ott, miután Iván rászállt a Zsuzsira 
(Lipták) és állandóan vele tisztítatta a WC.-NHW�� DPLU�O� pQ� SHUV]H�PLQGHQ� QDS� KDOORWWDP�� pV�
~J\� WDOiOWDP�� KRJ\� HJ\V]HU&EE� iWPHQQL� D]� Elöré-be, mint ezzel a problémával naponta 
foglalkozni. Köváry nagyon nagy segítségemre volt, és kaptam egy új Sztár-t, amit nem 
NHOOHWW� KDG�J\L� QHYHNUH� NHUHV]WHOQL�� pV� tJ\� OHWW� EHO�OH� �Pöff��� (OV�� pYEHQ� =HEXYDO�
versenyeztem, és csak harmadikok, vagy negyedikek lettünk a bajnokságban, de Papp Laci 
bérelte a "Vészmadarat". 30-as Schären-Kreutzer volt és azzal nyertünk Bajnokságot. 1955-
ben Papp Lacival szálltunk be a Sztárba és nyertük a Bajnokságot és a Kékszalagot, 
Jankovics�QDJ\�EiQDWiUD��PHUW�H]W���DNDUWD�PHJQ\HUQL�� 
 
El is terjedt a híre, hogy ez csak egy "Fluk" volt és becsúsztunk eléje. A meglepetés 1956-ban 
volt, amikor ez újra sikerült, és méghozzá még most is éjszakai àlmaimban egyike a 
legizgalmasabb verseny élményem. A harmadik futamban 8-9 helyen voltunk az összetettben 
pV� D� KDMyJ\iUQiO� D]� XWROVy� N|UEHQ� OHYiJRWW� HJ\� HU�V� YLKDU�� pV� PLQGHQNL� D� SDUW� DOi szaladt, 
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kivéve mi, akik fordultunk a bójánál, reff nélkül és lobogtatva a nagyvitorlát, fokkal fejeztük 
EH�D�IXWDPRW�D]�HOV��KHO\HQ��9DQQDN�PpJ�PiV�HPOpNHLP�LV��GH�QHP�DNDURN�V]yV]iW\iU�OHQQL��
de izgalmas emlékeim vannak az Ifi-�pV�1�L- bajnokságokról is, amikor vihar miatt majdnem 
PLQGHQNL�IHOIRUGXOW�)�UHG�DODWW��pV�pQ�D�PHQW��UpV]OHJEHQ�YROWDP��'H�V]pS�LG��LV�YROW�H]� 
 (Dodo)  
 

Versenyek, díjak, díjkiosztás, érmek [1] 
 

Versenyek; Májustól Augusztus végéig a hétvégek vitorlás versenyekkel voltak kitöltve. 
Nagy részük három körös, háromszög-pálya verseny volt az akkori szabályok követésével, 
ahol a hajó osztályok, a bóják kerülgetésével, a vízen ide-oda bolyongtak. A széli rány és a 
V]pOHU�VVpJ� D� -y� ,VWHQ� V]HPpO\HV� IHOHO�VVpJH� DODWW� LQWp]�G|WW�� ËJ\� QpKD� yUikat töltöttünk a 
vízen várva a szél megérkezésére. A szél iránya a Balatonon 5-6 bft alatt soha sem volt stabil 
pV�HJ\pUWHOP&��ËJ\�YROWDN�RO\DQ�YHUVHQ\HN��DKRO�FVDN��[�IpO- és 1x hátszél pályarész volt. Az 
LGHJHLQN�UpV]pUH�D�OHJPHJHU�OWHW�EE�MHOHQHWHN�DEEyl álltak, amikor kétórás csigatempós flaute 
XWiQ�� D]� XWROVy� N|UEHQ�� D� FpOWyO� HJ\� N|SpVUH�� HJ\� V]pOHU�V|GpV� D� WLKDQ\L� DSiWViJ�
ERURVSLQFpMpE�O� OHFVDSRWW� D� Yt]UH�� pV� D� PH]�Q\� OHJKiWVy� KDMyL�� FVRERJy� Yt]]HO� KiWV]pOEHQ�
PHOOHWWHG�HOURKDQYD��pV�WpJHG�OHHO�]YH�EHIutottak a célba. Hogy milyen jó idegeink voltak, ezt 
D]W� LV� PXWDWMD�� KRJ\� HJ\� FVRPy� YHUVHQ\W�PpJLV�PHJQ\HUW�QN� pV� D� NDSRWW� GtMDNDW� HJ\� FLS�V�
GRER]EDQ�D�V]�O�LQN�E�V]NH�VHJtWVpJpYHO��PHJ�UL]W�N� 
  
Most találtam a svájci pincémben egy ilyen öreg dobozt 
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Augusztus honapjában, egy egyhetes bajnokság volt betervezve, külön kishajók és külön 
nagyhajók részére. Ez megadta az indokot a munkából (katonaságtól) való "kikérésre" . 
(Talán ez volt az oka, hogy a kommunizmus felépítése Magyarországon sem sikerült.) 
Mivel a pamutvásznak és fahajók� NRUV]DNiEDQ� D� YHUVHQ\KDMyN� N|]|WW� PLQ�VpJLOHJ� V]LQWH�
áthidalhatatlan különbségek voltak, a nagy okosok ezért kitaláltak egy váltott hajós 
bajnokságot LV�� �$� EDMQRNViJRQ� HO|O� YpJ]HWW� YHUVHQ\]�N��a munkából való kikérés után, a 
hajók cserélgetésével megint IXWDPRNDW�YpJH]WHN��KRJ\�tJ\�D�KDMyRV]WiO\�OHJMREE�YHUVHQ\]�MpW�
(mázlistáját) kitüntessék Már nem emlékszem a kitüntetési rendszer további fokozatára, de ha 
nem vigyáztál egyszer csak pOYHUVHQ\]�QHN neveztek, és további kitüntetéseket és 
kézfogásokat sóztak rád. (neked egyénileg tulajdonképpen a kikérés = lógás és a vitorlázás 
volt a fontos.) 
  

 
  
Ha a híred (eredményeid) a Népsport újság oldalain Budapestig is elterjedtek, akkor 
kineveztek (OV�� 2V]WiO\~� 6SRUWROyQDN� és ez után megint nyugodtan ihattad télen a sört 
Puskás Öcsivel a Budapesti Tiszti Kaszinóban. (Lulu) 
  
 
Díjkiosztás;  Maryll nyakra -� I�UH� Q\HUW� LIL� pV� Q�L� NDOy]� YHUVHQ\HNHW� LOOHWYH� EDMQRNViJRW��
(EE�O�NLIRO\yODJ�N�O|QE|]��GtMNLRV]WiVRN�OHONHV�pV�iOODQGy�UpV]WYHY�MH�YROW��$]�DOiEEL�NpS�D]W�
hiszem a OHJIHKpUHEE�Q�L�HJ\HQUXKD�HOLVPHU���QQHSVpJpW��PXWDWMD��1DJ\N|]|QVpJ�LULJ\NHGYH�
élvezi a szertartást. Ez abban az évben volt (1952) mikor Iván borbélyát leültette az AVO. 
�)pOUHQ\tUW���$]�HOV��GtM�D]�DV]WDO�DODWWL�GRER]EDQ��PRVySRU��V]LQWpQ�MyO�OiWKDWy. 
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 (Lulu) 
  
 
Váltott hajós, mint nyaralás;)�UHG�PLQGLJ� �PpJ�D�YLWRUOi]RN� UpV]pUH� LV�� HJ\�QDJ\RQ�HO�NHO��
�Q\DUDOy��KHO\�YROW��(]HQ�D�YHUVHQ\HQ� MHOHQOpY�N�D�YHUVHQ\]�N�D]�pOJiUGiMiKR]� WDUWR]WDN��$]�
ágyban való alvás és az étteremben való evés mutatta a különbséget a közönséges hétvégi 
YHUVHQ\HN�N|]|WW��$]�HG]�LQN�iOODQGy� jó tanácsa is nullára csökkent, mert minden futamban 
egy másik általuk sem ismert, idegen hajóban kellett versenyezned. A társadalmi életre és a 
közös (fiu-lány) vitorlázás tervezésére iV�OiWKDWyODJ�W|EE�LG�QN�PDUDGW�� 
 

 
 (Lulu) 
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Balaton vize és a földvár i spor télet 
  
Honvéd-�G�O��� ViWRUWiERU�� UHJJHOL� WRUQD�� WiQF�� NRFVPD�� PR]L� pV� HJ\pE� LOOHWOHQNHGpVHN�� $]�
HO�UH� KDODGW� WHFKQLND� YtYPiQ\DL��9iV]RQV]DEiV�� YiV]RQDQ\DJ�� SDStU� YLWRUOD�� D� KDMyP� Ieneke 
(grafit, padló-viasz, stb.), vihar ruha, kapok, mint li fe jacket. Star-(1950-56), a technika 
csodája (reffelés, stb.) 
  

7|NI�]HOpN�pV�D]�HJpV]VpJ�>�@ 
 
Ha jól emlékszem, egy vasárnap volt a KRQYpG�G�O�EHQ��PLNRU�D� I��pWHO� W|NI�]HOpN�YROW�� V�
Ottó kérde]WH�D�NLV]ROJiOyQ�W��KRJ\�OHKHW-H�PpJ�HJ\�NLFVLW�NDSQL�D�EHO�OH��+RVV]~�YiUDNR]iV�
XWiQ�YpJUH�PHJpUNH]HWW�HJ\�QDJ\�WiO�I�]HOpN���0LYHO�PL�PiU�MyO�ODNRWWDN�YROWXQN��%yND\�$QGL�
azt mondta Ottónak, hogy fogad vele: nem tudja megenni az egész tálat. Ottó: „mennyiben 
fogadsz?” –�QHP�HPOpNV]HP�PHQQ\LEHQ�IRJDGWDN��GH�WDQ~N�HO�WW�PHJW|UWpQW�D�IRJDGiV� 

Ottó elkezdett enni, egyik tányért a másik után.  És csak evett és evett és evett.  A tál 
félig volt tele, s Ottó kezdett kicsit lelassulni.  Bea ott ült mellette, s kezdett kicsit aggódni.  
„Ottókám, ne edd meg, mert beteg leszel” .  Az Ottó csak evett és evett. Már mi is kezdtünk 
aggódni, mert Ottó már kezdett nagyon rosszul kinézni. De Ottó csak evett, s vége felé kisebb 
NDQDODQNpQW� W|PWH� PDJiED� D� I�]HOpNHW�� OHKHWHWW� látni, hogy minden kanál már fantasztikus 
HU�IHV]tWpVpEH�NHU�O��'H�2WWy�FVDN�W|PWH�PDJiED�D�I�]HOpNHW���9pJ�O�LV�NLIRJ\RWW�D�WiO��V�2WWy�
megnyerte a fogadást! A baj csak az volt hogy ebéd után vissza kellett gyalogolni a telepre. 

Felváltva támogattuk Ottót� D� QDJ\RQ� KRVV]~QDN� W&Q�� VpWD� DODWW�� .|]EHQ� KiQ\QL� LV�
DNDUW��GH�QHP�VLNHU�OW��%HD�PDMGQHP�VtUW��Ä2WWyNiP��QHP�DNDUV]�OH�OQL��SLKHQQL"¶¶�+RVV]~�LG��
XWiQ� YpJUH� YLVV]D� pUW�QN� D� WHOHSUH�� �+RJ\� XWiQD�PL� W�UWpQW�� D]RQ� FVDN� VSHNXOiOQL� WXGRN�� V� D�
részleteket mindenki fantáziájára bízom.  Hál Istennek, tudtommal Ottó a mai napig is 
HJpV]VpJHV��V�FVDN�D�-y�,VWHQ�WXGMD�KRJ\�HEEHQ�D�W|NI�]HOpNQHN�PL�YROW�D�V]HUHSH��+RJ\�HV]LN-
H�PpJ�W|NI�]HOpNHW��D]W�QHP�WXGRP�  (Luri) 
  

9LKDUUXKD�V]tQH�IHOW&Q�HQ�]|OG�>�@ 
 
Vitorlavászon, Tengerész trikó, Viharruha, Spéci vászon, Jakumó trikó, Spéci döhercucc, 
Schmalz Jóska meg én. „ Tarhából fakad a jólét” szólt a balatoni bölcseség az ötvenes „ rázós” 
pYHNEHQ��pV�PLQGHQNL�HO�WW�Q\LOYiQYDOy�YROW�D]�HJ\HQUXKiED�E~MWDWRWWDN�PLQGHQQDSL�PRQGiVa 
is:„A kiskatona nem lop, hanem szerez” . Ez számunkra lefordítva így szólt „A vitorlás 
sportoló - organizál”  

$]RQ� pYHN� HOV�V]iP~� SUREOpPiMD� D� My�� „ spéci” v itor lavászon volt. Mivel textil 
technikát tanultam, („ fiam vagy mérnök leszel vagy orvos és szó se lHJ\HQ� ILOPU�O��
színházról” szögezte le apám) összeköttetésbe kerültem Schmalz Józseffel�� DNL��PLQW�NLW&Q��
V]DNHPEHU��D�.|QQ\&LSDUL�0LQLV]WpULXPEDQ�YROW�I�PpUQ|N�� 

Ez volt az a Schmalz József, akinek családi vill áját Aligán nemcsak kisajátították, de 
lebulldózerezték, mert kellet a hely.  És ez volt az a csaknem kétméteres Schmalz Jóska, 
DNLQHN�YROW�HJ\�NRFVLMD�LV��HJ\�P&N|G��)LDW�7RSROLQy��$�NRFVL�DMWDMD�PDG]DJJDO�YROW�EHK~]YD�
pV�D]�DNNXPXOiWRU�HO|O��D]�XWDV��OpV�HO�WW��D�JXPLV]�Q\HJHQ��OW��'H�PHQW� 

Ez a „ rHPHN´� 7RSROLQy� EDODWRQL� V]HPV]|JE�O� QDJ\� V]HUHSHW� W|OW|WW� EH�� (]HQ�
V]iOOtWRWWXN� D� EHFVHV� HJ\LSWRPL� IRQDOEyO� V]�WW� pV� QDJ\� N|U�OWHNLQWpVVHO� �OHV]iOOtWRWW� iURQ��
V]HU]HWW� YiV]QDNDW� pV� H]HQ� YLWW�N� D� NLNpV]tW�� �]HPHNEH� PHUFHUL]iOQL�� (]HNHW� YDUUWD� D]WiQ�
Csill ag Gizi éjjel és nappal. Csak akkor pihent, amikor egy lakáscsere reménye jött a képbe. 
(]HN�D�YiV]QDN�OHWWHN�D]�pYL�YHUVHQ\HN�pV�EDMQRNViJRN�FVLOORJy�ÄOHSHG�L´� 
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Mindez a tündöklés csak akkor csökkent, amikor Lenkey Maryll  egy csodás Rayon 
vitorlával�W&QW�IHO, amit egy külföldi rokonától kapott. Mindnyájan irigyeltük. Igen ám, de jött 
a végzet és ez kikáderezés címen futott.  

Mikor már semmi magasabb szinten nem tanulhattam, azonnal behívtak katonának. 
Óbudára a Laktanya utcába, a )RO\DP�UVpJKH]. Így lettem ” jakumó” . Nem sokkal az 
~MRQFNLNpS]pV�XWiQ�~M�HJ\HQUXKiNDW�NDSWXQN��pV�EROGRJDQ�KiPR]WXN�OH�D�V]|UQ\&��|UHJ��]VtURV��
NHNL�V]tQ&�XWiV]]XEERQ\RNDW�� 

Az új egyenruha kék volt, igazi tengerészkék és keki ingek helyett kék-fehér csíkos 
trikókat is szolgáltattak. Itt jött be D� OHKHW�VpJ... Sikerült egy szállítmány „ leértékelt” trikót 
megvásárolni, és a telepre vitetni. Azon a nyáron a HSE vitorlázói „ jakumó” trikókban 
tündököltek.  
  

 
  
Leszerelés után egy központi textil l aborban dolgoztam, ahol az anyagok kimintázása és gyári 
HOOHQ�U]pVH�PHQW��7|EE�DONDORPPDO�D�QDJ\WpWpQ\L�JXPLJ\iUED�NHOOHWW�NLV]iOOQRP��DKRO��W|EEHN�
N|]|WW��Ji]YpG��UXKiN�FpOMiUD�NpV]tWHWW�halványzöld, finom pamut alapanyagra kent, végeket 
NHOOHWW� FHQWLU�O� FHQWLUH� NLYL]VJiOQL�� $]� DQ\DJ� IHO�OHWpQ� Vemmi hiba, ami esetleges gázt 
iWHQJHGHWW�YROQD��QHP�OHKHWHWW��0LYHO�Ji]YHV]pO\W�O�QHP�QDJ\RQ�NHOOHWW�WDUWDQL�pV�D]�DQ\DJEDQ�
sok hiba volt, felmerült a kérdés, hogyan lehetne átmenteni a „kiselejtezett” végeket. 
 
Viharruha a Balatonra!  Spéci viharcucc! Így történt, hogy minden döher alatt a Földváriak 
halványzöld viharruhában küzdöttek. És ezeket a viharruhákat is Csill ag Gizi varr ta (még 
ODNiVFVHUH�HO�WW�� 
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Sajnos a szép zöld színét a Kodak-film (fekete/fehér) nem hozta jól ki 
 
(Dazsi) 

 

Iván és a jó ötletek [1] 
Iván, mint fékezhetetlen ötletgyár az egyik napról a másikra sugározta ki az ötleteit. Meg kell 
hagyni, az ötletek mögött mindig volt valami praktikus indító ók eldugva. Az egyik il yen 
JRQGRODWD� YROW� PLNRU� OiWWD�� KRJ\� N�O|QE|]��� I�NpQW� ILDWDODEE� Q�� QHP&� V]HPpO\HN� YHO�QN�
szívesen vitorláztak egy kört, a gyors bevezetése a bérvitorlázásnak (rent-a-sailor and boat). 
Sajnos az üzlet anyagilag nem volt nagyon sikeres. A fiatalabb leányoknak nem volt pénzük, 
az öregebb korosztály nem fizetett eleget, hogy érdemes lett volna emiatt felhúzni a 
vásznakat. 
Egy másik ötlete legalább részben eredményt hozott. Egy ilyen budapesti agyalásból 
Földvárra visszatérve elmondta, hogy a vitorlázás, összehasonlítva a többi HSE 
szakosztállyal, túl drága és fontos, hogy mi a saját földvàri lehet�VpJHLQNHW�NLKDV]QiOYD���ODNy�
sátor, napsütés, vitorlás hajók és a Balaton vize) a többi honvédsportolóknak, a verseny 
HO�NpV]tWpV�NEHQ� VHJtW�� WiPRJDWiVW� �Q\DUDOiVW�� EL]WRVtWVXQN�� g� D]RQQDO� PHJKtYWD� D]� LVPHUW�
sportolóink közül eg\�SiU�QDJ\QHY&�YHUVHQ\]�W�� 
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És így szenvedtünk veszélyeztetve erényeinket 

.  
Például egy HMW�HUQ\�V bajnokot fa-lábbal, (vezetett az alacsony nyitásban, akkori 

UHNRUG�����PpWHUQpO���$]�HJ\LN�XJUiVD�XWiQ�XJ\DQ�EHOHI~UW�D]�LV]DSED�GH�PL�NLK~]WXN�PLHO�WW�
belefulladt volna. A legkevesebb munka a hosszú távú (5 km és a felett) úszókkal volt. Reggel 
elhúzták a csíkot és csak az esti kajára jöttek vissza. Megérkeztek a V~O\HPHO�N is egyszer hét 
közben, de nekik nem tetszett a mi életrendszerünk. Túl meleg volt, D]� HG]pVL� OHKHW�VpJHN�
nulla és hajóba beleülni se lehetet volna, mert biztosan kiesett volna a hajók palánkja. Ezt a 
VHJpGNH]��PXQNiW�D�ILDWDODEE�NHUHW�YpJH]WH��(]DODWW��,YiQ�Ui]WD�D�VSRUWRORN�NH]pW�pV�PHVpOWH�D�
vad vitorlás (public relation) történeteket, mi pedig segédkeztünk, ahol kellet. Az öregebb 
�iOOtWyODJ�GROJR]y��YDJ\�KD]iQNDW�YpG���NRURV]WiO\� UHQGV]HUHVHQ�FVDN�D�KpWYpJpQ�� U|YLGGHO�D�
YHUVHQ\HN�HO�WW�MHOHQW�PHJ� 
  Egy kissé megváltozott a helyzet mikor a Q�L� WRUQiV]�RV]WiO\ jelent meg Földváron. 
Els�VRUEDQ� D� OHiQ\RN� V]HUHWWHN� YLWRUOiVED� �OQL� pV� NLQW� D]� DV]yGL� QiGDVQiO� I�UG�FVNp]QL��
másodsorban az öreg (vitorlás) dolgozók közül is egypáran feláldozva szabadidejüket 
megérkeztek nekünk (?) segíteni. Szegény Iván, a rajta nyugvó QDJ\� IHOHO�VVpJ tudatában 
ezért egésznap a móló és a telep között rohangált, felszerelve a nagy tengeri távcsövével és az 
HG]�L� VtSMiYDO��&VDSDW� HJ\LN� My� Q|YpV&�� V]�NpFVNH�� WDJMD� N�O|Q|VHQ� NHGYHOWH� YHOHP� D� N|]|V�
GpOXWiQL�DV]yGL�I�UG��NLUiQGXOiVRNDW��KRVV]DVDEEDQ�KRUJRQ\RQ�iOOYD�� 

Miután Iván elmesélte, hogy milyen veszélyes a naplemente után való haza térés (mert 
V|WpWEHQ�D]���WiYFV|YH�VHP�P&N|G|WW�Pàr), mi állandóan az utolsó napsugárral együtt tértünk 
YLVV]D� D� NLN|W�EH�� (YYHO� V]HPEHQ� D]� HJ\LN� NHGYHV� YLWRUOiV� EDUiWRP� QDSRQWD� UHQGVzeresen 
�QHP�KDOOJDWRWW� SHUV]H� D]� ,YiQUD���PpJ�D� V|WpWEHQ� LV�� D�NLN|W�� HO�WW�� OH-fel kreucolt az egyik 
pOYHUVHQ\]��pV�ROLPSLD�YiORJDWRWW�NHUHW�Q�L� WDJMiYDO��,YiQQDN�LWW� LV�LJD]D�YROW��DPL�D�YHV]pO\W�
LOOHWL�� �(EE�O� D� YLWRUOi]JDWiVEyO� OHYH]HWYH� D� IL~QDN� NpW� édes unokaleánya lakik most a 
közelében, Kali forniában). 
  

I fjúsági vitorlázok kiképzése [1] 
 
A fiatalság vitorlás kiképzésére aránylag nagy súlyt fektettünk. Egy pár alapigazság lassan 
PLQGHQ��LILEH��EHOHYHU�G|WW��ËJ\�SpOGiXO�� 
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• A horgonyt kidobni azért kell , hogy megállj on a hajó a vízen, méghozzá széllel 
V]HPEHQ��$]pUW�SUDNWLNXVDEE��KD�HO�V]|U�PHJQp]HG��KRJ\�D�KRUJRQ\N|WpO�PiVLN�YpJH�
tényleg oda van kötve az árboc lábához.  

  
• Tényleg? Ki tud esni a hajóból a svert? Igen, ha fejre álltál a hajóval és ügyetlenkedsz, 

akkor felül bizony csak kicsúszik. Ha egyszer kicsúszott, akkor nincs mire ráállni és 
felállítani a hajót. És akkor várhatsz a Hubára (esetleg napokig).  

  
(]HU� WRYiEEL� My� WDQiFV� XWiQ� ODVVDQ� NLQHYHO�G|WW� HJ\� YLWRUOiV� LIM~ViJ� D�+RQYpGEHQ�� DNLNHW el 
lehetett engedni egy vitorlással, anélkül, hogy úszva jöttek volna vissza.  

  
A HSE gyerekosztály valami ünnepélyes ige hirdetése alatt 

  
 
Az egészséges étkezés, vagy egyáltalában az ennivaló beszerzése az ösztöndíjas egyetemi 
diákok részére egy (anyaJLODJ�� PLQGHQQDSRV� SUREOpPD� YROW�� (G]�WiERUEDQ�� QDJ\REE�
versenyek (bajnokság, stb.) alkalmából legtöbbször a Honvédségi Üdülök finom kajáját 
tömtük magunkba. Amúgy pedig ettük, amit kaptunk, találtunk, vagy másképpen (nyert 
fogadás, stb.) kerestünk. 
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E]�D�NDMD�EL]WRVDQ�GRSSLQJ�PHQWHV��D�NXW\D�LV�VHJtWHWW�HOOHQ�UL]QL� 

 
$�NDMD�~J\�OiWV]LN�My�YROW��PHUW�HEE�O�D�KiURP�UpV]WYHY�E�O�NHWW��PpJ�PD�LV�pOHWEHQ�YDQ� 
 
A Füredi versenyekre, néha a vonta megérkezésével, valahonnan, kávé is került a terített  
asztalra.�(J\�LO\HQ�N|]|V�YDNDUyG]iV��UHJJHOL�MHOHQHW��pV�D�My�OHON&�VHJtWVpJ�D�PyORQ� 

  
$�SODV]WLN�V]pNHN�IHOIHGH]pVH�HO�WW 

 (Lulu) 
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.pPpQ\VHSU�N�KRJ\�KDVLMMiN�>�@ 
Ez a balhé az ötvenes évek közepén történt. Öcsémmel, Telegdy Miklóssal, Törpikével 
versenyeztem Starban. Pénteken délután érkeztünk a Telepre. D. Iván jelentkezésünkkor 
PLQGMiUW� PRQGWD�� ³,QGXOMDWRN� PLHO�EE� HO� )�UHGUH�� D� NpWQDSRV� YHUVHQ\UH�� PHUW� EL]RQ\WDODQ��
hogy kész lesz-e a Huba Motoros. Kefééknél az (O�UpEHQ lesz szállásotok. Telefonáljatok, 
amikor megérkeztek.”  
  Hajónk vízen volt, kétnapi személyes holminkat a kosárban vittünk. Jól fütyült az 
pV]DNL��H]pUW�KiUPDW�UHIIHOW�QN�PDMG�HOLQGXOWXQN�D�&V��IHOp��.|]EHQ�D]�HV��LV�HOHUHGW��5pY�XWiQ�
YROWXQN� pV�NHU�OJHWW�N� D�SLURV�EyMiNDW��$�3LVORJy� HO�WWLW� NLKDgytuk és a part felé húztunk, a 
nádnál megfordultunk, megállt a Star, felült a hajó a puha fövenyen. Mindketten egyszerre 
ugrottunk ruhástul a vízbe. A fokksott és a grószsott a kezünkbe, a fenék alá bújva emeltük le 
a hajót a puha homokpadról. 

“ Úszunk,”  kiáltottam.  
Felkapaszkodtunk a hajó oldalára, behúztuk a vitorlákat és fejünkbe húzott kapucnival tovább 
YLWRUOi]WXQN�)�UHG�IHOp��$�V]pO�HJ\UH�HU�V|G|WW��RO\DQ�%IW-6-os lehetett. Rettenetesen fáztunk. 
Számtalan forduló után kötöttünk ki a füredi móló ÉNy-i oldalán. Már szürkült. Vitorlák 
lekötve, indulunk a mólóbárba, a kocsmába egymás után. A zöld “csatornás” viharruhákból 
FV|S|J|WW�D�Yt]��D�WRUQDFLS�QN�FXSSRJRWW��UHV]NHWW�QN��D�IRJXQN�YDFRJRWW� 

“ Két nagy rumot kérünk,”  mondtuk a csaposnak.  
A kapucnikat lehúztuk. A csapos felkiáltott:  

“ Hát honnan jöttek, nézzenek a tükörbe az Istenért.”  
.pW� IHNHWH� SRIiM~� JUDILWRV� DUF� Qp]HWW� YLVV]D��PLQW� D� NpPpQ\VHSU�N�� FVDN� D� V]HP�QN� IHKpUMH�
világított. Akkortájt a honvédesek a hajók fenekét grafitozták, hogy jól menjen flautéban. 
Mondtuk is, hogy: “Hogy hasijj a” .                                                                 (Telegdy) 

(Fénykép nincs, senki nem állt a pislogón akkor fényképezni)  

 .LN|W�L�MHOHQHW�>�@ 
Mint ahogy Dazsi barátom mondta, egy jó kép többet mond, mint ezer szó. Nekem a kedvenc 
Földvàri kiköt�L�NpSHP��HJ\�LVPHUHWOHQ�magyar foto-P&YpV] által készítet alábbi felvétel. Ez 
D�NRPSR]tFLy�D�KROODQG�IHVW�LVNROD�RODMIHVWPpQ\HLYHO�LV�YHUVHQ\H]KHWQH�  

A kép közepén ketten a bocival valami tevékenységet szimulálnak 
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A YHUVHQ\U�O��%DODWRQI�UHG"��D�NDOy]��VQLSH�pV�D�V]WiU�KDMy�RV]WiO\�QDJ\REE�UpV]H�YiV]RQ�DODWW�
már hazajött és kikötött. A sztárokban még egy személy (?) munkálkodik. A vásznak 
lebegnek (száradnak) a gyenge fuvallatban. (Kishajók vásznai a telepen, füvön száradnak, 
ezért nem láthatok). Egy 22-Jolle a denevér szárnyait mutogatja, valami szakszervezeti ülés 
YDQ�D� IHGpO]HWpQ��$�NLN|W�L� Qp]�N�HOIRJODOWàk az indító tornyot (jobb kézre) és csodálják a 
Huba motoros által haza húzott további versenyhajók szórakoztató fellépését. 

$]� HJ\LN�PpUQ|NL� H]HUPHVWHU� EDUiWXQN� �VDMQRV� D� QHYH� QHNHP�PD�PiU� QHP� LVPHU�V��
kigondolt egy vontatási metódust, 2-200 vitorlás hajó részére. Minden hajó kapott, és 
hordozta a fedélzet alatt magával, egy 2. méteres drótkötéldarabot, a végein egy-egy 
hurokkal. Ez a hurok és a hozzávaló shekli  biztosította az összekötetést a vontával. Mint 
HO�EE�HPOtWHWWHP��D]�|WOHW�QDJ\RQ�My�YROW��0pJ�D�PDL�QDSLJ�VHP�WXGRP��KRJ\�KRQQDQ�NDSWXN�
az utánpótlását annak a nagyszámban a Balaton fenekére vándorolt sheklinek és drótkötélnek. 

$� Qp]�N|]|QVpJ� UpV]pUH� �LWW� VDMQRV� D� YRQWD� HOpJ� PHV]H� iOO� D� NLN|W�W�O�� D� NHOOHPHV�
párbeszédek és utasítások tettek mindig egy maradandó benyomást. Erre a legjobb alkalom 
akkor nyílt, amikor valaki túl gyorsan felhúzta a vásznat és megpróbálta a szomszéd hajókat, 
ismeretlen irányba a vízen magával vonszolni. (Lulu) 

 

Egy vasárnap reggel [7] 
 
����� Q\DUiQ� XWD]KDWRWW� D]� HOV�� YLWRUOiV� YiORJDWRWW� N�OI|OGUH�� D� OHQJ\HORUV]iJL� 6RSRW-ba Iván 
vezetésével. Távollétében –� PLQW� V]DNRV]WiO\YH]HW�� KHO\Httes én vezettem a telepet s én 
YROWDP�D�³IHOHO�V�´ 
  Ezen a vasárnapon, Füreden volt verseny és a kormányosokkal úgy határoztunk, hogy 
NRUD� UHJJHO� YLWRUOi]XQN� iW�� GH� KD� V]�NVpJHV�PDMG�YRQWiYDO�PHJ\�QN��.ULVWiO\� WLV]WD� LG�EHQ��
friss széllel elindult a flotta. Nagy Zolit , a Huba kormányosát arra kértem, hogy hátul 
“söpörjön” és segítsen, ha valaki lemarad. Én második sztáromat “Pegazus”-t vittem és Molo 
(Molitor Sàndor) volt a legénységem. 
  Mi sztárosok mentünk a nagyhajók után s már a tihanyi halászok tanyájánál futottunk 
– ahonnan jól látni már Füredet –�DPLNRU�D]W�OiWWDP��KRJ\�D]�HO�WW�QN�IXWy�QDJ\�KDMyN��D��5��
Aurora és a 30-asok lefeküdtek a vízen. A tiszta napsütésben egy éktelen szélvihar csapott le a 
Balatonra. A mellettünk haladó Snipe rögtön borult és mi Moloval, Kelecsényi Zolit és 
OHJpQ\VpJHW� K~]WXN� HOV�QHN� SDUWUD�� $]WiQ� KDMUi� YLVV]DIHOp� PHJNHUHVQL� D� Hubát. 
$� WLKDQ\L� NRPS� NLN|W�MpEHQ� YpJUH� PHJWDOiOWXN�� �,WW� W|UWpQW� N|]EHQ�� KRJ\� .RUEXO\� /XUL�
felborult Fababával, de nem csak felborult, hanem valahog\�DOi�LV�V]RUXOW��6]HUHQFVpUH�LG�EHQ�
kihúzták.) 
  A sztárt Molora bízva Telegdy Pistával átugrottunk a Hubába és rohantunk menteni a 
NLVKDMyVRNDW�� DNLN� PDMGQHP� PLQG� D� IHOV�� %DODWRQRQ� QDYLJiOWDN� LOOHWYH� DNNRU� PiU�
kapaszkodtak felborult hajójukba. Ha jól emlékszem csak két kalóz úszta meg, Bókay Andy 
pV�%yND\�=VX]VL��0LQGNHWWHQ�NLGREWiN�D�Yt]UH�iUERFXNDW�pV�D�OiEGHV]NiNRQ��IHNYH�YHU�GWHN�NL�
a zamárdi partra. Ez volt az az alkalom, amikor Lenkey Maryll megtudta borulás után 
OHJpQ\VpJpW�O��-iNR�-XGLWWyO��KRJ\�-udit nem tud úszni. 
  Vissza Földvárra, és teherautóval folytattuk egész délután a kishajósok összeszedését. 
$]W� KLV]HP� .R]PD� 2WWy� YROW� D]� XWROVy�� DNLW� PHJWDOiOWXQN�� PHUW� YDODKRJ\� �N� NHU�OWHN�
legmesszebbre Újhely fele. Aztán a hajók is lassan visszakerültek Földvárra. 
  'H� D� IRQWRV� D]� YROW�� KRJ\�PLQGHQNL� pOW� GDFiUD� DQQDN�� KRJ\�PHQW�-öv vagy mellény 
ismeretlen volt a HSE-ben. (Miklós) 
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9LKDU��DKRJ\�D�I�UG�]|N�OiWWiN�>�@ 
 
9DOyEDQ�VRVHP�D]�LJD]L�GiWXP�D�OpQ\HJHV��GH�PLQGHQ�YDOyV]tQ&VpJ�V]HULQW��H]�D�YLKDU��DPire 
voltak már 1956-os és 1953-as utalások is 1954-ben történt, ha nem, hát nem is fontos. 
  Korán indultunk, ha jól emlékszem egy füredi versenyre, de minthogy senki nem ért 
RGD���J\�QN�V]HPSRQWMiEyO�PLQGHJ\��KRJ\�$OPiGLED��$OVy|UVUH�YDJ\�)&]I�UH�NpV]�OW�nk-e. 
  Abban az évben Jákó Jutkával versenyeztem, és a sajnos sokaktól irigyelt orlon 
YLWRUOiQNNDO�YiJWXQN�QHNL�D�NLV�%DODWRQQDN��0iU�PDMGQHP�D�WLKDQ\L�FV�EHQ�YROWXQN��DPLNRU�
OiWWXN�� KRJ\� D]� pJ� NpV]�O� OHV]DNDGQL�� $]� pV]DNL� SDUWUyO� IHNHWH� IHOK�N� WRUQ\RVXOWak, messze, 
ugyan messzire már ellátni sem lehetett, porzott a víz. Az álmoskönyv szerint sem ideális 
IHONUHX]ROQL� D]� pV]DNL� SDUWUD� LO\HQ� LG�EHQ�� 6�W� YiV]QDNDW� IHQWKDJ\QL� VHP� pOHWEL]WRVtWiV�� ËJ\�
ami volt lerángattuk és hátat fordítva (hogy ne is lássuk) a feketeségnek, az egyre magasodó 
hullámoknak, a porzó víznek, Zamárdi felé vettünk irányt. Mintha urai lettünk volna a 
helyzetnek. Hah! A hullámok egyre csak hosszabb siklásokra emelték kalózunkat, mi középen 
elosztva próbáltuk az egyensúlyt tartani egész sikeresen.  
  /iWWXQN�KDVRQOy�KDMyNDW�KDVRQOy�KHO\]HWEHQ�XJ\DQFVDN�=DPiUGL�IHOp�VLNODQL��(O�WW�QN�
volt Haán Bandi, Haán Pisti bátyja, ha jól emlékszem Witzmannal (?). Nem tudom mi volt 
Witzman keresztneve. Bandi öreg kalózos vízi róka volt, de kis fiatal legénysége igen csak 
NH]G��� $]� DGGLJ� L]JHWW� - mozgott a hajóban, hogy már a leszerelt hajóval sikeredett 
felborulniuk. Ennek már nem volt fele sem tréfa, mert Bandi hadisérült volt az egyik lábára, 
bicegve járt, ha emlékeztek. Minthogy útba estek, szó szerint, nem kis HU�IHV]tWpVVHO�� GH�
IHOV]HGW�N��NHW�D�PL�NDOy]XQNED��0RQGDQRP�VHP�NHOO�%DQGL�PiV]RWW�EH�PiVRGLNQDN�KR]]iQN��
Így aztán négyesben folytattuk az eszeveszett gleitolást Zamárdi, ill etve már Szántód felé, 
DKRO� D�J\HUPHN�G�O�� Q\DUDOyL� ~WW|U�� Q\DNNHQG�EHQ�Qp]WpN�YDODPL� IHGHWWHEE�KHO\U�O� D�Yt]HQ�
W|UWpQ��HVHPpQ\HNHW��&VDN�HJ\�Yt]V]LQWHV�SLURV�FVtNRW�OiWWXQN��DNNRU�PpJ�QHP�WXGWXN��KRJ\�D]�
mi.  
  Olyan volt ez a menet, hogy ne nézz hátra, jön a farkas. Ahogy egyre a sekélyebb vízre 
érkeztünk annál nagyobbak lettek természetesen a hullámok is. Aztán csak hátranézve láttuk, 
KRJ\�H]�D�N|YHWNH]��PiU�QHP�IRJ�D�KiWiUD�YHQQL��KDQHP�HOPHUtW��ËJ\�LV�OHWW��yULiVL�NDYDONiG��D�
hajó elmerül, szépen álló árboccal elsüllyed, hamar elkerülhetetlenül elfekszik. Csak négy 
N|SN|G��IHM�OiWszik, mindenki megvan, van, aki jobban tüsszög, köpköd, mint más, de ennek 
RWW�PpJ�QHP�DGWDP�NHOO�� MHOHQW�VpJHW��0LQGHQNL�PHJIRJ�YDODPLW�D�KDMyQ��KRJ\�D]]DO�HJ\�WW�
közeledjünk a parthoz, a fövenyhez.  
  Egyszerre csak még jobban átfordul a hajó az árboc beDNDG� D� KRPRNED� �NpV�EE� H]W�
úgy neveztük, ha láttunk egy 470-est, FD-t, vagy kalózt fekete árboc csúccsal feszíteni, hogy 
“ iszapmintát vett” ). Itt már nem volt mese, a hullámok minket is taszítottak a part felé, 
elengedtük a hajót. Akkor ért életem egyik naJ\�PHJOHSHWpVH�� YHUVHQ\]�WiUVDP� QHP�PHUWH�
elengedni a hajót, úgy kellett elrángatnom. Azonban pill anatokon belül talajt éreztem a lábam 
alatt. Jutka összegömbölyödve általam rángatva nem mert kiegyenesedni. Addigra Bandi is és 
YHUVHQ\]�WiUVD� LV�iOOWDN�� LOOHWYH�HO�UHJ|UQ\HGYH�J\DORJROWDN�D�SDUW� IHOp�D]�HJ\UH�DODFVRQ\RGy�
vízben és kiabáltak hátra nekünk, hogy:  “Gyertek már” . Mentem volna már de Jutka teljes 
pánikban volt, én üvöltöztem vele,  “Tedd le a lábadat, állj l e, alacsony a víz, majdnem a 
parton vagyunk már!” , de ö csak összegömbölyödve lógott a nyakamon. Végre aztán már 
ilyen formában is érezte, hogy talaj van alattunk, és végre, változatlanul az életéért küzdve 
belém kapaszkodva kievickéltünk a partra. Még ott is eltartott nekem egy darabig, hogy 
rájöjjek, hogy nem tudott úszni. 
  3DUWUD�pUYH�D�SLURV�FVtN�V]pWHVHWW�pV�PHJDQQ\L�J\HUHN�SLURV�~WW|U��Q\DNNHQG�EHQ�URKDQW�
IHOpQN��IHOQ�WWHNW�O��WiERUYH]HW�NW�O�NLVpUYH��,WW�PiU�RO\DQRN�LV�YROWDN��DNLNQHN�³V]HUHQFVpM�N´�
volt és nem felborult hajót vártak partra érni, mert jöttek azok is szépen sorban. Mienk is 
PHJpUNH]HWW��DPLQW�QHP�Q\RPWXN�OH�QpJ\HQ�NDSDV]NRGYD��D]�iUERF�NLV]DEDGXOW�D�I|YpQ\E�O�pV�
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a hajó szépen (!)  partra ért. Rögtön a vitorlákat kezdtem kutatni, a nagyvitorla szerencsére 
benne volt a bummban, így nem lett semmi baja, azonban a fokk, amit Jutka szerencsétlenül 
minden sarkán gondosan kikötött – elúszott -. Elúszott az orlon fokk…  Ez volt a másik nagy 
kaland ebben a szerencsétlen viharban. Mi azonban megmaradtunk! 
  $� J\HUPHN�G�O�� RUYRVD� SLOODQDWRN� DODWW� D]� |VV]HV� RGD� NLYHWetett sporttársnak 
benyomott egy -� HJ\� NRIIHLQ� LQMHNFLyW� pV�NpQ\V]HUtWWHW�� KRJ\� OHIHN�GM�QN�D� WRUQiFXNRQ� OpY��
priccsekre. De hogy ez miért kellett, mire volt jó, ma sem tudom, de mindenesetre nem 
örültünk neki. De aztán egyszerre csak hangokat hallunk, szüleim hangját, akik izgatottan 
keresnek minket.  

“Hát ezek hogy kerültek ide”, mondom magamban, aztán felkeltem 
NpQ\V]HUSLKHQ�PE|O�pV�PHJWDOiOWDP��NHW��DPLQW�pSSHQ�HJ\�NDWRQDL�WHKHUDXWyUyO�XJUiOWDN�OH�D�
%yND\�V]�O�NNHO�HJ\�WW��YDJ\�FVDN�WDOiQ�ÈUSiG-bácsi volt és Lili -néni nem, ez már nem tiszta. 
0LQWKRJ\�QHNLN�EL]WRVDQ�NHWW��GH� OHKHW�KRJ\�PiU�KiURP�J\HUHN�N� LV�Yt]HQ�YROW�� OHKHW��KRJ\�
volt olyan a háromból,  akik a rév másik oldalán  evickéltek ki és ott volt mamára szükségük 
(?). Az én mamám, akit mindenki ismert arról az oldaláról is, hogy nem volt tipikusan 
teherautóról leugráló alkatú, ezúttal mégis csak leugrott szemem láttára és rohant felém 
SHUV]H��1HP� LJHQ� KLWWpN� HO�� KRJ\�PLQGDQQ\LXQNQDN�� DNLN� RWW� YROWXQN� SDUWUD� YHW�GYH� VHPPL�
baja nem lett és vidámságunkat sem vesztettük el. Ehhez Haán Bandi felejthetetlen humora 
(ily esetben akasztófa humora) nagyban hozzájárult. A teherautó rögtön el akart minket 
)|OGYiUUD� YLQQL�� GH� PL� UDJDV]NRGWXQN� DKKR]�� KRJ\� HO�EE� D� KDMyNDW� pV� V]HUHOpNHNHW�
biztonságba tegyük. Mi gy�]W�QN� pV� D]� DGGLJUD� SDUWUD� pUW� KDMyNDW� OHV]HUHOW�N� pV� D� KHO\LHN�
engedélyével lekötözve, valahol valahogy ott hagytuk. Aztán mi is csak hazaértünk a 
V]�O�NNHO�HJ\�WW��+R]]i�NHOO� WHQQHP��QHP�YROW�KLGHJ��D�%DODWRQ�LV�PHOHJ�YROW��QHP�Ii]WXQN��
senki nem fázott�PHJ��QHP�OHWW�EHWHJ�KLiED�VRSiQNRGWDN�IHOHWW�QN�D�MyLQGXODW~�~WW|U���G�OWHW��
káderek.  
  (]�YROW�D]�D]�HPOpNH]HWHV�KpWYpJH��DPLNRU�,YiQ�VHP�YROW�RWWKRQ��HOV��N�OI|OGL�~WMXNUD�
NtVpUW� YHUVHQ\]�NHW� 2OVW\QED�� /HQJ\HORUV]iJED�� (QQHN� HOOHQpUH� tJ\� XWyODJ� LV� PHJ� tudom 
állapítani, hogy minden a legfegyelmezettebb formában zajlott le.   (Maryll ) 
  
 
 
 

 

 

Az Auróra örömcirkáló hajónaplója [4] 
 
Nagyhajós Log, (hitelesített másolat a Balatoni Királyi Levéltár� WLWNRV� SLQFpMpE�O� �1DSD�
Valley, CA. USA). Sajnos csak három oldal maradt meg a történelem részére. Másfajta 
személyes feljegyzések, kockás papíron, biztosan elkallódtak. Az akkori hatóságok amúgy se 
WDUWRWWiN�YROQD�SpOGDV]HU&QHN��D�ILDWDOViJQDN�H]W�D�IDMWD�KLEiWODQ�HUpQ\L�IHMO�GpVpW� 
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Aurora gU|PFLUNiOy�IHGpO]HWH�pV�D]�pOHW�NHW�QHP�IpOW��OHJpQ\VpJH��OHiQ\ViJD"� 
 

(Maryll ) 

(VWL�WRYiEENpS]��WDQIRO\DP�>�@ 
 
A .HULQJ� név fogalom volt a Balatonföldváron vitorlázó, ill etve nyaraló fiataloknak az 50-
es években. A napsütéses, kellemes nyári nappalok utiQ��D]�HVWpN�L]JDOPDV��NDODQGRNDW�tJpU��
zenés találkozói sok-VRN�EDUiWViJQDN��V]HUHOHPQHN�DGWDN�OHKHW�VpJHW� 
 Gallai Elzie�D�ÄW|OW|WW�JDODPE´�GL]�]QHN�KDQJMDL�PD�LV�YLVV]DFVHQJQHN�HPOpNH]HWHPEHQ 
  

Fán van a citrom nem pedig a pult alatt  
ember húsért állnak sorba a vadak 
h%�WLWNiUW�QDJ\I�Q|NQHN�QHYH]LN 
D]�HOOHQVpJHW�pEHUVpJE�O�PHJHV]LN 
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A telepen este 10 órakor takarodó volt, mindenki ekkor már a sátorban, takarója alatt 
úgy tesz, mintha álomra szenderült volna. Iván bácsi negyed tizenegykor végigjárja a sátrakat 
pV�HOOHQ�U]L��KRJ\�D�UHQLWHQVHN�EHWDUWMiN-e a szabályokat. Természetesen valamennyien eleget 
tettünk ennek és ágyban voltunk egészen fél-tizenegyig, amikor is Iván bácsi is álomra (vagy 
valami másra) hajtotta a fejét. 
 Mi renitensek ekkor Sekli kut\iYDO� HJ\�WW� ~WUD� NHOW�QN� D�.HULQJ�EH��$]� YROW� D]� HVWL�
WRUQD��DPLW�SDUNHWW�KHO\HWW�D�N�SDGOyQ�URSWXQN��$�)|OGYiURQ��G�O��PDPiN�� OiQ\XNNDO�HJ\�WW�
MHOHQWHN� PHJ� HVWpQNpQW�� V]tYHVHQ� OiWYD� D� NLVOiQ\XNDW� IHONpU�� GDOLiNDW�� DNLN� PL� YROWXQN� D�
renitensek. 
  Ránk nem a mamánk, hanem a Sekli kutya vigyázott, aki hazamenetelünkig – ami 
hajnali 2-3 óra körül következett be – figyelmesen nézte, ahogy ugrálunk, vagy éppen 
„beájulósan” simulunk a felkért hölgy bájaihoz. 
  6]iPRPUD� N�O|Q|VHQ� HPOpNH]HWHVHN� YROWDN� D]� RO\DQ� LG�szakok, amikor Füreden ifi, 
YDJ\� Q�L� EDMQRNViJ� YROW�� PHUW� HNNRU� Ä,YiQ� EiFVL´� QHP� YROW� D� WHOHSHQ�� tJ\� D� .HULQJ�EHQ�
megismert hölgyet másnapra, egy kellemes vitorlázásra lehetett meghívni, és a történet tovább 
folytatódott.  �)&UpV]� 
  
  

Hátsó bejárat a Telepre [4] 
 
$]�DOiEEL�NpS�~J\�YDQ��KRJ\�YROW��DNL�FLS�EHQ�NHOW��iW�D�UR]VRQ���YROW��DNL�EiWUDQ�pV�PH]WpOiE��
-iNy� EiWUDQ� HO|O�� YH]HWWH� D]� iWNHOpVW�� FLS�MpW� MREE� NH]pEHQ� OyEiOYD�� /XOX� IRJWD� D� FLS�LW� pV�
Maryll kezét, nehogy Kacsa bravúros lábemelése közben elmerüljön. Bókay Zsuzsi a 
MREEV]iUQ\RQ� FLS�MpW� IRJYD� yYDWRVDQ� OpSNHG��.|]pSHQ�%D]Vy�/HQNH� FLS�LYHO� D� Q\DNiEDQ� pV�
IRJMD� D� P|J|WWH� iWNHO��� WDOiQ� )HMpU� =VX]VL� OiEiW�� DNL� XJ\DQFVDN� FLS�VW�O� YiJRWW� QHNL� D]�
ingoványnak. Miért jöttünk arra? Mert a sétányon és a mólón lusták voltunk körbesétálni, 
levágtuk a sarkot, a víz il yen alacsony volt, így egyenest a Telepre érkeztünk vacsora után, 
DPLW� YDOyV]tQ&OHJ� D� IHOV�� +RQYpG�G�O�EHQ� IRJ\DV]WRWWXQN� HO�� +RJ\� NL� IpQ\NpSH]HWW"�
Fogalmam nincs.  (Maryll ) 
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Persze a vízen gá]ROy�KD]DWpUpVQHN�PiVIDMWD�HO�Q\HL�LV�YROWDN��N�O|Q|VHQ�HJ\�NLWHUMHGW�
HVWL� PXODWR]iV� XWiQ�� 1HP� FVDN� D� OHK&OpV�� KDQHP� D� V|WpW� JLUEH� - görbe utakon váró baleset 
veszély (hasra esés) elkerülése. is. (Úgy emlékszem, az átkelésnél, éjszaka nem volt 
kimondott ruha kényszer.) 
  Nagyon érdekes a képen látható Q�L� HJ\HQ-ruha (blúz) története is. Ez is Iván egyik 
IRQWRV� KDWiUR]DWD� DODSMiQ� NHU�OW� IRUJDORPED�� �5HPpOM�N�� KRJ\� YDQ� HJ\� KLYDWDORV� �Q�L��
HOPHVpO��HKKH]�D�W|UWpQHWKH]�LV� (Lulu) 
  

A dolgok melós oldala [4] 
 
 Valaki egyszer azt kérdezte -� D]W� KLV]HP� QDJ\UD� EHFV�OW� V]HUNHV]W�QN�� /XOX� - „ Abban az 
LG�EHQ��KRJ\�YROW��KRJ\�D�WHOHS�PLQGLJ�UHQGHV�pV�WLV]WD�YROW"�.L�WDUWRWWD�NDUEDQ"´ Úgy látszik 
YROW��DNLQHN�HOIHOHMWpVUH�YROW�RND��YDOyV]tQ&OHJ�QHP�YHWW�UpV]W�HOHJHW��DPL mélyebb nyomokat 
hagyott volna dolgos lelkén, hogy mi magunk dolgoztunk, de hogy! Nocsak aztán van, aki 
gereblyézik is, tán csak nem én vagyok? Azt hiszem, ott szerettem meg a gereblyézést, de ki 
kérdezte, hogy mit szeretünk csinálni. Mindig lehetett a rossz és a rosszabb között választani. 
Az volt a szerencsés sporttárs, aki a legrosszabbat szerette valami perverz okból kifolyólag, 
mert azokra a munkákra nem pályázott senki. 
  

 
  

Maryll a kertimunkás 
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Aztán ott vannak a további vitorlázással kapcsolatos munkálkodások, amit bizony csak szép 
I�Y|Q�OHKHW�&]QL��9DODNL�D]W�D�I�YHW�LV�JRQGR]WD��QHP�KLV]HP�KRJ\�DNiU�%ROFVL��DNiU�3DOL�EiFVL�
I&Q\tUyYDO�P&N|GWHN�YROQD��(POpNV]LN�YDODNL�YDODPL�I&iSROiVUD"�0L�QHP�� 
  

 
  

$�IpUIL�pV�Q�L�HJ\HQUDQJ~ViJ�EHYH]HWpVH�HO�tt 
(szegény férfiak gürcölnek) 
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,YiQW�DP~J\�LV�QHKp]�YROW�PHJJ\�]QL�D�PHOy�RNRV�HORV]WiViUyO 
 
,OOXV]WUiFLy� QpON�O� LV� YDQQDN� HPOpNHLQN� D�PXQNiONRGiVRNUyO��9DJ\� D]RN� HONHU�OpVpU�O��9ROW�
HJ\� NHGYHV� V]�NH� WHVWYpUSiU�� HJ\� IL~� HJ\� OiQ\�� QpY� QpON�O� �D� V]HUNHV]W�VpJEHQ� D� QHYHN�
iOOtWyODJ� LVPHUWHN��� DNLN� UHPHN� VtHO�N� YROWDN�� WDOiQ� UpV]EHQ� ~J\� LV� NHU�OWHN� D� V]DNRV]WiO\ED��
�N�PHJOHKHW�VHQ�U�KHOOWpN�D�PXQNiODWRNDW��DPLNHW�,YiQ�UiQN�Vy]RWW��ËJ\�D]WiQ�NLWDOiOWiN��KRJ\�
ha mindig futnak a telepen (ami jó a nyári száraztréningnek is a sízésnek!) akkor senki soha el 
QHP� NDSMD� �NHW�� KRJ\� NLFVL� URERW� LWW�� NLFVL� URERW� RWW�� (]� MREEiUD� PLQGLJ� EH� LV� YiOW� QHNLN� 
Egyszer volt, hogy óriási vödrökkel felszerelkezve indultak neki a futásnak, és ha jól 
emlékszem, de ez nem, biztos, bárki megcáfolhatja, és más magyarázatott adhat, pláne a két 
GHOLNYHQV��DNLN�HGGLJ�PiU�EL]WRV�PDJXNUD�LVPHUWHN��,YiQ�HONDSWD��NHW�pV�D]�HUHGPpQ\�D]W�YROW��
hogy ültek egy, egy fa alatt és sikálták a fa törzsét. 
  
Munka ide, munka oda öröm volt lemenni a telepUH�� 2WW� HOIHOHMWHWW�N� D� YDG� V]WiOLQL� LG�N�
nyomását, amit mindannyian vagy az iskolában, vagy az egyetemen, vagy a munkahelyeken 
kiálltunk hétközben. Ott volt a saját és különbejáratú földi Paradicsomunk. (Maryll ) 
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66IITTOORRLL��ZZOOK�K���S�S�FFEELLFFEEDDEEZZ��SSEEKK��
 

Érdekes felfedezések [1] 
 
Kevesebb, mint 10 év telt el, hogy Teller Ede (nem rég halt meg) és más magyar fizikus 
barátjai USA-ban az atombombát nem csak felfedezték, hanem a szegény japánok fejére is 
ejtették. Így a telepen is az akkori lassan sarjadó magyar tudományos élet utánpótlása, 
különlegesen a kísérleti vonalon� pUGHNHOW�� ILDWDO� JiUGiMD� J\&OW� |VV]H� 
Így történt a Balatonon is a vízisí felfedezése�� $� G|QW�� V]HUHSHW�PHJLQW� D�+8%$�PRWRURV�
YiOWRWWD�NL��0LXWiQ�HJpV]�GpOHO�WW� W|EE�PDJDV�UDQJ~�WHFKQLNDL�V]DNHPEHU�GROJR]RWW�D�+8%$�
lelki világán. Állítólag sikerült 2x egymásután beindítani és jó hangosan a motort pöfögtetni. 
Alig hallatszott el a kiáltás: Ki jön egy próbaútra? Mi megjelentünk egy disznó-ól ajtajával 
meg egy pár méter kötéllel, hogy kipróbáljuk a vízen siklás fizikai�OHKHW�VpJHLW 
  
 
 

 
  

Az mai verseny sebességet (60 km/óra) a Huba még nem tudta követni 
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Egy másik kísérlet az Archimedes törvényével a bevált Csill aghajó (Sztár) mint tömeg 
szállítóeszköz Balatoni alkalmazásával foglalkozott. Ugyan a kísérlet még a vízi-UHQG�UVpJHW�
LV�PHJJ\�]WH��GH�PpJLV�Lnkább GXQDL�J�]KDMyNDW vetettek be a Balatoni forgalomba. Egy pár 
pYYHO� NpV�EE� PpJLV� FVDN� NLW|U|OWpN� D� Guinness Book eredményei közül, mert a 
YHUVHQ\EL]RWWViJ�D]W�iOOtWRWWD��KRJ\�D�W�NHV~O\�EHOHiOOW�D]�LV]DSED� 
  

 
  
Nem csak a sport-technika oldalán, hanem a sport-biológiai� YRQDORQ� LV� YROWDN� OHKHW�VpJHN��
hogy úgy mondjam számtalan területen kísérleteket folytatni. Mivel nem volt mindig egy 
fényképész kéznél, sajnos (vagy hàl' Istennek) ezekr�O�� FVDN� PRQGiVRV� YDJ\� UDM]RV�
megemlékezések maradtak vissza. 
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 0RVW�LQNiEE�YLVV]DWpU�QN�D�N|QQ\HEEHQ�pUWKHW��WHFKQLNDL�YRQDOUD� (Lulu) 
 

Kishajók vízre tétele [1] 
 
A Csill aghajók kezelése amint látható a különleges Sztár-daruval (Modell #1) lett 
könnyedén megoldva. A különleges, SyNKiOyV]HU&� V]HUNH]HWH� D� 0&V]DNL� (J\HWHm 
Mechanika Tanszékét és a Kerepesi úti Ócskavas telepet nagy irigykedésre vezette. Motor 
NLHPHOpV�D�+8%$�UpV]pUH�LV�SRIRQ�HJ\V]HU&�OHWW���+RO�YROW�OHJXWROMiUD�D�PRWRU"� 
 

 
  
0pJLV� FVDN� D� QDJ\V]iPEDQ� OpY�� NLVKDMyN� biztonságos vízre tétele továbbra is egy állandó 
|WOHW�FVDWiUD�DGRWW�OHKHW�VpJHW��$�UpV]WYHY�N�PRVRO\Jy�DUFiQ�OiWKDWy�D�UHQGtWKHWHWOHQ�EL]DORP�
az elvárt eredményben. Maryll egy kicsit bizonytalan, nem bízik a fiuk ötletében. 
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Na akkor számolok háromig, és majd fog repülni, szárny nélkül is. Kiszely Pali l áthatóan nem 
bízott ebben a számtani feladatban. 
  

 
  
Iván mondta: "Nagy marhák vagytok, de jó hogy sikerült, ha a kötelet elfelejtettétek rákötni, 
DNNRU�/XUL�XJRUM�EH�D]�HYH]�YHO�pV�N|VG�D�EyMiUD���$PLQW�OiWKDWy�D�PDL�OyHU���36��YLOiJ�DNNRU�
PpJ� QDJ\V]iP~� HPEHUL� HU�YHO� YROW� KHO\HVtWYH�� $KRJ\� QDJ\DSiP� PRQGDQi� �$]� HJ\LSWRPL�
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piramisokat sem traktorral építették". Néha csodálatos teljesítményeket végeztek a " spor toló-
rabszolgák"  a telepen. A munka értelme ugyan nem teljesen világos, de valami nagy 
HU�IHV]tWpVU�O�YDQ�V]y� 
  

 
  
$]�HPEHUHN�EHRV]WiVD�iOWDOiEDQ�D�UXKiMXNUyO��PLQW�(J\LSWRPEDQ��YROW�IHOLVPHUKHW���,WW�D]W�
hiszem Tomi azt mondja, engem a dolog nem érdekel tovább megyek fürödni, vagy valami 
hasonló.  

 
  

Hogy mondtàk, " ruha teszi az embert"   (Lulu) 
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!�!�VV��ZZI�I���LLEET�T�NNAAGGYYHHAAJJ  S�S�TTAANNUULLMM��NNYYAAII��
  

 

Nagyhajós kirándulások [10] 
 
Egy pár szót a döfi -� W~UiUyO��$]�HO�]PpQ\HNKH]� WDUWR]LN��KRJ\�PLQGHQ�EROGRJ�Q\DUDW��PLQW�
EROGRJ�HJ\HWHPLVWiN�� WDQXOyN��D� WHOHSHQ� W|OW|WW�QN��N�O|QE|]�� FtPV]y�DODWW��PHO\EH��KD� ,ván 
nem volt jelen, még egy kis semmittevés is belefért. Ha a telepen volt, megpróbáltuk minden 
munkálkodás hiába valóságára felhívni figyelmét; Andyval lesúroltuk a fákat. Iván 
pUWHOPHVHEE� HPEHU� OpYpQ� QiODWRN�� HJ\E�O� pV]UHYHWWH�� KRJ\� ILDWDORV� DUURJDQFLiYDl hülyét 
DNDUXQN�EHO�OH�FVLQiOQL�pV���V]HPN|]W�V]LJRU~DQ�UiQN�Qp]HWW� 

Ami komolyabb benyomást tett ránk - az a tény, hogy minél többet nyaraltunk, annál 
kevesebb pénzünk maradt kajára. Így mint jó KISZ (Kommunista Ifjúsági Szövetség) tagok, 
D]�HKHW��MDYDN�újra elosztására meg alakítottuk a FÉSZ-t, a földvàri éKH]�N�szövetségét, mely 
LJD]ViJRVDQ�JRQGRVNRGRWW�DUUyO��KRJ\�PLQGHQNL�HJ\IRUPiQ�NRSODOMRQ��0LYHO�WpUEHQ�pV�LG�EHQ�
függetlenek voltunk, elhatároztuk, hogy nem földváron koplalunk, hanem „on the road“(mi 
már akkor!!!!) , mert helyben koplalni unalmas, mint ahogy unatkozni is csak útközben az 
igazi. Pénz nélkül, 1/2 kiló cukorral és 2 kiló búzadarával behajóztunk az ötvenesre, azzal 
hogy Badacsonyban majd smarnit vacsorázunk.   

A túrán Zsuzsi, Bea, Lulu, KaODSRV�)HUL��/LWNH\�-DQL�pV�D]�DOXOtURWW�YHWWHN�UpV]W��$�I�]pV�
QDJ\RQ�HJ\V]HU&QHN�OiWV]RWW��HJ\�79�OXQFK�NXW\D�I�OH�HKKH]�NpSHVW��$�QDJ\�ID]pNED�WHWW�N�D�
fél kilót és a két kilót, majd hosszabb tanácskozás után, 1 liter Balaton-vizet, sok-sok 
planktonnal. F�]W�N� D�pr imuson, de valahogy nem akart sem az íze, sem a konzisztenciája 
smarnira hasonlítani. Felét megettük folyékonyan. Hogy mért lettünk rosszul az csak órák 
múlva derült ki, mikor valamelyik elszánt FÉSZ-HV�UHSHWiOQL�NtYiQW�pV�HO�V]|U�D�NDQDODW��PDMG 
D� NpVW� W|UWH� EHOH� D� N�Yp� GHUPHGW� „ Döfibe“ . Baltánk nem lévén, elmentünk kukoricát lopni, 
amivel az esti kocogás is meglett, mert az éber parasztok csúnyán megkergettek. Másnap 
.HV]WKHO\HQ� IHKpUMpUH� YiJ\WXQN�� PHJSUyEiOWXQN� D� NLN|W��U� NDFViLEyO�� OHJDOiEE� HJyet 
PHJIRJQL��$�N|YHWNH]��PyGV]HUHN�OHWWHN�NLSUyEiOYD� 
  

1. 1\LWRWW� EL]WRVtWyW&UH� W&]|WW� NHQ\pUKpM� PDG]DJRQ�� ÈOODWNtQ]iV� HONHU�OpVH� YpJHWW�
megesküdtünk, hogy azonnal kitekerjük a nyakát nehogy, szenvedjen.  

2. Csukafejessel a kacsára ugrani.  
3. Hajó alatt átúszva NDFVDOiEDW�PHJUDJDGQL��IHOW&QpV�HONHU�OpVH�YpJHWW��Yt]�DODWW�D�Q\DNiW�

kitekerni.  
  
Addig próbálkoztunk, amíg a tulajné meg nem jelent a mólon, hangosan szólva hozzánk. 
Hiába mondtuk, oh, mi csak játszunk. Ö meg precízen elmondta nekünk, hogy hol és mivel 
játsszunk. Mi köszönve az útba igazítást, visszahajóztunk Badacsonyba, mert úgy gondoltuk, 
hogy azok a parasztok, nem bírják az éjszakázást. Úgy is volt, senki nem zavart a 
NXNRULFiVEDQ��PpJ�DUUD�LV�YROW�LG�QN��KRJ\�D�]ViNPiQ\W�IHOYLJ\�N�D�%DGDFVRQ\UD�pV�WiERUW&]�
mellett lakmàrozzunk.  
 /XOXNiP��D�KR]]iG�I&]�G��NpW�HPOpNHPHW�LV�KDGG�PRQGMDP�HO��D]�HJ\LN�D]�D�EL]RQ\RV�
W|NI�]HOpN�� DPLW� WXGRP�� KRJ\� PHJHWWHP� IRJDGiVEyO�� PHUW� HPOpNV]HP�� KRJ\� D� VLyIRNL�
G|JKXOOiPRN�N|]W�PHJ� LV� V]DEDGXOWDP� W�OH�� GH�KRJ\� WH� D]RNDW� D nyert krémeseket valaha is 
kifizetted volna, arra nem emlékszem. De megbocsátok, mert a másik emlékem rólad az 
olyan, hogy az óta is hiába vàrom, ilyen okosat hallj ak t�OHG�� � ,ILWiERU�� )|OGYiU� �FD�� �������
Fekszünk a 20-as sátorban, senki nem álmos, de Iván bá már takarodót fujt. Egyszerre csak 
pNWHOHQ�E�G|V�YDQ��PLUH�PHJV]yODOV]��,WW�YDODNLQHN�V]&N�D�E�UH��KD�EHFVXNMD�D�V]HPpW��NLQ\tOLN�
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a segglyuka. Azt hiszem az óta sem sikerült il yen kevés szóval il yen fontosat mondanod.
 (Otto) 
 

 Egy másik (titkolódzós, ne mond tovább) túra  [10] 
 
(]� HJ\� NpV�EE� NLGHU�OW� VWRU\� D� IpQ\NpSKH]�� DKRO� =VX]VLND� W~Ui]QL� LQGXO�� eSSHQ� D�
legszükségesebb felszereléssel sietett a " Vörös zászlóhoz" , mikor Varga Vili l ekapta. Hogy 
ez a fénykép volt-e az áruló, nem tudom, mindenesetre Iván bá a túrát engedély nélküli 
HOWiYR]iVQDN� PLQ�VtWHWWH� pV� =VX]VLNiW� E�QWHWpV�O�� �� YHUVHQ\UH� %LQGHU� 3LW\RUL� IRNVRWWMiKR]�
V]iP&]WH�� (]� D� My� NLOiWiV� DQQ\LUD� IHOGREWD� 3LW\RULW�� KRJ\� D� 6LyIRNL� YHUVHQ\HQ� KDUPDGLN�
helyezést ért el. És ezt az egész történetet én a férj, csak most, 2004-ben tudtam meg. Most 
már világosak az összefüggések. Zsuzsika. Persze nem egyedül ment túrázni!! Hanem Véro 
Misivel és Zombor i Tomival��H]pUW�D]�D�PHUpV]��M|Y�EH�PRVRO\Jy�DUFNLIHMH]pVH��PLQW�D�UHDO-
szocialista munkáslányok) azzal a forradalmi lendülettel. 
  

 
  
Én, az óta is férj, már akkor gyengéden éreztem a másik nemhez tartozó haverom iránt és 
ezért nem lehetett véletlen, hogy pont azon a siófoki verseny döghullámain hánytam ki az 
HO�]�� QDSRQ�� IRJDGiVEyO� EH]DEiOW� W|NI�]HOpNHW��OiVd feljebb) Különben ez összevág azzal a 
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tapasztalattal, hogy mindig a férj az, aki utoljára tudja meg. Most azon spekulálok, hogy ez 
nem- e válóok? Ami ellene szól; tekinthetem elévültnek, a vádlott állítása szerint nem történt 
semmi, ami az erkölcsöket (?�"�� VpUWL�� I�OHJ�SHGLJ��KRJ\�PLQW�D]�|UHJ�.RKQ��pQ�Pàr nem is 
haragszom. (Otto) 
  

��

!�!�HHAAJJ  K�KK�KEEZZEELL��SSE�E���TT��LLEENN����NNYY��RROONN	�	�A�A�LLEEGGNNAAGGYYOOBB�BB�

SSZZEERREETTEETTTTEELL��
 

Nyári program [1] 
 
Faggyú, csiriz, birsalma-sajt, liba-zsír, padlóviasz és tehénszar kipróbálása után, ezek az 
alapanyagok mind víztaszítóak a kémiai órán hiányzók részére, mégis csak a vastagon 
felfestett grafit és egy vékony réteg padlóviasz� �HVHWOHJ� IDJJ\~�� D� YHUVHQ\� HO�WWL� GpOXWiQ�
felkenve volt a Földváron bevált módszer. Ezt a metódust sajnos nem tudtuk se patentírozni, 
VH� WLWRNEDQ� WDUWDQL�� PHUW� D� KDMyLQN�� EHOHpUWYH� D� OHJpQ\VpJHW�� NtY�OU�O� pV� EHO�OU�O��
HOWiYROtWKDWDWODQXO��D�KpWYpJL�YHUVHQ\�HO�WW��DODWW�pV�XWiQD��PLQW�D�NpPpQ\VHSU�N�IHNHWH�E�U&Yp�
váltak Két hajóosztályt, Csill aghajó és Szalonka, a nyugat kapitalistáknál, Star és Snipe, 
ledöntöttük az árbocukkal a mólóhoz és aránylag gyorsan leecseteltük a verseny 
HO�NpV]tWpVpUH� (Lulu) 
  

 
  

$�NLN|W�L�Qp]�N|]|QVpJ�WHWV]pVpUH�NpV]�OW�EHiOOtWRWW�IHOYpWHO 
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Technikai csodák [4] 
 
A nyár is eljött végül és volt, aki beiratkozott Hollay Marci�V]DEDGWpUL�IX[ROy�WDQP&KHO\pEH��
Jómagam nagyon megszerettem a kötélfuxolást, a drótkötélhez nem volt annyi kedvem. Most 
sincs. Mindenesetre ma is örülnek nekem egy hajón, ha éppen nem elégetni való köteleik 
vannak, hanem kifrancnizzott sodrott. Szívesen fuxolok hurkot, blankot, amit a kedves 
VSRUWWiUV�yKDMW���$�SRVWDL�FtP�D�V]HUNHV]W�VpJEHQ�LVPHUW� (Maryll ) 
  

A Fux-iskola 
  

 
  
. 
   

!�!�((33%�%�HHAAJJ  K�K�IIDDEEOODDA�A�CCIIPPEELL��SSEE����SSZZ��LLLL��TT��SSAA��
  
 
Mivel a HSE versenyhajói egy komolyabb jégvitorlás versenyre alkalmatlanok voltak, így 
OHJDOiEE� pYHQWH� HJ\V]HU�� �VV]HO�� D� Yt]E�O� NL� NHOOHWW� YHQQL� pV� WDYDVV]DO� PHJLQW� Yt]UH� NHOOHWW�
ereszteni ezeket a játékszereket. 
  

A pehelysúlyú osztály [1] 
 
Kalóz, szalonka o-jolle és bocik egy pár ember segítségével (azt hiszem leányok is bele 
ügyetlenkedtek a dolgokba) meg valami kerekes járgány segítségével a faluban, kertekben és 
tornácok alatt aludták a téli àlmukat. 
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A nehézsúlynak számító csill aghajók [1] 
 
A nehézsúlynak számító csill aghajók mozgatása màr egy nagyobb feladat volt. Itt màr 
WHFKQLNiUD��HU�UH�pV�HO�UH�OiWy�WHUYH]pVUH�YROW�V]�NVpJ���$NNRUL�EDERQiV�Qp]HWHN�V]HULQW�D�Q�N�
HEE�O�D�PXQNiEyO�NL�YROWDN�WLOWYD��� 
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$]W� KLV]HP� D]� D� W�NHV~O\� DODWWL� MiUJiQ\�� DPL� D� NpSHQ� OiWKDWy� D� Budapesti Technikai 
Múzeumban van kiállítva, vagy legalább is, megérdemelné a kiállítást. (Vagy, il yen Múzeum 
nincs is?) (Lulu) 
  

Daru nélkül tényleg nem megy [1]  
 
A vízre tétel valahogy mindig több munkás kezet szedett össze ehhez a tevékenységhez. (Ez 
persze egy régi természeti törvényen alapul, betenni élvezetesebb, mint kivenni) Itt is 
OiWKDWXQN�OHJDOiEE����VHJpGNH]��HPEHUW� 
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A daruzásnál is kellett ember    (Lulu) 
 

44EELLJJEES�S�EERR��VEVELL����A�A�TTAAVVAASSZZI�I�EELL��KK��SSZZ¨̈LLEETT��

Sok-sok apró munka [1] 
0LHO�WW� D� KDMyN� YLWRUOD-készek voltak, milli ó kisebb nagyobb dolgot kellett megmunkálni, 
kipróbálni, stb. Itt persze a Q�L�PXQND is nagyon fontos és kívánatos volt. 
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A hajók tömítésének nedves vizsgálata 

 

 
  

Ugyanez szárazon (Lulu) 
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55TTAAZZ��SSI�I���RR��MM	�	�TT££RRTT��NNEETTEEKK��

Teherautó a kedvencünk [1]  
 
Hogy ki és hogyan intézte a teherautó fuvart Budapest és Földvàr között, ma màr ismeretlen. 
Mivel 90%-a Földvári vidám vitorlázóknak (FVV) Budapesthez volt kötve, mint diák, 
egyetemista, munkálkodó, titkos-EHV]HU]���KD]iQNDW�YpG���~MViJtUy��VSRUW-szakember, hogy ne 
is� IRO\WDVVDP�WRYiEE��$�WHKHUDXWyYDO�YDOy�N|]OHNHGpV��PLQW�HJ\�DEV]RO~W�PHJEt]KDWy��I�NpQW�
biztonságos, és társadalmilag nélkülözhetetlen eszköze volt a HSE életünknek.  
 

   

 
  

$�V]DNpUW�N�pV�WDQiFVDGyN�VRKD�VHP�KLiQ\R]WDN 
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Ha nem történt semmi, akkor néha unalmas volt az utazás 

 

 
  

Hál' Istennek mindig voltak disznó viccek a raktáron 
 
(Lulu) 
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Egyéb balatoni élmények 
��

Titanic [1] 
 
9HUVHQ\HN�%DODWRQI�UHGHQ�PLQGLJ�QDJ\RQ�NHGYHOWHN�YROWDN��$�NRPRO\DEE�YHUVHQ\]�N��V]RNiV�
szerint màr péntek este átvitorláztak Balatonfüredre, a közönséges dolgozok, magas rangú 
NDWRQDWLV]WHN�pV�PiV� VHJpGNH]�N�D�YHUVHQ\�QDSMiQ��D� UHJJHOL�FV|QGHV�Yt]HQ�YRQWDWYD� �+XED��
érkeztek, Földvárról Balatonfüredre. Hajóink a nagy mólónál horgonyoztak. Ott, ahol a fél 
�IDOXVL� pV��G�O���0DJ\Drország, éjjel nappal, le és fel sétált. Mivel a sétálás egy különleges 
balatoni sportág volt, így a hajóban való alvás csak egy pár üvegsör vagy almabor, 
elfogyasztása után volt lehetséges. Az elalvás így biztosítva volt. Másnap reggel voltak 
közöttünk olyan érzékeny lelkek is, akik panaszkodtak, hogy többször felébredtek valami 
vízcsapcsorgásra. 
 
$�UHJJHOL�YRQWDWiV�PHJpUNH]HWW��,YiQ�PHJ�D�W|EEL�UHQGH]���]V&UL�pV�HJ\pE�V]HPpO\]HW�iWYHWWH�D�
Füredi Móló� YHUVHQ\UH� YDOy� HO�NpV]tWpVpW� �iWDODNLWàsát). Kellemes szélcsend uralkodott. A 
déli KDMy� NLN|W�L� ROGDO pill anatok alatt megtelt székekkel, asztalokkal,� QDSHUQ\�NNHO��
QpYVRURNNDO��YHUVHQ\�NLtUiVVDO��VWE��$�]iV]OyN��D�QDJ\�GXGD��D�MHO]�-pisztoly és egyéb kellékek 
a sétáló közönség tetszését fokozta. Mi még mindig àlmosan üldögéltünk a mi kis hajóinkban 
és vártuk a valódi felébredés pill anatát. Közben nagy dudálással és pisztolypufogással a 
versenybíróság elindította a nagyhajók fútamjait. Szél még mindig a parti jegenyefák mögött 
bújdoskàlt. 
  
)RJFVLNRUJDWYD� pV� D]� HO�tUiV� V]HULQW�PL� LV� ODVVDQ� HOKDJ\WXN� D� SDUWRW�� IHOK~]WXN� D� YiV]QDW� pV�
kieveztünk s startvonal közelébe (egy bója a vízen és a hajóállomás a székekkel). A legtöbb 
HO�WW�QN� LQGXOW� YHUVHQ\� RV]WiO\� PpJ� PLQGLJ� D� PyOy� N|]HOpEHQ� pOYH]WH� D� V]pOKLiQ\W� PHJ� D�
kellemes napsütést. Közben egy balatoni utas járat (J�]KDMy), hozzánk képes nagy 
sebességgel közeledett, hogy kikössön és utasokkal megrakva megint Siófok irányába 
eltávozón.  
  
A hajóskapitány meglátván a versenybizottság székeit, zászlóit, meg a csomó csólnakost a 
vízen, azonnal felfogta, hogy itt egy rendkívül IRQWRV�YHUVHQ\U�O lehet csak szó (lásd America 
&XS��� /DVVDQ� iWN~V]YD� D]� iOOGRJiOy�PH]�Q\|Q�� D� KDMyiOORPiV� SDUWIHO�OL� HOKDJ\DWRWW� ROGDOiQ�
NpV]�OW� NLN|WQL�� 0L� VLNHUHVHQ� iWHYLFNpOW�QN� D� VWDUWYRQDORQ� pV� YH]HWW�N� D� V]DORQND� PH]�Q\W�
OHJDOiEE�KiURP�PpWHU�HO�QQ\HO��PLNRU�QDJ\��Y|OW|]pV�pV�URKDQJiOiV�W|Ut ki a versenybizottság 
kényelmes székei között. Iván a réz tölcsérjén keresztül, öko-megafon, közölte velünk, hogy 
IHOERUXOW�D�J�]KDMy. És menjetek hozzátok ki az embereket. Mi elég gyorsan odaeveztünk, a 
vitorlás hajókat, mint egy pontonhidat a part és a� J�]|V� N|]|WW� IHOiOOtWRWWXN�� DNL� ~V]RWW� D]W�
kihúztuk és figyeltük, hogy mi lesz azokkal, akik a fedélzet alá szorultak. Egy páran biztos, 
KRJ\�EHOHSXV]WXOWDN�HEEH�D�J�]KDMyV�NLUiQGXOiVED��GH�HEEHQ�D�NRUV]DNEDQ�Sztálin Jóskának 
kellet hívni magadat, hogy valaki is megsirasson. (Lulu) 
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$�IHOERUXOW�J�]KDMyW�HOOHQ�U]L�D�KDWyViJ 
 

  

Hol az oklevél kérem? [4] 
 
Simonné Zákonyi Tünde felhívására megkísérlek anyagot (fényképet) szolgáltatni az 1999 
május 30-iQ�� D� UHQGH]HQG�� �QQHSVpJUH�� DPL� D� ³3DMWiV´� V]HPpO\KDMó tragikus felborulásának 
45 éves évfordulóját jelzi 
  0LQW�/HQNH\�0iULD�Q�L�NDOy]RV�YHUVHQ\]��YROWDP�D�%S��+RQYpG�V]tQHLEHQ��DEEDQ�D]�
LG�EHQ��$QQDN� �D�QDSQDN�VRN� -� VRN�HVHPpQ\H�VDMQRV�pOpQNHQ�EHYpV�G|WW�D]�HPOpNHLP�N|]p��
Kezdem azzal, hogy megmagyarázom a két mellékletet, ami küldök. Napról napra, és 
YHUVHQ\U�O� YHUVHQ\UH� iOOtWRWWDP� |VV]H� PLQGHQ� pYEHQ� IpQ\NpSDOEXPMDLPDW�� (]� D� NpW� ODS� D]�
1954-HV�DOEXPEyO�YDQ�NLPiVROYD�� UpJL�QDJ\RQ��D]pUW� LO\HQ�J\HQJH�D�PLQ�VpJ��$]�HOV�� ODSRQ�
tulajdonképpen semmi nincs, csak QDSOyV]HU&�EHMHJ\]pV�YDQ�KiURP�HVHPpQ\U�O��PiMXVEDQ�D�
WUDJLNXV�QDSUyO��pV� M~QLXVEDQ�NpW�YHUVHQ\U�O��~MViJNLYiJiVVDO� W&]GHOYH��$�N|YHWNH]�� ODS�FVDN�
D]W�NtYiQMD�³EL]RQ\tWDQL¶��KRJ\�PLO\HQ�LV�OHWW�YROQD�D]�HO�]��ODS��KD�OHWWHN�YROQD�IpQ\NpSHN��eV�
itt jön a fuUFVDViJ��$�ILOPHW��DPLW�I�NpQW�V]�OHLP�IRWy]WDN���N�LV�RWW�YROWDN�DNNRU�)�UHGHQ��VRKD�
nem kaptuk vissza az OFOTÉRT-EyO��1\LOYiQ�ILJ\HOWpN�DEEDQ�D]�LG�EHQ�D�QHJDWtYRNDW��KRJ\�
PLW� LV� IRWy]QDN� D]� HPEHUHN�� pV� HUU�O� D� WUDJLNXV� HVHPpQ\U�O� QHP� yKDMWRWWDN� DPDW�U� Népeket 
közkézen hagyni. (Így aztán a júniusi felvételek is elvesztek…) Mi legalábbis így 
PDJ\DUi]WXN�� eGHVDSiP� D� *HRUJKLX� 'HM� +DMyJ\iU� HOHNWURPRV� I�PpUQ|NH� YROW� DEEDQ� D]�
LG�EHQ�� OHKHW�� KRJ\� PLQW� ³KDMyV� HPEHUW´�� ILOPMHLW� N�O|Q� ILJ\HOWpN�� PHUW� WXGKDWWiN�� KRJy 
Balatonfüreden van és nézi, ahogy lánya versenyez. Illetve hát nézte volna…. 
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0L� Q�L� NDOy]RVRN��PDJDP� pV� YHUVHQ\]�WiUVDP�� 6WDUQIHOG� ,YiQQp�� DNNRU�PpJ� 6]iQWy�

Jutka még nem rajtoltunk el, a rajtot a parttól indították az 50-es években, így nem voltunk 
mesV]H�D�PyOyWyO��RWW�EyNOiV]WXQN�D�NHOHWL�NLN|W��pV�D�%Ui]D\�HPOpNP&�N|]|WW��DPLNRU�yULiVL�
UREDMW� KDOORWWXQN�� pV� I�VW|W� OiWWXQN� D� NHOHWL� NLN|W�EHQ�� +D� MyO� HPOpNV]HP� D� KDQJRVEHV]pO��
bemondta, hogy szerencsétlenség történt, és motorosok száguldoztak hozzánk, kalózosokhoz 
(a férfi kalózok sem rajtoltak még el), hogy húzzuk le vitorláinkat és menjünk azonnal a keleti 
NLN|W�EH�PHQWHQL�� )HO� VH� IRJWXN��PLU�O� YDQ� V]y�� YDG�SiGOL]iVED�NH]GW�QN� �V]pO� ~J\VHP�YROW�
sok), és pill anatok alatt szemünk elé tárult a teljesen hihetetlen kép, a felborult “ Pajt ás” 
személyhajó. Piszkos fekete füstben, szinte kivehetetlen volt, hogy mi is történt. Rögtön a 
N|]HOpEH�SiGOL]WXQN��pV�DNNRU�OiWWXN��KRJ\�HPEHUHN�V]i]DL�WDOiQ��IpUILDN��Q�N��J\HUHNHN��D�KDMy�
oldalán kuporognak, és jajgatnak. Egy pár férfi közülünk rögtön felmászott a hajóra és kezdte 
besegíteni a hajótörötteket a kishajókba, akik mi ott felsorakoztunk “szolgálatra”. Borzasztó 
látvány volt, mindenki fekete volt a koromtól, amit gondolom a kazán robbanása okozhatott, 
fekete és csuromvizes, aminek következtében, mi is és vitorláink is, amik éppen csak a 
padlódeszkán hevertek, pill anatok alatt korom feketék lettünk, fekete lé folyt a kalózban. 
Természetesen ezt akkor észre se vettük. Szállítottuk a szerencsétleneket a partra, a mólóra. 
Minden “ fuvarnál” mindig többen próbáltak a kishajókba bejutni, amit nem engedhettünk 
PHJ��PHUW�D]�YHV]pO\H]WHWWH�YROQD�D]�HJpV]�PDQ�YHU�VLNHUpW��7DOiQ�D�PD[LPXP��D]�KDW�HPEHU�
volt, köztük gyerekek, akiket egy fuvarral vinni mertünk. De a pánik az egyre fokozódott, 
mert valaki azt mondta, hogy még egy robbanás jöhet, tehát mindenki igyekezett el a felborult 
KDMyUyO� PLHO�EE�� +DQJRVDQ� pV� HUpO\HVHQ� NHOOHWW� D� PHQHN�O�NNHO� EHV]pOQL�� PHUW� D�
V]HUHQFVpWOHQHN� QHP� YROWDN� pV]QpO�� YLV]RQW� PXV]iM� YROW� �NHW� OH�OWHWni, a fekete lével egyre 
jobban telitödö hajókban, mert nekünk részben pádlizni kellett, részben kormányozni, hogy 
SDUWUD� WHKHVV�N��NHW��1HP�WXGRP�PiU�H]�PHGGLJ�PHQW�� VRNiLJ��.|]EHQ�D]� LV�YLOiJRVVi�YiOW��
hogy voltak, akik lent maradtak a hajó belsejében, csapdában voltak, nem volt számukra kiút, 
addig, amíg két klubtársam (Szabady Tibor, és Szabolcsi József), és még tán mások is 
beúsztak a hajó belsejébe, ahol elhúzták az embereket a nagyon kicsi ablakoktól, amin 
NLGXJWiN�D�IHM�NHW��OHYHJ�W�YHQQL��GH�QHP�IpUWHN�NL�UDMWXN��pV�K�VHLQN�SUyEiOWiN��NHW�QDJ\REE�
nyíláshoz áthúzni. Ehhez még alul hidegvágóval is, próbáltak több ablakot is 
megnagyobbítani, hogy aki képes volt, maga is kimászhasson. Volt olyan helyzet, hogy a hajó 
belsejében víz alatt kellett áthúzni az áldozatokat, hogy elég nagy nyíláshoz jussanak, és ki 
OHKHVVHQ��NHW�DGQL��(]HN�D�V]HUHQFVpWOHQ�HPEHUHN�D]WiQ�YpJNpSS�SiQLNEDQ�YROWDN��PDMGKRJ\�
QHP�WXGWiN�PL�W|UWpQW�YHO�N��'H�PL�FVDN�YLWW�N�NL��NHW�D�SDUWUD��DPLO\HQ�J\RUVDQ�FVDN�IRUGXOQL�
tudtunk, ahol a]WiQ�PiVRN�VHJtWHWWpN�PiU�WRYiEE��NHW��%RU]DV]Wy�MHOHQHWHN�WDQ~L�YROWXQN��9ROW�
RO\DQ��KRJ\�HJ\�PiVLN�NLVKDMyEDQ��HJ\�V]DORQNiEDQ�RO\DQ� MHOHQHWHW� UHQGH]HWW�HJ\�PHQHN�O���
RO\DQ�UpPHV�SiQLN�URKDPD�YROW��KRJ\�D�YHUVHQ\]�-PHQW��NpQ\WHOHQ�YROW�HQ\KpQ�SRIRQ�WQL�Dz 
LOOHW�W��QHKRJ\�IHOERUtWVD�D]�DP~J\�LV�QHP�QDJ\RQ�VWDELO�NLVKDMyW��0L�LV�NDSWXQN�HJ\�DVV]RQ\W�
hasonló állapotban a mi hajónkba, de azon semmi sem segített volna, csak leültetni próbáltuk, 
mert egyre csak azt hajtogatta, hogy odaveszett a kisfiam… Rajta semmi nem tudott segíteni.   
Közben szüleim mind ezt a partról nézték, és Édesapám fényképezett, és aggódtak értünk, 
persze, és szörnyülködtek. 

Nem tudnám megmondani hány embert szállítottunk partra, de lehet kb. 75 is. Biztos, 
hogy vagy 15x fordultunk. És sok klubtársam ugyanúgy. A nagyobb hajók, mint a 
csill aghajósok SpOGiXO�PiU� D]� HOV�� N|U� YpJHQ� MiUWDN�� DPLNRU� OHI~MWiN� D�YHUVHQ\W���NHW�PiU� D��
szerencsétlenség közelébe sem engedtek AVÓ-sok amikor, kikötöttek. Utána nem sokat 
KDOORWWXQN�� KRJ\� KiQ\� KDORWW� YROW�� D]W� WXGWXN�� OiWWXN�PHVV]LU�O� GpOXWiQ�� KRJ\� D� NHOHWL� NLN|W��
füves részén, a móló közepén fektették ki a halottakat.  Addigra már el volt kordonozva a 
terület. Soha nem tudtuk meg hány halott volt. Sok. 
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Pár hónapra rá mindannyian, akik ezekben a mentési munkálatokban resztvettünk 
ünnepélyes keretek között oklevelet kDSWXQN�%HEULWV�.|]OHNHGpV�J\L�PLQLV]WHUW�O��N|V]|QYH�
pOHWPHQW�� WHYpNHQ\NHGpV�QNHW�� -�0pJ�SiU�pYYHO�H]HO�WW�PpJ�OiWWDP�H]W�D� OHYHOHW�RNPiQ\DLP�
között, de azt hiszem második Amerikába való vándorlásom alkalmából elkallódott. Most 
VDMQiORP��KRJ\�QHP��UL]WHP�Mobban, szívesen elküldtem volna… (Maryll ) 
  

���pYYHO�NpV�EE��PLW�WXGXQN�HUU|O">�@ 
 

Aki ezt, mint szakember  átélte, mert nem volt rajta. (Somogyi Hírlap írta)     1953-ban 
YLOiJV]HQ]iFLyW�RNR]YD�HOV�OO\HGW�D�%DODWRQRQ�D�3DMWiV�QHY&�J�]KDMy��$�EDODWRQ-szabadi 
Kok József annak köszönheti, hogy 75. születésnapját is megünnepelhette, hogy egy 
KpWWHO�D�EDOHVHWHW�PHJHO�]�HQ�YiUDWODQXO�IHOYiOWRWWiN�D�PXQNDKHO\pQ� 
$]� HOV�� YROWDP� D� FVDOiGEDQ�� DNL� KDMyVQDN� iOOW� – idézte föl. – Patkolókovácsként 
szabadultam fel a szüO�IDOXPEDQ�� 6LyMXWRQ�� GH� QHP� WDOiOWDP� PXQNDKHO\HW�� $� VLyIRNL�
I�XWFiQ�DNNRU�ERQWRWWiN�D�6Ly-FVDWRUQiQ�iWtYHO��QDJ\�IDKLGDW��DPLW�D�PiVRGLN�YLOiJKiERU~�
végén felrobbantottak a németek. Azt hitték, hogy ezzel meg tudják állítani az 
HO�UHQ\RPXOy� V]RYMHW� FVDSDWRNDW�� PLNRU� D]RN� QDJ\� HU�YHO� WiPDGWiN� D� 0DUJLW-
YpG�YRQDODW��2QQDQ�NHU�OWHP�D�EDODWRQL�KDMy]iVKR]�����-ben; mivel még nem töltöttem 
be a 18. életévemet, nem a forgalomhoz vettek föl, hanem lakatosnak, kovácsnak.  
.pV�EE�D]WiQ�HJ\�PiMXV�HOVHMpQ�iWWHWWpN�KDMyUD��$�.LVIDOXG\�J�]|V�YROW�D]�HOV��KDMy��DKRO�
I&W�� OHWWHP��QDJ\� ODSiWNHUHNHN�KDMWRWWiN�HO�UH�D]W� D�Yt]L� MiUP&YHW�– mondta. – Naponta 
nyolcvan mázsa szenet tüzeltünk el; il yen óriási mennyiséget dobáltunk be egyik 
társammal, lapáttal a kazánba. Amikor reggel 7 órakor elindultunk Keszthelyre, onnan 
éjjel, 23 órakor értünk vissza. Rendesek voltak az utasok, bár emlékszem például egy 
esetre, amikor a Bányász-�G�O�EHQ� GROJR]yNNDO� |VV]HYHUHNHGWHN� D]� iYy� HPEHUHL��PHUW�
azt szerették volna elérni, hogy ne Balatonföldvárra, hanem Bélatelepre menjünk a tó 
OHJQDJ\REE�KDMyMiYDO��D�%HORMDQQLV]V]DO��$�3DMWiV�KDMyQ�V]ROJiOWDP��D�EDOHVHWH�HO�WW�HJ\�
héttel váltottak le róla 1953-ban – emlékezett Kok József. – Aki leváltott, meghalt a 
balesetben, a társának csak azért sikerült kimásznia a kabinablakon, mert nagyon vékony 
YROW��.|]EHQ�D�UpVHNHQ�]~GXOW�EH�D�Yt]��6]RNWiN�LV�HPOHJHWQL�D�I�Q|NHLP��KRJ\�D�PiVRGLN�
születésemet nekik köszönhetem. Egyébként a miatt alakult így a csere, mert én még 
Q�WOHQ�YROWDP�� D� WiUVDP��SHGLJ�%DODWRQI�UHGUH�Q�V�OW� pV� D�KDMy�RWW� pMV]DNi]RWW�� tJ\� W&QW�
pVV]HU&QHN�D�EHRV]WiV�iWV]HUYH]pVH��$�WUDJpGLiW�N|YHW�HQ�HJ\�pYLJ�D�5iNRVL�QHY&�J�]|VUH�
V]iP&]WpN�� E�QWHWpV�O�� $NDGW� XJ\DQLV� RO\DQ� IHOHO�V� YH]HW��� DNL� D]W� iOOtWRWWD�� PLQGHQ�
bizonnyal azért egyezett bele a lHYiOWiViED��PHUW�WXGWD��KRJ\�D�KDMy�IHO�IRJ�ERUXOQL����(UU�O�
persze szó sem volt; egy vitorlásversenyt megcsodálni tömörült az összes utas a hajó 
egyik oldalára, azért borult föl. Meg azért is, mert nem a tóra, hanem dunai 
iWNHO�KDMyQDN� J\iUWRWWiN� PpJ� ����-EDQ�� 0LQGHWW�O� I�JJHWOHQ�O� D� 3DMWiV� YH]HW�LW�
lefokozták, az alacsonyabb rangúakat, pedig eltávolították. Kok József azonban egy év 
elteltével levizsgázhatott gépésznek. S csak 1984-ben ment nyugdíjba a Kossuth (Tihany 
- Szántod) kompról.  
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Dr. Fehér Csaba 1999. május 30-án Balatonfüreden többek között ezt írta:  A Pajt ás 
1918-ban épült és akkor még a fantáziátlan ",,�� V]�� FVDYDUJ�]|V" nevet kapta a 
KDJ\RPiQ\RV� SH]VJ��YHJ-W|U�V� NHUHV]WHOpVL� V]HUWDUWiVRQ�� 7HUYH]�MH� IRO\DPL� IRUJDORPUD�
szánta, és ennek meJIHOHO�HQ�����-ig a Dunán teljesített szolgálatot. Budapest ostromakor a 
Markó utcánál elsüllyesztették, majd 1946-ban feltámasztották a tetszhalálból, és ismét 
vízre bocsátották. 1950-EHQ�D�NRU�~M�NHOHW&�V]RNiViQDN�PHJIHOHO�HQ�iWNHUHV]WHOWpN��QpS�QN�
nagy YH]pUpUH��D]� ,�� V]iP~�ÒWW|U�UH��PLQGHQ�J\HUPHN�V]HUHWHWW�pGHVDSMiUD�HPOpNH]WHWYH�D�
Pajt ás nevet kapta. 1951-EHQ� D� PHJQ|YHNHG�� EDODWRQL� LGHJHQIRUJDORP� NLV]ROJiOiViUD�
tavunkra irányították. 1952-EHQ� D]� HUHGHWLOHJ� ���� XWDV� EHIRJDGiViUD� DONDOPDV� MiUP&YHW�
átalaNtWRWWiN�pV�����I��V]iOOtWiViUD�DONDOPDVQDN�Q\LOYiQtWRWWiN��$]�iWpStWpV�N|YHWNH]WpEHQ�D�
hajó stabilit ási viszonyai megváltoztak, ennek ellenére döntés-próbát senki nem rendelt el. 
Az 1952. június 6.-L� NHOW�� MHJ\]�N|Q\Y� V]HULQW� �D� WXODMGRQRVQDN�PHJHQJHGWHWHtt, hogy a 
hajót a Dunán és mellékvizein, valamint a Balatonon mindaddig használhassa, míg 
PHJIHOHO��My�NDUEDQ�IRJ�WDOiOWDWQL�� 
Attól kezdve, hogy a Pajtás a Balatonon utasforgalmat bonyolított le, a hajósok arról 
EHV]pOWHN��KRJ\�D�KDMy�ODELOLV��HO�EE-utóbb fel fog borulni. Kollégái -tanúvallomásuk szerint- 
MDYDVROWiN� D� 3DMWiV� NDSLWiQ\iQDN�� KRJ\� WHJ\HQ� MHOHQWpVW� D� YHV]pO\KHO\]HWU�O� pV� NpUMH� D�
G�OpNHQ\VpJ� RNiQDN� NLN�V]|E|OpVpW�� $� NRUV]HOOHP� SDUDQFVD� D]RQEDQ� OHKHWHWOHQQp� WHWWH�
számára az intézkedést. (Korszellem: Jól vigyázzon, mit beszél az elvtárs! A PAJTÁS fel 
QHP�ERUXOKDW�VRKD��DNL�H]W�iOOtWMD��D]�V]DERW�U��UpPKtU-WHUMHV]W���D]�D]�HOOHQVpJJHO�SDNWiO��� 
$� SRQWRV� LG�� ������� $� 3DMWiV� HOLQGXOW� D�PyOy� NHOHWL� ROGDOiWyO� D� SDUW� IHOp�� KRJ\� yYDWRV�
jobbkanyar után orrával beállj on a tihanyi apátság irányába. Senki nem tudja, hogy 
valóban a megengedett számú, netán 220 utas zsúfolódott-e össze -nagyrészt a fedélzeten- 
megemelve a hajónak a befogadóképesség-E�YtWpV� NDSFViQ� HJ\pENpQW� LV� YHV]pO\HV�
magasságba került súlypontját. A katasztrófa pill anatok alatt bekövetkezett: a fizika 
W|UYpQ\pQHN�HQJHGHOPHVNHGYH�D�KDMy�HO�V]|U� ULDV]Wy�PpUWpNEHQ� MREEROGDOiUD�G�OW��PDMG�D�
NpWVpJEHHVHWW�NRUPiQ\PDQ�YHU�N|YHWNH]WpEHQ�D]�HOOHQNH]��LUiQ\EDQ���
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W|UYpQ\pQHN�HQJHGHOPHVNHGYH�D�KDMy�HO�V]|U� ULDV]Wy�PpUWpNEHQ� MREEROGDOiUD�G�OW��PDMG�D�
NpWVpJEHHVHWW�NRUPiQ\PDQ�YHU�N|YHWNH]WpEHQ�D]�HOOHQNH]��LUiQ\EDQ��� 
Riporter: Kedves hallgatóim, ismét eldördült a startpisztoly, és dagadó vitorlával a kalózok 
is nekivágtak... de valami történhetett a móló túlsó oldalán, mert sikoltozást, kiabálást 
hallok. Megyek, megnézem, mi folyik ott... ke-ke-kedves ha-ha-hallgatóim, bo-bo-
bocsássák meg, hogy el-elakad a szavam, de borzasztó dolgot látok: a Pajtás rögtön 
IHOERUXO�� � (J\� SLURV� PDVQLV� V]�NH� NLVOiQ\� UHS�O� D� OHYHJ�EHQ�� HJ\� PDJDV�� V]LNiU� IpUIL�
beledobta a vízbe! Már utána is ugrott! Istenem, hol van a gyerek? Még mindig nem jött fel 
a víz alól! Igen, már látom, a piros szalag megjelent a felszínen, és a férfi - nyilván az 
édesapja -�OHFVDS�Ui��NLHPHOL�D�NLFVL�IHMpW�pV�NpWVpJEHHVHWW�HU�IHV]tWpVVHO�~V]LN�D�SDUW�IHOp����GH�
miért nem halad? Egy fuldokló kapaszkodik belé... mind a hárman víz alá kerültek. Úristen, 
ez nem�OHKHW�LJD]��ÒJ\�W&QLN��D�IpUILQDN�VLNHU�OW�PHJV]DEDGXOQLD�D�UiFVLPSDV]NRGyWyO-akit 
már nem látok a közelükben- és a gyerekkel a karján lassan araszol kifelé... Most iszonyatos 
J�]RV]ORS�FVDS�IHO�D�KDMyEyO����ÒULVWHQ��PL�QHP�W|UWpQLN�PpJ�LWW�"��)HO�IRJ�UREbanni! Aki tud 
~V]QL��PHQHN�O�D�URQFV�N|]HOpE�O���� �NpWVpJEHHVHWWHQ�NDSiOyG]y�HPEHUHN�NDSDV]NRGQDN�D]�
úszókba, akik az önfenntartás ösztönének engedelmeskedve igyekeznek megszabadulni 
W�O�N��KLV]HQ�PDJXN� LV�DOLJ� WXGQDN�iWi]RWW� UXKiMXNEDQ�D� IHOV]tQHQ�PDUDGQi. Nem, ez nem 
lehet igaz, ugye, csak rossz álom! Csípjen meg valaki, hogy felébredjek! Segítség! Igen, 
már jön a segítség! A kalózok, szalonkák és egy-egy csill aghajó is siet a fuldokló emberek 
felé 

Balatonfüred nagyközség halotti anyakönyvébe szépen formiOW��HQ\KpQ�EDOUD�G�O��EHW&NNHO�
szerepelnek: 
Almási András - Bernhardt Gyuláné - Csernus Ferencné- Csomai Antalné -Csomai Piroska 
- Domenic Gyuláné - Füzes Lászlóné - Göbölyös László - Homonnai Imre - Huszti Mária - 
Ötvös Irén - Pomozi Hanna- Póser Margit - Rigler István - Szabó István - Szentirmai Károly 
-�6]H�NH�/DMRVQp��-�6]�FV�)HUHQF�- Vámos Gyula Vill ányi Mária - Vituska Mária - Wittman 
(UQ��- Wittman Sándor...A halál oka: vízbefúlás - vízbefúlás -vízbefúlás... 
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Balatonfüredi Emléktábla, a jHOHQW�VpJH�D]�RWW�VpWiOy�HPEHUHN 

részére ma már teljesen ismeretlen (2004. május) 
  

 
 

És a szöveg a táblán sem segít sokat... (Lulu) 
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 Cumulus és a helyesírás [1] 
  
(J\V]HU�YROW��KRO�QHP�YROW� HJ\�NHOOHPHV�Q\iULDV� LG�EHQ��KRJ\�D�-y� ,VWHQ��D�GpOXWiQL�SLKHQpV 
XWiQ�� IHQW� �OW� HJ\� J\|Q\|U&� &XPXOXV-IHOK�FVNH� WHWHMpQ� �YLWRUOi]RN� D� yacht-master 
igazolvánnyal ismerik) és várt a délutáni szokott Bridge Party kezdetére. Péter a kulcsokkal 
volt a partnere, kelet-Q\XJDW� YRQDORQ� HJ\� RV]WiO\YH]HW�� pV� HJ\� V]�NHKDM~� DQJ\DO� Yolt az 
HOOHQIpO��$]�|UG|J� LV�RWW��OW� ILJ\HOYH�D� MiWpN�PHQHWpW��PLN|]EHQ�IpV�OWH�D� IDUNiQ�D�V]�UW�pV�D�
patkóját lakkozta. Két osztás között szóba jött a tegnapi (mobil ) telefonbeszélgetés a bagdadi 
�J\YLY�� N|YHWWHO�� $� N|YHW� D]W� MHOHQWHWWH�� KRJ\� D]� HPEHUHN� eJ\� pJLJ� pU�� WRUQ\RW (Babylon) 
kezdenek el építeni, ami nem csak az olajtermelést, hanem az égi Bridge partikat is 
fenyegetné. 

$]� |UG|J� D]RQQDO� DEED� KDJ\WD� D� V]�UIpV�OpVW�� pV� L]JDWRWWDQ� NpUGH]WH� D� NiUW\i]yNWyO��
hogy ne küldjön egy pár cruise-missilet röviden oda, a fejükre, mert úgy is túl sokat 
szállítottak arra a környékre. Péter a kulcsait csörgetve, a nyugodt és bölcs kártyás, ezt a 
li citálást is alulról kezdte, mondván: Zavarjuk meg a nyelvüket, úgy hogy egymást ne értsék 
méghozzá az intelli genciájuknak�PHJIHOHO�HQ���(]�D�EULGJH�MiWpNEDQ��D�OLFLWiOiVQàl többször is, 
PLQW� NHOOHQH�� HO�IRUGXO���� $]� HJ\V]HU&EE� QpSHNHW� NHYpVEp�� D]� RNRVDEE� IDMWàt er�VHEEHQ�� -y�
,VWHQQHN�LV�WHWV]HWW�H]�D�E|OFV�pV�HO�UHOiWy�MDYDVODW��pV�LJHQO�OHJ�EyOLQWRWW�KR]]i� 
  

  
(UU�O�D�W|UWpQHOPLOHJ�MHOHQW�V�KHO\U�O�NpV]tWHW�IHOYpWHO 

 
$�SDUWL�OHMiWV]iVD�XWiQ�D]�RV]WiO\YH]HW��OHN�OGWH�H]W�D�SDUDQFVRW�D�I|OGUH��FKDLQ�RI�FRPPDQG�� 
$]� DQJRORN� NDSWiN� D� OHJHJ\V]HU&EE� YiOWR]DWiW� D� Q\HOYHNQHN�� 1HP� YpOHWOHQ�� KRJ\� D]� (8�
parlament is nagyjában ezen a nyelven cseveg. A "latinok" màr egy kissé nehezebb 
nyelvjárást kaptak, mondván, hogy a sok gyerekes családon belül jó, ha tudjàk mi folyik. A 
franciáknak egy nagy zacskóba csomagolt jobbra-EDOUD� YHV]�YHO�� Ki]WHW�YHO� �A�� pV� D]�
óralyukán keresztüli kiejtésseO� QHKH]tWHWWpN� D� WiUVDOJiVW�� $� EHW&YHO� LUW� Q\HOYHNE�O� D� W|U|N|N�
�HJ\�KiWL]ViNRW���D�PDJ\DURN��SHGLJ�HJ\�WDOLFVNiUD�YDOy�U|YLG�pV�KRVV]~�YHV]�W��GXSODEHW&NHW��
VWE��NDSWDN�D]�pJE�O��D�YLOiJKtUHV�pUWHOP�N�EHEL]RQ\tWiViUD�pV�HOLVPHUpVpUH 
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Igazság nagyon fontos, mert... 
  

QHYHU�NQRZ�KRZ�PXFK�RI�ZKDW�,�VD\�LV�WUXH��
- -         ����%HWWH�0LGOHU�

-         ��
,�GRQ
W�FDUH�ZKDW�LV�ZULWWHQ�DERXW�PH�VR�ORQJ�DV�LW�LVQ
W�WUXH��

- -         ����.DWKHULQH�+HSEXUQ�
- -         ��

,W
V�WKH�WUXWK�HYHQ�LI�LW�GLGQ
W�KDSSHQ��
- -         ����.HQ�.HVH\�

- -         ��
7KHUH�DUH�RQO\�WZR�ZD\V�RI�WHOOLQJ�

WKH�FRPSOHWH�WUXWK��DQRQ\PRXVO\�DQG�SRVWKXPRXVO\� 
������7KRPDV�6RZHOO�

�  
&RS\ULJKW��GLVFODLPHU��KLWK&�YLVV]DDGiVD�D�W|UWpQHWHNQHN��V]HUHSO�N�pV�HJ\pE 
 
$�IpQ\NpSHN�OHJQDJ\REE�UpV]H�PD�PiU�QHP�pO�� IpQ\NpSH]�JpSHN�WXODMGRQRVDLWyO�V]iUPD]LN��
és mint személyes ajándék került a tulajdonunkba. Ha valakinek a tulajdonjogát akaratlanul 
PHJVpUWHWW�N� YROQD�� DNNRU� D]W� D� NpSHW� V]tYHVHQ� NLW|U|OM�N� HEE�O� D]� HPOpNLUDWEyO�� $]� HJ\HV�
HOPHVpO�N�V]HPpO\HVHQ�IHOHO�VHN�D�PHVpN�WDUWDOPipUW��$�SRQWRV�LJD]ViJ�IHOGHUtWpVH��YDJ\�DNDU�
csak megközelítése a véletlenen múlva talán megtörtént, de sohasem volt célja ennek a 
munkának.  (Lulu) 
 

�(OPHVpO�N�HGGLJL�QpYVRUD��������RNWyEHU� 
 

 [1] Besse Lajos (Lulu)   [7] Molnár M iklós (Miklós) 
 [2] -XWDVL�,VWYiQ��)&UpV]�  [8] Kökúti Dénes (Dini) 
 [3] 7HOHJG\�,VWYiQ��.HW\HJ��  [9] Szemes György (Dodo) 
 [4] Telegdy Maryll    [10] Kozma Otto (Otto) 
 [5] Bognár Desi (Dazsi)   [11] Kr ivátsy Ádám (Ády) 
 [6] Korbuly J. László (Lur i)  [12] Kozma-Chr isten Bea (Bea) 
    [13] Horváth Margit (Margit)  
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Egy pár �PHJQ\XJWDWy�V]y�D�PDL�KHO\]HWU�O�>�@ 
  
Zárószó helyet. Sokan màr ez alatt az 50+ év alatt elmentek. Többen most csomagolnak és 
hajtogatják össze a vásznaikat. Be kell vinni a terembe és bedugni a fapolcra, a helyére, tudod. 
Volt 1955-ben kékszalag verseny a Balatonon kérdezik izgatottan most Magyarországon a 
fiatalabb vitorlázok? És ha volt miért nem írta a Népsport 1955-ben. Most olvastam, mint az 
egyik vitorlázó véleményét - "A vitorlázók nagy eseményei után Molnár Miklós a bajnokság, 
a szezon eredményeit foglalja össze, a Kékszalagról említést sem tesz. (1955. augusztus 26. 
péntek, 2. o.)". Fontos ez? 

  

 
A Balaton még mindig csodálatosan zöld fényben vàrja a vitorlás hajókat 
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$�UpJL�IDWHVW&�|UHJ�KDMyN�PpJ�PLQGLJ�EtUMiN�D�V]HOHW 

 
  

 
Balatonföldvár változatlanul a vitorlázok és vitorlás hajók otthona 

 
6]yYDO�PLQGHQ�~J\�IHMO�GLN��DKRJ\�NHOO��UHQGEHQ�YDQ� 
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$�W|UWpQHOHPN|Q\YE�O�PiVROYD 
  

Hitelesített Kiadás  
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%HYH]HW��D�0DJ\DU�9t]L�pOHW�W|UWpQHWpKH] 
1904 - 2004 

  
Levéltári összeállítás: 

Dr. Ludwig J. Besse (Lulu) 
Zürich, Suisse 

  
Magyarság ugyan lóháton érkezett a Kárpát medencébe, de mindig volt egy aff initása a 
tengeri élet felfedezésére. Például, 1904-ben, a 3XODL�NLN|W�EHQ a magyar-osztrák zászló alatt 
vitorlázó és a magyar Admirálistól vezetett csatahajók az ellenségnél már nagy zavart 
keltettek. 
  

 
  
0LYHO�3XOD�NLN|W�MH��D]�$GULDL�WHQJHU�HJ\LN�HOKDJ\RWW�KiWVy�VDUNiEDQ�IHN�GW��tJ\�QHP�OHKHWHtt 
a francia és angol hadi flottát egy jó lövöldözésre oda csalogatni. A sok fedélzetpucolás, 
ND]iQ�EHI&WpV��V]pQODSiWROiV��VWE��HJ\�WHQJHUKH]�V]RNRWW�OHJpQ\VpJQHN�ODVVDQ�XQDOPDV�YROW��ËJ\�
az Admirálisunk (Miklós Horthy de Nagybanya) elhatározta, hogy a legénység örömére egy 
tengeri gyakorlatot fog a hajókkal végre hajtani. (1918-Junius-08) A gyakorlat nem vezetett 
az elvárt pozitív eredményhez. Csatahajó SMS Szent István egy olasz torpedónak neki is 
ment és elsüllyedt. Közben a szárazföldi csatárkodás is rRVV]XO�YpJ]�G|WW�� tJ\�$GPLUiOLVXQN�
visszaszállt a fehér lovára és örökre otthagyta az Adriai tengert. 
  
)UDQFLD�pV�DQJRO�VHJtWVpJJHO��7ULDQRQ��HOYHWWpN�W�O�QN�D� WHQJHUW��pV�D�N�O|Q�YiOW��$XV]WULD�pV�
Magyarország) népeink részére, csak a )HUW�� Wy maradt vissza a közös katonai vagy 
sportgyakorlásra. 

  
Végre 1933-ban egy angol úri ember, érdekes egyenruhában, a világ cserkész mozgalmának 
WiPRJDWiViYDO� �-DPERUHH�� PHJJ\�]WH� $GPLUiOLVXQNDW� �DNL� PDJiW� Pàr Kormányzónak 
nevezte), hogy a vízi cserkészetben és a víz lapátolásában�YDQ�D�PDJ\DU�M|Y�� 
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Nagy része a sportolóknak azonnal lapáthoz kapott és még ma is (Athén 2004) kiváló 
olimpiai eredményeket mutatnak fel. Egy újabb háború elvesztése után (1945) a maradék 
NDWRQDL�V]HUYH]HWHN�� IRO\DP�UVpJ�pV�D�VSRUWUD�pKH]� fiatalság újra neki lendült a régi tengeri 
hagyományokat a Balaton vizén (code name: Magyar Tenger) felújítani. Valódi eredményes 
vitorlás sportélet fénykora 1950 - 1956 (lásd Hihetetlen Tör ténetek) tulajdonképpen a 
UpV]WYHY�N�|VV]HWDUWiViQ�pV�HJ\�WWHV�DNaratán múlott, abban a politi kailag szinte kilátástalan 
LG�V]DNEDQ� 
  Az 1956-RV� pY� HVHPpQ\HL�� V]pWUREEDQWRWWD� pV� HOV]yUWD� D�YLOiJRQ�H]W� D� W|UHNY�� WiUVDViJRW��
(J\�SiU�YHUVHQ\]�MH�D�%DODWRQRQ�NpV�EE�PpJLV�PHJPXWDWWD��KRJ\�D�QHP]HWN|]L�YLWRUOi]iVQDN�
a Magyar�WHQJHUHQ�LV�OHKHWQpQHN�HU�VHEE�J\|NHUHL� 
 

 
  

Olimpia, Nápolyi öböl 1960, Telegdy-Jutasi 4282 
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,G�� N|]EHQ� D� %DODWRQL� NLN|W|N� HJ\UH� V]HEEHN� pV� D� KDMyN� EHIRJDGiVUD� QDJ\REEDN� OHWWHN�� $�
YLWRUOiV�KDMyN�pV� VSRUWKDMyN�V]iPD� LV�HU�VHQ�Q|YHNHGHWW��$�VSRQ]RULQJ�pV�D versenyek utáni 
eszem-LV]RP� WiUVDGDOPL� pOHW�PDJDV� V]tQYRQDODW� pUW� HO�� 6DMQRV� D�PDJ\DU� YLWRUOiV� YHUVHQ\]�N�
nagyobb része, az Athéni Olimpia után mégis csak jobban tenné, ha megint lóra ülne. 
 

 
 

�

Fleet Overall Summary 
As at 28 Aug 2004 14:28 

Place  Mistral 
Men 

Mistral 
Women 

Finn Europe Laser 470 
Men 

470 
Women 

49er Tornado Star  Yngling 
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�������,2&�
2IILFLDO�5HVXOWV�SRZHUHG�E\�$WRV�2ULJLQ��

7LPLQJ�DQG�UHVXOWV�PDQDJHPHQW�E\�6:$7&+��
ZZZ�RO\PSLF�RUJ����ZZZ�DWKHQV�����FRP� �

 Budapesti�+RQYpG�6SRUW�(J\OHW�9LWRUOiV�6]DNRV]WiO\iQDN���V�W|UWpQHWH 
Telegdy István, Napa, Cali fornia, 2004 

 
A Honvéd Vitorlás Egylet, majd a HSE átalakulásának történetéhez igénybevettem négy régi 
jó barátom segítségét, Zombory-Moldován Tamásét, Krivátsy-Szüts Ádámét, Berecz Tiborét 
pV�� -XWDVL� ,VWYiQpW�� NpW� NRQWLQHQVU�O�� KiURP� RUV]iJEyO� pV� IHOHVpJHPpW�� /HQNH\�0DU\OOpW�� DNL��
nem csak az emlékekkel de a szerkesztéssel is hozzájárult ehhez az összeállításhoz.  

 

A Honvéd Vitorlás Egylet, HVE 1947 nyarán alakult meg. Az� DODStWyN� D�0&V]DNL�&VDSDWRN 
(YH]�V�(J\OHWH�WLV]WLNDUiEyO��D�KiURVL�0&V]DNL�6]HUWiU�WLV]WMHL��WLV]WKHO\HWWHVHL�pV�D�+RQYpGHOPL�
0LQLV]WpULXP�PpUQ|N��P&V]DNL�pV�KLGiV]�RV]WiO\iQDN�WLV]WMHLE�O�iOOWDN��0DMGQHP�PLQGHQNLQHN�
volt köze a Balatonhoz vagy a Dunához,�GH�D�I��PR]JDWyHU��Haán István�I�KDGQDJ\�YROW��DNL�
DNNRU�PiU�Q\XJiOORPiQ\EDQ�YROW� D�+RQYpGVpJW�O��GH�PLQW� W&]V]HUpV]�+iURVRQ� WDQiFVDGyNpQW�
P&N|G|WW�� pV� PLQW� LO\HQ� V]iPRV� ERPEiW� pV� JUiQiWRW� KDWiVWDODQtWRWW�� ����-ban ilyen 
tevékenysége közben robbanás történt és egyik szeme megsérült.  
  
Haán István szülei és két fivére is mind vitorlázók voltak a balatonboglári BYC-ben a háború 
HO�WWL� pYHNEHQ�� D�KiERU~�XWiQ�+DiQ� ,VWYiQ� D�EDODWRQI�UHGL�%<&�~MUDV]HUYH]pVpEHQ�YHWW� UpV]W��
Pistát 1940-ben hívták be tartalékos kiképzésre, amikor Nagyváradra került, ahol az akadémián 
megismerkedett Sólyom László százados történelem tanárral, aki szintén vitorlázó volt 
Keszthelyen.  
 
Sólyom László az újra szervezett Honvédségben, 1945-EHQ�J\RUV�HO�UHPHQHWHOW�pUW�HO�pV�����-
ben már tiERUQRN�� YH]pUNDUL� I�Q|N� PDMG� PLQLV]WHUKHO\HWWHV� OHWW�� +DiQ� ,VWYiQ� NpUpVpUH� pV�
tanácsára Sólyom altábornagynak sikerült az Elhagyott Javak Kormánybiztosságától megkapni 
a volt Királyi Magyar Yacht Klub balatonföldvári telepét, kifejezetten sportcélra és a 
versenysport megindítására. A hajókat a balatonfüredi hajógyár tárolójából igényelte a 
Honvédségen keresztül. Így került a telepre az 50-es “Budapest” , a 30-as cirkáló “Béke”  és 
QHP�VRNNDO�NpV�EE��D]�(XUySD���-as “Vörös Zászló” , mai nevén “Niobe” . A “Budapest” és a 
“Béke” régi nevén szolgáltak tovább. A “Vörös Zászló” régi neve “Csöndherceg” �YROW��.pV�EE�
a balatonfüredi hajógyár megrendelésre kalózokat és szalonkákat épített. Három csill aghajót 
(Star-W��D�KiURVL�0&V]DNL�6]HUWiU�NpV]tWHWW�D�V]DNRV]WiO\�UpV]pre 1949 tavaszára. 
 
+DiQ�3LVWiQDN�NH]GHWEHQ�KiURP�I�IHODGDWD�YROW� 

•      a telepet alkalmassá tenni nagyobb számú látogatók elszállásolására,  
•      hajóparkot létrehoznii az “elhagyott javak”-QDN�PLQ�VtWHWW�KDMyNEyO�� 
•      D]�pUGHNO�G��NDWRQDWLV]WHNHW és hozzátartozóikat bevezetni a vitorlázás rejtelmeibe. 

  
0LQGH]W� 3LVWD� MyO� PHJV]HUYH]WH�� ����� WDYDV]iQ� D� KRQYpGVpJW�O� EHV]HU]HWW� NpW� QDJ\� ViWUDW��
(]HN� V]ROJiOWDWWiN� D]� ³pMMHOL� V]iOOiVW´� D� IpUIL� pV� Q�L� YHQGpJHN� V]iPiUD��$� WHOHSHQ� QHP� YROW�
OHKHW�VpJ�N|]pWNeztetésre; a vendégek a faluba jártak bevásárolni. 
  
$� YLWRUOi]y� RNWDWiV� I�OHJ� D]� ��-esen folyt, ahol a magasabb rangú katonatisztek és 
családtagjaik megtanulhatták a vitorlázás alapjait. Az oktatást nem Pista végezte. Erre a célra 
két volt BYC-es vitorlázót hívott meg: Zombory Moldován Tamást, aki a balatonfüredi BYC 
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-nek volt tagja és a frissen érettségizett Krivátsy Szüts Ádámot, aki a balatonlellei BYC-ben 
dingizett és kalózozott. Tomi 21, Ádám 18 éves volt. Mindhárman jól vitorláztak és 
versenyeztek, tHKiW��N�YROWDN�D�WHOHS�HOV��V]DNPDL�LUiQ\tWyL� 
  
Haán Pistának nem csak az oktatással kapcsolatban volt szüksége segítségre, hanem a telep és 
D� Q|YHNY�� KDMySDUN� NDUEDQWDUWiViYDO� NDSFVRODWEDQ� LV�� $� KRQYpGVpJ� LVPpW� My� HU�IRUUiVQDN�
bizonyult: Pista kérésére, D�KRQYpGVpJ�³NLYH]pQ\HOW´�D�WHOHSUH�HJ\�SiU�³MDNXPyW´��IRO\DP�UW��
pV�EHKtYRWW�NDWRQiNDW�� ËJ\�NHU�OW�D� WHOHSUH�HO�V]|U�.RQUiG�ÈGiP��%LQGHU�3LVWD��³3LW\RUL´��pV�
Bognár-Kégl Dezsö (“Dazsi” ), Balás Miklós (“Micu”), Kökuti Dénes (“Dini” ) és két 
JpSNRFVLYH]HW��� 7HOHJG\� ,VWYiQ� �³3LVWL´� YDJ\� ³.HW\HJ�´�� pV� 0ROQiU� 0LNOyV�� 0DMG� DPLNRU�
Zombory-0ROGRYiQ� 7RPLW� LV� EHKtYWiN� NDWRQiQDN�� D� WHOHSUH� YH]pQ\HOWpN�� .pV�EE� .ULYiWV\-
Szüts Ádám egyetemista katonai szolgálata alatt is a hétvégeket a telepen tudta tölteni, 
valamint Szemes György (Dodó) is hasonlóképpen. 
  
A telepen, ahogy a volt KMYC területét egymás között nevezték, hamarosan kialakult egy jól 
EHYiOW�QDSLUHQG��+DiQ�3LVWD�NRUD� UHJJHO�HONpV]tWHWWH�� pV�D� IDOUD� W&]WH�D�QDSL�KDMyEHRV]WiVW��$�
Yt]L� RNWDWiVW� GpOHO�WW� UHQGH]WpN�� $� UpV]WYHY�N� HVWpQNpQW� PHJEHV]pOWpN� HJ\PiVVDO�
észrevételeiket és tapasztalataikat. Haán Pista a napi vitorlázás végeztével még rövid 
hajószemlét tartott, mert biztos akart lenni, hogy másnapra a hajók ismét jó állapotban, 
rendelkezésre állnak. A hajókon majdnem minden este volt még tennivaló. A délutánonkint 
7RPL�pV�ÈGiP�D�OHONHVHEE�UpV]WYHY�NHW�YLWRUOi]WDWKDWWiN� 
 
+DiQ�3LVWD� pV� VHJtW�� JiUGiMD� QHP� WXGWD� YROQD�PHJDODStWDQL� D�+6(�YLWRUOi]y� V]DNRV]WiO\iW� D�
lelkes, magas rangú katonatisztek hathatós támogatása és segítsége nélkül. Fontos szerepet 
MiWV]RWW� D� V]DNRV]WiO\�NLpStWpVpEHQ�D�KRQYpGVpJ�P&V]DNL�V]HUWiUD��DKRO�3LVWD�NpUpVpUH�EiUPLW�
megépítettek és megszerkesztettek, amire csak szükség volt.  
  

Tiszti névsor -- akikre emlékszünk 
  
Györgypál László��YN���UQDJ\��D�YLWRUOiV�V]DNRV]WiO\�HOV��YH]HW�MH������WDYDV]iLJ��WUDJLNXV�
kivégzéséig a Rajk per kapcsán 
Szentkuty Tibor �³.XW\D´��PpUQ|N��UQDJ\��V]DNRV]WiO\YH]HW������-1955-ig 
Balogh György���UQDJ\ 
Bazsó Lajos,�I�W|U]V�UPHVWHU 
Berecz Tibor ��I�KDGQDJ\��PDMG�V]i]DGRV��������V]DNRV]WiO\YH]HW������-W�O�-1960-ig,  
Csill ag László, polgári alkalmazott 
Hermann János���UQDJ\ 
Jutasi István�³)&UpV]´��I�KDGQDJ\�����-tól 
Kelecsényi Zoltán,�I�KDGQDJ\��rumszivacs) 
Kur imay Pál dr , orvos ezredes 1953-tól 
Láng Viktor , ezredes 
Nagy Zoltán��I�KDGQDJ\ 
Nándor i Nagy Gyula, hadnagy 
Nógrádi Kálmán, százados 1951-töl. 
Szabady Tibor , “Tanár Úr” , százados 
Tölgyessy József,��UQDJ\ 
És még mások…. 
  
1949 nyarától rendszeresen a telepen volt Csill ag Gizi, Laci felesége majd lányuk Kati is. A 
kés�EEL�+6(�����-W|O��PDMG�D�PDL�6SDUWDFXV�YHUVHQ\]�N�H]HNQHN�D�NRUDL�OHONHV�YLWRUOi]yNQDN�
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N|V]|QKHWM�N��KRJ\�EHIRO\iVXNNDO�pV�PXQNiMXNNDO�HJ\�HU�V��MyO�IHONpV]�OW�V]DNRV]WiO\�DODSMDLW�
PHJWHUHPWHWWpN��.pV�EE�HUUH�D]�DODSUD�pStWHWW�Dolesh Iván (“ Rettenetes Iván”, “ Ivi-bácsi” ), 
amikor a Szakosztály sorozatban jó versenyeredményeket tudott elérni. 
 
$]� HOV�� KDMypStW�� DV]WDORV� Kiszely Pál (“ Pali bácsi” ) balatonfüredi lakos volt, eleinte 
WDYDV]WyO��V]LJ�� YROW� D� WHOHSHQ�PDMG� ����-W|O� I�iOOiVEDQ� D� WHOHSHQ� LV� ODNRWW��$ balatonfüredi 
KDMyJ\iUEDQ�pV�D�KiURVL�DV]WDORVP&KHO\EHQ�NpV]�OW�KDMyNDW�UHQGV]HUHVHQ�HOOHQ�UL]WH� 
  
$� +RQYpG� 9LWRUOiV� (J\OHW� PHJDODNXOiViWyO� NH]GYH� ������� IRO\DPDWRV� IHMO�GpVHQ� PHQW�
keresztül. A telep területe növekedett, mert a déli oldalon, ahol nádas volt, feltöltéssel 
WHU�OHWHW� Q\HUW�QN�� ����� �V]pQ� NE�� ��� P-re, délre új kerítést húztunk. Az is igaz, hogy a 
I|OGYiUL�WLV]WL��G�O�EH�EHXWDOWDN�UpV]pUH��UpJL�)RJDV��HON�O|QtWHWW�WHU�OHWHW�EL]WRVtWRWWXQN��PHUW�
DNL�HJ\V]HU�D�WHOHSHQ�YROW�D]�HO�]��pYHNEHQ��LVPpt szívesen a telepre jött strandolni. A vendég 
J\HUHNHN� UpV]pUH� N�O|Q� SDQFVROy� PHGHQFpW� LV� FVLQiOWDWWXQN�� (]� D� KHO\� OHWW� NpV�EE� D�
IRFLG�K|QJ�� 
  
1950-ben megalakult a Budapesti Honvéd Sportegyesület (BHSE). A sportegyesület alapja 
a Kispesti AC labdarúgó szakosztálya és sporttelepe volt. Ebbe olvadt bele automatikusan a 
Honvéd Vitor lás Egylet szakosztálya. Az új sportegyesület központi irodái és pályái a 
Tüzér-utcában voltak. A BHSE a labdarúgás mellett az olimpiai sportágakat is támogatta. A 
V]HUYH]pV� NLW&Q�� YROW�� $]� DNNRUL�� pO�� pV� P&N|G�� OHJMREE� V]DNHG]�NHW� DONDOPD]WiN�� $�
YHUVHQ\]�N� N|]�O� I�OHJ� ILDWDODEE� WHKHWVpJHNHW� KtYWiN�� GH� YDOyMiEDQ� KtYQL� VHQNLW� VHP�NHOOHWW��
PHUW� D�N|WHOH]��NDWRQDL�V]ROJiODW�DODWW� ��-���pY��D�PiU�DNNRU� My�YHUVHQ\]�NHW�NLHPHOWpN�pV�D�
kpV�EE� PHJDODNXOW� VSRUWV]i]DGED� YH]pQ\HOWpN�� 0iU� D]� HOV�� pYHNEHQ� D� %+6(� �����-52) a 
PDJ\DU�VSRUW�pOFVDSDWiED�WDUWR]RWW�pV�D]�RWW�YHUVHQ\]�N�HO�WW�D�N�OI|OGL�YHUVHQ\]pV�OHKHW�VpJH�
is megnyílt. Ez a fellendülés a vitorlás szakosztályra is kihatott.  
  
����� �Vzén 6]HQWNXW\� 7LERU� �UQDJ\�� V]DNRV]WiO\� YH]HW�� javaslatára a szakosztály 
YH]HW�VpJH� IHONpUWH�Dolesch Ivánt�� D]� DNNRUL� %+6(� Vt� HG]�MpW�� KRJ\� I�iOOiVEDQ� YHJ\H� iW� D�
YLWRUOiV�V]DNRV]WiO\�V]DNPDL�YH]HWpVpW��,YiQ�HO�]�OHJ�NDMDN�pV�VtIXWyYHUVHQ\]��YROW��YDODPLQW�
D]�(O�UH�EDODWRQI�UHGL�9LWRUOiV��6]DNRV]WiO\iQDN�DODStWy�WDJMiQDN�V]iPtWRWW�Kövár i Károllyal 
együtt. Volt egy 25-ös túrajolléja, az “Ahti” amivel gyakran túrázott feleségével, Judittal, aki 
XJ\DQFVDN�NDMDN�pV�VtYHUVHQ\]��YROW��,YiQ�HOIRJDGWD�D�PHJEt]iVW�pV������GHFHPEHUpW�O�PiU�D�
WpOL� WRUQDWHUPL� HG]pVHNHW� �� WDUWRWWD� pV� NLW&Q�� V]DNHPEHUHNHW� PHJKtYYD�� HOPpOHWL� RNWDWiVW� LV�
�YHUVHQ\V]DEiO\RN��WDNWLND��DHURGLQDPLND��VWE���Q\~MWRWW�D�YHUVHQ\]�NQHN� 
 
1951-EHQ�,YiQ�NDOy]�Q�L�pV� LIL�YHUVHQ\]�NHW� LV�V]HUYH]HWW��DNLN�1951-ben már bajnokságokat 
nyertek és jó helyezéseket értek el. Árbócz Eszter, Bazsó Lenke, Bókay Zsuzsi, Dolesch Judit, 
Fejér Zsuzsi, Horváth Margit, Jákó Judit, Kozma Bea, Kozmovszky Edina, Kozmovszky 
(Telegdy Miklósné) Éva, Kelemen (Szabady Tiborné) Ibolya, Lenkey Maryll , Lipták 
(Szemesné) Zsuzsi, Nádrai Ágnes, Szántó (Starnfeldné) Jutka és mások. Ifiket szervezett, 
mint Bartus Miklós, Hajdu István, Harmath Béla, Kalapos Ferenc, Korbuly László (“Luri” ) és 
Dani,  Mészáros Gyula (“Mészi “ ), Nádrai András, Regös Attila, Witzman László. Mint a sí 
V]DNRV]WiO\�NRUiEEL� HG]�MH� LILNHW� LV� V]HUYH]HWW��PLQW�%yND\�$QGL��.R]PD�2WWy��%HVVH�/DMRV�
�³/XOX´��� /LWNH\� -DQL�� =iPEy� $ODGiU� pV� RQQDQ� EHYRQW� IHOQ�WW� Vt]�NHW� LV�� %DOiV� 0LNOyV�
(“Micu”), Fonó László (“Norbi” ), Hemrik Ferenc (“Töfi” ), Hollay Márton (“Marci” ), Horn 
Lajos (“Laja”), Molitor Sándor ("Molo"), Nógrádi Kálmán, Telegdy Miklós, Nándori (Nagy) 
Gyula, Szabó Pál (“Süni” ), Makó Péter, Makó Jutka pV�PiVRN��0LQG�D�IHOQ�WWHN��PLQG�D]�LILN��
PLQG�D�Q�N�QDJ\RQ�HUHGPpQ\HV�YHUVHQ\]�N�YROWDN� 
 



 93 

,YiQ�pUGHPH��KRJ\�D�I�UHGL�KDMyJ\iU��7ROQD\Qp��pV�D�I&]I�L�YLWRUODNpV]LW��P&KHO\��.RPSROWK\�
Tivadar) után Földváron is készültek szalonka, kalóz és csill aghajó verseny vitorlák Dolesch 
(szabás),  Csill agné Gizi (varrás) munkája nyomán. A�YLWRUOiN�D]�DNNRUL�LG�N�OHJMREE�DQ\DJD��
az egyiptomi pamut volt, aminek beszerzését Bognár Dazsi “szervezte” leértékelt áron. 
Valamint az is Iván érdeme, hogy olyan légkört teremtett, ahol a szakosztályon belül is 
egészséges rivalizáció alakult ki és az egész telepen példás rendet követelt.  
  
Komoly szakmai fellendülést jelentett 1952-W�O� %HUHF]� 7LERU� �³9HQ\LJH´��� DNL� HJ\� YpOHWOHQ�
IRO\WiQ� NHU�OW� D� WHOHSUH�� $� WLV]WL� �G�O�EHQ� �)RJDV�� EHXWDOYD� IHOHVpJpYHO�� -ROLYDO�� D� KtGRQ�
sétálva lenézett a Huba stégre, ahol barátját, Nagy Zolit l átta káromkodva a motorba bebújva. 
“Segíthetek?” kérdezte Tibor, mire Zoli: “csak te tudod ezt a dögöt beindítani, mert versenyre 
NHOO� YRQWDWQRP� D� KDMyNDW´�� 3HUFHNHQ� EHO�O� MiUW� D� PRWRU� pV� HWW�O� NH]GYH� ����-ig Tibornak 
N|V]|QKHW�HQ�D�V]DNRV]WiO\QDN�PHJV]&QWHN�D�PRWRURV�JRQGMDL��1HPFVDN�KRJ\�NDUEDQWDUWRWWD�
D]�HOV��+XEiW��KDQHP�EHRV]WiViQiO�IRJYD�KiURP�WRYiEEL�PRWRURVW�V]HU]HWW�D�V]DNRV]WiO\QDN��
Ivánnal együtt létre hozták a már fogalommá vált “Huba mentést” . Keze alatt tanultak a 
motorYH]HW�N�� )RGRU� 3pWHU�� -XWDVL� 7DPiV�� (UGpO\L� %pOD�� :HOV]� $QWDO� �³7RPL´�� pV� QHP�
XWROVyVRUEDQ�'ROHVFK�,YiQ�LV��$�G|QWKHW��FVLOODJKDMy�NLHPHO�W�LV�|�WHUYH]WH��DPLU�O�D�V]WiURV�
�VW|UWpQHWEHQ� UpV]OHWHVHQ� NLWpUHN�� 9HQ\LJH� �DNL� JpSpV]PpUQ|N� YROW�� ����-1965-ig 
vill DPRVPpUQ|NL�GLSORPiW�LV�V]HU]HWW��H]�DODWW�D]�LG��DODWW�QHP�MiUW�D�%DODWRQRQ��9LVV]DWpUpVH�
után a Vitorlás Szövetség részére számítógépes programot tervezett, amely a 
YHUVHQ\HUHGPpQ\HN� NLpUWpNHOpVpW� IRUUDGDOPL� PyGRQ� OHHJ\V]HU&VtWHWWH�� (EEHQ� D� PXQNiMiEDQ�
feOHVpJH� -ROL� VHJtWHWW�� PDMG� OiQ\D� =VX]VL�� pV� PD� LV� 6�OH� 3HWL�� =VX]VL� ILD�� XQRNiMD� D� I��
számítógépes a legtöbb balatoni vitorlás versenyen. 
  
$� %+6(� DQ\DJLODJ� E�NH]&HQ� WiPRJDWWD� D� YLWRUOiV� V]DNRV]WiO\W�� H]HQ� NtY�O�� D]� DODStWy�
katonatisztek és tiszthelyettesek beosztásuk révén fantasztikus nyersanyagokat (drótkötél, fa, 
YiV]RQ�� NDSRN�� iJ\QHP&�� VWE��� V]HUH]WHN� ³NLVHOHMWtWpV´� YDJ\� ³OHpUWpNHOpV´� FtPpQ� D� YLWRUOiV�
V]DNRV]WiO\QDN��(EEHQ�pOHQ�MiUW�D�KiURVL�P&V]DNL�V]HUWiU��D�'DUyFL�~WL�KtUDGy�V]HUWiU��D]�~MSHVWL�
folyDP�UVpJ�UDNWiUDL��D�KRQYpGHOPL�PLQLV]WpULXP�iOWDO�LUiQ\tWRWW�V]HQWHQGUHL�P&V]DNL�V]HUWiU��
GH�J\DNRUODWLODJ�D]�|VV]HV�LSDUL�WHUPpNHW�HO�iOOtWy�J\iU��PHUW�NH]�N�PLQGHQKRYD�HOpUW��(UUH�My�
példa, hogy az egyik balatonfüredi hajógyárban dolgozó géplakatost, Törzs Imrét, mint 
behívott kiskatonát Szentkuty Tibor a telepre vezényeltette és Imi a szakosztály 
raktárkészletét meglátva, felkiáltott, hogy “ennyi drótkötélelemet még a hajógyárban sem 
láttam.” . Valóban mindenünk volt, és az eredmények is jöttek. 
 
1951-ben 6, 1952-ben 13, 1953-ban 14, 1954-ben 14, 1955-ben 7, 1956-ban 8 helyezés a 
bajnokságon (1-3). 
  
Sajnos ezekben az években a vitorlázást “úri sport” -nak nevezték különösen a BHSE irodai 
vezetésében, így a szakosztály külön feladata volt ezeknek a pártkoriIHXVRNQDN�PHJJ\�]pVH�
arról, hogy Balatonföldváron, a “Telepen” nem ”urizálás” , hanem komoly és eredményes 
versenyzés folyik.  

  
A vitorlás versenyzésen kívül volt még egy igen fontos feladata a balatonföldvári telepnek az 
egyesületen belül. A csodálatos feNYpV&� WHOHS� V]iPWDODQ� DONDORPPDO� YHQGpJOiWy� YROW�� PHUW�
PiV� %+6(� VSRUWiJDN� YHUVHQ\]�L� LV� NLKDV]QiOWiN� H]W� D� N�O|QOHJHV� OHKHW�VpJHW� pV� D� N�OI|OGL�
YHUVHQ\]�NHW� pV� YH]HW�LNHW� LV� OHKR]WiN� D� %DODWRQUD� pV� HQQHN� NDSFViQ�� QDJ\RQ�PHJV]HUHWWpN�
mind a vitorlás szakoszWiO\�YHUVHQ\]�LW��PLQG� D� WHOHSHW�� -y�SpOGD� HUUH� D]� D]� HVHW�� DPLNRU� D]�
HXUySD�KtU&� ODEGDU~Jy�V]DNRV]WiO\�EHOJD�HOOHQIHOpYHO�%XGDSHVWHQ�PpUN�]|WW�pV�PiVQDS�PLQG�
NpW�FVDSDW��D�+RQYpG�pV�D�EHOJiN��YH]HW�LNNHO�HJ\�WW�VpWDYLWRUOi]iVUD�M|WWHN�pV�HJ\�HJpV]�QDSRW�
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a telepen töltöttek. Mai nyelven élve a vitorlás telep nyújtotta a Budapesti Honvéd 
6SRUWHJ\HV�OHWQHN�D�35��SXEOLF�UHODWLRQV��OHKHW�VpJHW��DONDOPL��G�OpVW��V]yUDNR]iVW� 
  
Az 1950-töl 1956-ig a legvadabb sztálinizmus/kommunizmus éveit éltük. Magas és alacsony 
beosztású katonák és politi kai aktívisták, valamint fizikai és szellemi munkások, és diákok 
alkották a tagságot. Mindenki minden hétvégén örömmel jött versenyezni és dolgozni. 
/HJW|EE�QNQHN� H]� YROW� D]� HJ\HWOHQ� OHKHW�VpJH� DUUD�� KRJ\� YHUVHQ\H]KHVVHQ�� YLWRUlázhasson, 
kikapcsolódhasson. Itt mindenki el tudta felejteni a munkahelyén, az iskolában, az egyetemen 
KpW� N|]EHQ� iWpOW� SROLWLNDL� V]|UQ\&VpJHLW�� QHKp]VpJHLW�� $� EDODWRQI|GYiUL� WHOHSHQ� VRKD� QHP�
merült fel, hogy ki hogy került oda, milyen a származása és milyen beosztásban dolgozik, 
csak az számított, hogy ki milyen jól vitorlázik, versenyez vagy mit tett a szakosztályért, a 
V]DNRV]WiO\� IHQQPDUDGiVpUW�� 1HP� ~J\� D� %+6(� YH]HW�VpJpEHQ�� DKRO� 'ROHVFK� ,YiQ� HG]�QHN�
sokszor kemény harcot kellett folytatni azokért a veUVHQ\]�NpUW�� DNLN� QHP� PXQNiV-paraszt 
származásúak voltak. Ennek tudatában bármilyen munkát zokszó és hang nélkül 
PHJFVLQiOWXQN�� OHJ\HQ� D]� N�UDNiV� D� SDUWYpGHOHP� pUGHNpEHQ�� KDMyN� V]iOOtWiVD� WDYDVV]DO� OH�
WHOHSUH��VV]HO�IHO�D�IDOXED��WHOHS�QDJ\WDNDUtWiVD��Ki]WHW��MDYtWiV��IHVWpV��Pi]ROiV��NHUtWpV�MDYtWiV��
fák ültetése, gereblyézés, hogy “a kavicsok mindig vigyázban állj anak” , stb. Csak a 
V]DNRV]WiO\� YH]HW�� HG]�MH�� D� KDMypSLW|�MDYLWy�� YDODPLQW� D� WHOHS� JRQGQRND� YROWDN� IL]HWHWW�
alkalmazottak, így nagyon sok munkát a szakosztály tagjai végezték. Mind ezek mellett a 
KDMyN�NDUEDQWDUWiVD�LV�QDJ\EDQ�D�YHUVHQ\]�NUH�KiUXOW� 
  
1957-EHQ� iOOW� HO�� HO�V]|U� vészhelyzet. Az év elején a BHSE a szakosztályok létszámát 
lecsökkentette. A vitorlás szakosztályt úgy akarta megszüntetni, hogy a balatonföldvári telep a 
%+6(�WXODMGRQiEDQ�PDUDGQD��KRJ\�D]WW�D�PHJPDUDGW�W|EEL�V]DNRV]WiO\�YHUVHQ\]�L�pV�YH]HW�L�
jutalomüdülésre használhassa. 
 
'ROHVFK� ,YiQ� YH]HWpVpYHO� D� V]DNRV]WiO\� PDJDV� EHRV]WiV~� YHUVHQ\]�L�� D]� DNNRUL�
sporthivatalhoz fordultak segítségért. A sporthivatal felhasználta az eredeti Elhagyott Javak 
Kormánybiztosságának határozatát (1947) amely szerint, csak versenysport céljaira lehet a 
telepet használni. A Sporthivatal, Nógrádi altábornagy (Nógrádi Kálmán édesapja), Hegyi 
Gyula és Boón Ottó segítségével három hónapra visszavette a szakosztályt, mert vészhelyzet 
volt. A fizetett alkalmazottak onnan kapták fizetésüket. Már a tavaszi munkák folytak a 
WHOHSHQ�� DPLNRU� KiURP� KyQDS� HOWHOWpYHO� D� 6SRUWKLYDWDO� D]� eStW�N� VSRUWN|UpKH]� XWDOWD� iW� D�
KDMySDUNRW�� D� YHUVHQ\]�NHW� pV� D]� HJpV]� EDODWRQI|OGYiUL� WHOHSHW�� D]� HUHGHWL� ���7-es határozat 
értelmében. Két évig megint jól szerepelt a szakosztály, 1957-ben 9, 1958-ban 10 (1-3) 
KHO\H]pVW�pUW�HO�N�O|QE|]��YHUVHQ\V]iPRNEDQ��0HJpS�OW�D�QDJ\�KDQJiU��D�P&KHO\��D�NRQ\KD��D�
KDMypStW��pV�D�JRQGQRN�ODNiVD��YDODPLQW�D�UDNWiU�LV�PHJQDJ\REERdott.  
 
����� �V]pQ� ~MUD� vészhelyzet iOOW� HO��� D]� eStW�N� VSRUWN|UL� YH]HW�VpJH� D]� ROLPSLDL�
YHUVHQ\RV]WiO\RN�KDMyLW�pV�YHUVHQ\]�LW�D]�HG]�YHO�HJ\�WW�iW�DNDUWD�WHOHStWHQL�%DODWRQDOPiGLED��
és a balatonföldvári telepen akarta versenyeztetni a nagyhajókat és áthozni a  balatonalmádi 
WHOHSU�O�LV�D]�RWWDQL�QDJ\KDMyNDW��0iV�V]yYDO�LVPpW��G�O�WHOHSHW�DNDUWDN�OpWHVtWHQL��(EE�O�VHP�
lett semmi, mert a Szakosztály ismét élt az 1947-es határozat jogaival és újra csak a 
Sporthivatal lett a telep gazdája három hónapra, mint két évvel korábban. 
 

1959 tavaszán az OTSH már a Müvész S. E�� YLWRUOiV� V]DNRV]WiO\DNpQW� P&N|GWHWWH� D�
balatonföldvári telepet. Négy egész évig nyugtunk volt. 1959-ben 10, 1960-ban 8, 1961-ben 
14, 1962-EHQ� �� ������ KHO\H]pVW� pUWHN� HO� D� YHUVHQ\]�N�� %HUXKi]iV� Qem igen történt, de a 
hangulat mindig jó volt. 
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Az 1962-es bajnokság után ismét vészhelyzet� iOOW� HO�� QHP� D]� HOV��� V�W� QHP� LV� D]� XWROVy��
Amikor a telep már üresebb lett, nagy csoportokban érkeztek hétvégeken a telepre az u.n. 
vendégsátorba színészek, filmesek, színházi dolgozók törvényes vagy, törvénytelen 
hozzátartozóikkal együtt kizárólag üdülésre, szórakozásra. Dolesch Iván segítségemmel 
�7HOHJG\� ,VWYiQ�� .XWDV� ,VWYiQKR]� IRUGXOW�� DNL� U|YLG� LG�Q� EHO�O� PHJWDOiOWD� V]iPXQNUD� D�
Budapesti Spartacus S.E.-t ahol RHJ�F]\�.iOPiQ�YROW�D�VSRUWN|UL�HOQ|N��(]W�D]�HJ\HV�OHWHW�D�
Kisiparosok Országos Szövetsége (OKISZ) üzemeltette. 
 
(]�XWiQ�KRVV]~�LG�Q�NHUHV]W�O�LJHQ�WHUPpNHQ\�EHUXKi]iVRN�pV�PDJDV�V]LQW&�YHUVHQ\H]WHWpV�
folyt a balatonföldvári telepen.  
  

A Balatoni ill etve D�%DODWRQI|OGYiUL�FVLOODJKDMy]iV���V�W|UWpQHWH 
Telegdy István, Napa, Cali fornia, 2004 ápr ili s-május. 

 
Három régi jó barátom segítségét vettem igénybe, Jutasi Istvánét, Berecz Tiborét és Simon 
,VWYiQpW� NpW� NRQWLQHQVU�O� pV� IHOHVpJHPpW�� /HQNH\� 0DU\OOpW� DNL� QHmcsak emlékekkel de a 
szerkesztéssel is hozzájárult ehhez az összeállításhoz 

  

$]�HOV��FVLOODJKDMyW�GU��6iQGRU�3iO�KR]WD�D�%DODWRQUD�$XV]WULiEyO�NE������-1940-ben. Ez után 
rövidesen két csill aghajó épült a balatonfüredi sporthajó üzemben. Az egyiket Horváth 
0LKiO\�� D�PiVLNDW�%UXFNQHU�6iQGRU�KDMypStW��NpV]tWHWWH�HO��������V]pQ�D]�HJ\LN�H]HN�N|]�O�
QDJ\�YLKDUEDQ�D�I&]I�L�|E|OEHQ�HOV�OO\HGW��$�PiVLN�NHWW��D�KiERU~�DODWW�����-45-ben a füredi 
Hajógyár tárolójában volt, ahol tönkrementek. 1946-ban a Hajógyárban Bruckner Sándor, 
Erdös József és Horváth Mihály mesterek ismét több csill aghajót építettek. 1947-ben már hat 
V]WiU� YROW� D� Yt]HQ� pV� PHJWDUWRWWiN� D]� HOV�� PDJ\DU� FVLOODJKDMy� EDMQRNViJRW�� DPLW� -DQNRYLWV�
István és Pongó-Kiss Csaba nyert meg. 1948–ban már tizenkét sztár volt, többek között az a 
három csill aghajó, amit a balatonföldvári vitorlás szakosztály részére készítettek a Honvédség 
KiURVL�V]HUWiUiEDQ��$EEDQ�D]�LG�EHQ�D�FVLOODJKDMyV�YHUVHQ\]pV�I��V]HUYH]�MH�-DQNRYLWV�³3XIL´�
volt, aki dr. Sándor Pállal együtt a Kisbalaton vízterületére, balatonfüredi székhellyel 
PHJDODStWRWWiN� D]� HOV�� V]WiU� IORWWiW� ³%DODWRQ´� QpYHQ�� (WW�O� NH]GYH� URKDPRV� IHMO�GpV� LQGXOW��
PLQGHQKRO� pStWHWWHN� FVLOODJKDMyNDW�� %DODWRQI�UGHQ�� %DODWRQDOPiGLEDQ�� )&]I�Q��
Balatonfödváron, Budapest Hároson D� P&V]DNL� V]HUWiUEDQ� pV� (SHU� KDMypStW�� P&KHO\pEHQ�
Budapesten a Római-parton.  
  
A HSE csill aghajói a Star Logban� HO�LUW� DODSWHUYUDM]UD� NpV]�OWHN�� PLQGHQ� WROHUDQFLD�
kihasználása nélkül. Felszereléssel együtt 680-690 kg között mozogtak szárazon, tavasszal 
mérve. Ezek eleve nehezek voltak egész évadban, májustól októberig vízen úsztak, mert az 
egyesületnek nem volt daruja, amivel ki lehetett volna emelni a hajókat. Nevük “Honvéd” , 
“Hajrá” és “(O�UH” lett és a hajók felmérése után az ISCYRA 2895, 2896, 2897 rajtszámmal 
OiWWD�HO�H]HNHW��$�IHOPpU��DEEDQ�D]�LG�EHQ�.LVV�*\XOD�KDMyPpUQ|N�YROW��$�KDMyNDW�HJ\V]HU�HJ\�
évadban 1949, 1950-ben a tároló szánkón Balatonbogláron vagy Siófokon kihúzattuk, 
lekapartuk a feneküket és két hét száradás után újra festve és grafitozvD�WHWW�N�Yt]UH��NHW��ËJ\�
is 700-���� NJ� N|]|WW� PR]JRWW� D� V~O\XN�� 9HUVHQ\HN� HO�WW�� iUERFQiO� PHJN|WYH� OHG|QW|WW�N� D�
EDODWRQI|OGYiUL�NLN|W�EHQ�D�PyOy�PHOOHWW��OHPRVWXN�D]�DOJiW�pV�EHJUDILWR]WXN�~MUD���$�NDOy]RN��
szalonkák és O-\ROOpN�LV�PLQG�tJ\�YROWDN�HO�NpV]ítve versenyre.) 
  
-yPDJDP�� 7HOHJG\� ,VWYiQ� ����� �V]pQ� NHU�OWHP� OH� %DWDORQI|OGYiUUD�� 6]RNiV� V]HULQW� 5iED�
WHKHUDXWyYDO� LQGXOWXQN� %XGDSHVWU�O�� IpO� Wt]UH� EHJ|UG�OW�QN� D� EDODWRQI|OGYiUL� WHOHSUH�� +DiQ�
,VWYiQ��Q\XJDOPD]RWW�W&]V]HUpV]�P&V]DNL�WLV]W�YROW�D�WHOHSYH]HW���(OV��NpUGpVH�D]�YROW�KR]]iP��
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hogy hol vitorláztam és milyen hajókkal. “A Vészmadárral is vitorláztál?”  kérdezte. “ Igen” .  
„Kormányoztad is?”  “ Igen” . “El is indultál bójáról?” “ Igen” . „ Most is fel tudnál szerelni 
egy 30-as cirkálót?” “ Igen.” “ Akkor ölt|]]� iW� WRUQDFLS�EH�� J\HUH� EH� D� YLWRUOiNpUW� D�
1DJ\WHUHPEH�� V]HUHOG� IHO� D� %pNH� QHYH]HW&� 6FKlUHQNUHXW]HUW�� RWW� iOO� D� NDQ\DUEDQ� D� PyOyQ��
N�OG|N�HJ\�SiU�WLV]WHW��GH�H]HN�PpJ�VRKD�pOHW�NEHQ�QHP�YLWRUOi]WDN��9LGG�HO��NHW�VpWDYLWRUOi]QL��
�� yUiUD� KR]G� YLVV]D� �NHW��és a hajót is épségben.” Mind ez minden baj nélkül megtörtént. 
(EpG�XWiQ�D]��pV]DNL�V]pO�IHOHU�V|G|WW��-4-es Beaufortra. Pista újra megkeresett, “én kimegyek 
egy csill aghajóval, van kedved velem jönni?” Még soha nem láttam, nemhogy ültem volna 
benne, de mondtam: “Szívesen.” Egész délután fel Szepezdre cirkálva, hátszéllel le Szemes 
felé, vissza Tihanyba majd vissza Balatonföldvárra. Felejthetetlen élmény volt, még ma is 
KDWiVD� DODWW� YDJ\RN�� ³9DQ� NHGYHG� M|Y�� KpW� YpJpQ� YHUVHQ\H]QL� YHOHP� HEEHQ� D� KDMyEDQ"´�
kérdH]WH�3LVWD��³%ROGRJDQ´�YiODV]ROWDP��(]�D�QDS��G|QW�HQ�LUiQ\W�DGRWW�pV�PHJYiOWR]WDWWD�D]�
életemet. 
  
A másik csill aghajóban Szentkuty Tibor (“Kutya”) és Mészáros Gyula (“Mészi” ) vitorláztak, 
D� KDUPDGLN� KDMyQDN� QHP� YROW� PpJ� iOODQGy� YHUVHQ\]�� SiURVD� ������ ���0 és 1951 telén 
.HQHVpQ� D�+RQYpG�G�O�EHQ�� D� UpJL�%6(�YLWRUOiV�NOXE� WHU�OHWpQ�� V]iQNyQ�NLK~]YD� WiUROWXN� D�
sztárokat a nagyhajókkal együtt.  
 
����� �V]pUH� 6]HQWNXW\� 7LERU� PpUQ|N� DOH]UHGHV� WHUYH]pVH� DODSMiQ� D� KiURVL� P&V]DNL� V]HUWiU�
elkészítette a “régi”  darut,� DPLW� D� NLN|W�EHQ� KiWXO� D� NHOHWL� VDURNEDQ� iOOtWRWWXQN� IHO��(]W� HJ\�
QpJ\NH]&� Np]KDMWiV~� XV]iO\� FV|UO�� P&N|GWHWWH�� ����� WDYDV]iQ� PiU� H]]HO� WHWW�N� Yt]UH� D�
csill aghajókat, amiket télen már nem Kenesén, hanem a balatonföldvári Schilhán moziban 
tároltunk. Ehhez a helybeli hurcoláshoz Berecz Tibor tervezett és kivitelezett csill aghajó 
V]iOOtWyNRFVLW�� HJ\� KiURPNHUHN&� YiO\~V]HU&� DONRWPiQ\W�� DPL� PpJ� ����-ben is meg volt a 
telepen.  
  
1951-EHQ� 'ROHVFK� ,YiQ� IHONpUpVpUH� pV� KtYiViUD� 6]HPHV� *\|UJ\� �³'RGy´�� HU�VtWHWWH� PHJ� a 
FVLOODJKDMyVRN� WiERUiW�� DNL� HO�]�OHJ� NpWV]HU� Q\HUW� PiU� PDJ\DU� EDMQRNViJRW�� PLQW� -DQNRYLWV�
,VWYiQ� YHUVHQ\]�WiUVD�� $� V]WiUR]iV�� D]� DOPiGL� eStW�V|N� V]HULQW� D� ³NHFVNp]pV´�� yULiVL� VLNHUW�
DUDWRWW�D�YHUVHQ\]�N�N|UpEHQ�pV�D]�DNNRUL� LG�N�OHJMREEMDL��DKRJ\�D�FVLOODJKDMyN�D�KDMypStW�N�
keze alól kikerültek, átültek ebbe a hajóosztályba.   
 
1951-1956-LJ� D]� RV]WiO\� N|]SRQWMD� D� EDODWRQI�UHGL� KDMyJ\iU� iOWDO� P&N|GWHWHWW� EDODWRQI�UHGL�
Vasas sportegyesület volt. Németh Pista Fekete József (“Jocó”)-val, Tolnay Kálmán (“Laci” ) 
Erdélyi Gyulával, Simon Karcsival majd ifj. Farkas Lászlóval, Galambos Jenö (“Junó”) Törzs 
,PLYHO��$� EDODWRQI�UHGL�(O�UpEHQ�6FKDUEHUW�*\XOD� �³3XFL´��0DWLFV�(PLOOHO�� )�]I|Q�+ROpQ\L�
Imre (Nyiki” ) Fekete Gyurival, Kompolthy Tivadar Welsz Antal (“Tomival” )-al; és 
Almádiban a Somodi és a Bucsi testvérpárok, Siófokon Dömök István (“Döme”) Puskás 
Endrével (“Ubul” )-lal, Balatonföldváron Szemes György (“Dodó”) Dolesch Ivánnal, 
Zombory-Moldován Tomi Véró Misivel, Krivátsy-Szücs Ádám Schrenk Ferivel, Bókay Andi 
Told\� -DQFVLYDO�� +DiQ� ,VWYiQ� MyPDJDPPDO�� 7HOHJG\� ,VWYiQQDO� YROWDN� D� YHUVHQ\]�� SiURVRN��
.pV�EE�7HOHJG\�,VWYiQ�0ROQiU�0LNOyVVDO��PDMG�7HOHJG\�,VWYiQ�7HOHJG\�0LNOyV��³7|USLNp´�-
vel, aztán Molnár Miklós Balás Miklós (“Micu”)-val,, Szentkuty Tibor (“Kutya”) Szegvári 
Gyula (“Szegecs”)-csel Csill ag László Szabady Tibor (“Tanár Úr”)-DO�pV�PiVRN�������HO�WW�D�
PD[LPiOLV�YHUVHQ\HQ�LQGXOy�FVLOODJKDMyN�V]iPD�KDUPLQFNHWW��YROW��PLQG�PDJ\DU�pStWpV&HN� 

  
A Balaton körüli egyesületek mind presztízskérdést csináltak abból, hogy a csill aghajók jól 
szerepeljenek. Ez volt akkor a vitorlázás Forma 1-ese. A vetélkedésben részt vett a 
EDODWRQI�UHGL�9DVDV��D�%.9�(O�UH��D�EDODWRQDOPiGLL�eStW�N��D�I&]I�L�6]LNUD��D�EXGDSHVWL�9DVDV�
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Siófokon, utoljára de nem utolsósorban a balatonföldvári BHSE. A hajók építésében, de 
N�O|Q|VHQ� D]� iUERFNpV]tWpVEHQ� D� I�UHGL� KDMypStW|� PHVWHUHN� W&QWHN� NL� tJ\� PLQGHQNL� RQQDQ�
rendelte a legjobb sztár árbocokat. 
 
A Szemes–Dolesch párosnak jó esélye volt, hogy az 1952-es bajnokságon jól szerepeljen így, 
a szakosztályvH]HW|VpJ�My�HO�UH��M~QLXVEDQ�PHJUHQGHOWH�D]�~M�iUERFRW�D]]DO�D�NLN|WpVVHO��KRJ\�
NpW�KpWWHO�D�EDMQRNViJ�HO�WW�OHV]iOOtWMiN��$�V]iOOtWiV�D]RQEDQ�NpVHWW��FVDN�YHUVHQ\�HO�WWL�QDSRQ�
WXGWD�D�V]DNRV]WiO\YH]HW��%DODWRQI�UHGHQ�iWYHQQL�D�SXV]WD�iUERFRW��$�YHUHWHN�pV drótkötélzet 
NpV]HQ� YiUWiN� D� +XEiYDO� PHJpUNH]HWW� iUERFRW�� $� WHOHSHQ� OpY�� OHJMREE� IX[ROyN� pV� V]HUHO�N�
Kiszely Pali -bácsival az élen, egész éjjel dolgoztak az árboc összeszerelésén, míg a két 
YHUVHQ\]��DOXGW��-y�HUHGPpQ\�N��D�PiVRGLN�KHO\��PHJpUWH�D]�pMV]DNai munkát. 
  
1956-RV� IRUUDGDORP� OHYHUpVH� XWiQ� QDJ\RQ� VRN� My� YLWRUOiV� YHUVHQ\]�� HOKDJ\WD� D]� RUV]iJRW�� D�
BHSE-böl harmincnyolcan, így új csill aghajós gárda alakult ki az otthon maradtakból. 
Telegdy István 1956-EDQ� NDSRWW� VpU�OpVH� XWiQ� ~M� YHUVHQ\]�WiUVVDO� LQGult, Jutasi István 
(“Fürész”)-el. Egy éven belül az összes csill aghajóval ismét versenyzett a BHSE. Igen jónak 
ígérkezett a Gosztonyi András Komlós Béla páros. Nagy technikai lemaradást jelentett a 
szakosztálynak, különösen a csill aghajóknak, az hogy nem vROW� OHKHW�VpJ� D� WHOHSHQ�PLQGHQ�
verseny után kiemelni a sztárokat. Nem volt daru a Telepen. 
  
%HUHF]�7LERU�tJ\�HPOpNH]LN�PHJ�HUU�O� 
 
„ 6]WiU�NLHPHO���(]�PiU����XWiQL�W|UWpQHW��DPLNRU�pSSHQ�pStW�V|N�YROWXQN��$�V]WiURVRN�NpUWpN�
az építész tagokat, hogy találjanak megoldást a hajóknak a telepen való tárolására.  
Négy megoldás került szóba: 
   - sója a híd alatt, de ki kell szerelni az árbocot, 
   - sója a nyílt víz felé, de ekkor hullámzás esetén se be- se ki, 
   - a híd lábánál akkora szárazföld építése a kiköt��WHU�OHWpE�O��PHO\HQ�HOIpUQHN�D�V]WiURN��pV�
amely terület  kapcsolódik a telephez, és ide a daru, 
   -�HJ\�DNNRUD�pStW�LSDUL�GDUX��DPHO\�NpSHV�D�KDMyNDW�iWHPHOQL�D�KtG�IHOHWW� 
Mondanom sem kell , hogy mindegyik megoldás legalább tízszeresen haladta volna meg a 
szakosztály éves költségkeretét. 
(J\� V]pS� �V]L� QDSRQ�� KDOOJDWYD� D]� pStWpV]HN� WHUYHLW� pV� N|OWVpJEHFVOpVHLW�� V]pS� FVHQGHVHQ�
PHJMHJ\H]WHP��KRJ\�pQ�DNNRU�D�M|Y��WDYDVV]DO�LWW�D�KtG�DODWW�NLYHV]HP�D�V]WiUW�iUERFFDO�HJ\�WW� 
 
Harsányan kinevettek, hogy akkor� �N� D]� 2NWRJRQ� N|]HSpQ� WpU]HQH� PHOOHWW������ eQ� iOOWDP� D�
szavamat. Emlékezetem szerint a dolog a szakosztálynak 800,-Ft-ED� NHU�OW�� DPLE�O� D�
legnagyobb rész a 3 gumikerék volt. A többit ócskavas telepeken szedtem össze, ott helyben 
számolgatva az adott anyagokhoz a szilárdsági adatok alapján a konstrukciót is a 
OHKHW�VpJHNKH]�LJD]tWYD��ÒJ\�HPOpNV]HP��KRJ\�FVDN�7HOHJG\�3LVWD�pV�'RPRNRV�$WWLOD�VHJtWHWW�D�
"gyártásban", a többit magam csináltam (három szilárdságilag igen kényes hegesztés 
kivételével). A többréteg&� NRUUy]LyYpGHOPHW� *|P|UL� 3DOL� UHFHSWMH� V]HULQW� FVLQiOWDP�PHJ�� $�
NpV�EELHN�VRUiQ�- nem tudom ki -�HOHNWURPRV�FV|UO�UH�FVHUpOWH�D�Np]L�FV|UO�W��pV�ODSRV�OHMiUyW�
készített az iparvasúti sínes megoldás helyett.”  
  
Igen nagy segítség volt ez a sztárosoknak, mert a továbbiakban kizárólag edzések és a 
versenyek ideje alatt voltak a sztárok a vízen. Mi büszkén mutogattuk minden hazai és 
N�OI|OGL� pUGHNO�G�QHN� D� WHOHSL� FVLOODJKDMy� G|QW�JpSHW, fényképeket hoztak le róla a havi 
Starlight-EHQ� PDMG� D� 6WDU� /RJEDQ�� .pV�EE� D]RQEDQ� NLGHU�OW�� KRJ\� D� W�NHV~O\� PHOOHWW�� D�
forgópontnál repedések keletkeztek a festésen és ezeket a hibákat állandóan javítani kellett.  
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1958-EDQ�V]DNRV]WiO\�PiU�D�0&YpV]�6.-KR]�WDUWR]RWW��(EEHQ�D]�LG�EHQ�NHU�OW�)DUNDV�.iOPiQ��
a Gheorghiu Dej Hajógyár gazdasági vezérigazgatója a Magyar Olimpiai Bizottság gazdasági 
vezetésébe. Ebben a funkcióban sok valutát tudott a magyar vitorlázók felszerelés 
beszerzéséhez juttatni. Mind e mellett szenvedélyes túravitorlázó volt maga is. Ezért kérték 
fel a Magyar VitRUOiV� 6]|YHWVpJ� HOQ|NVpJpEH�� PLQW� JD]GDViJL� YH]HW�W�� 7|EEHQ� D�
szakosztályból baráti kapcsolatban voltak vele. Így került a szakosztályba több felszerelés és 
KDMy�� OHJI�NpSSHQ� FVLOODJKDMy�� )DUNDV� .iOPiQ� IRO\DPDWRV� WiPRJDWiVD� UpYpQ� V]HUH]WH� EH� D]�
MVSZ (1961-����D]�(WFKHOO�J\iUWiV~�FVLOODJKDMyW��KiURP�0DGHU� UHS�O��KROODQGLW�pV�NpW� ILQQ�
dingit nyugat Németországból árboccal és vitorlázattal együtt. Ezeket a mindenkori válogatott 
NHUHW�WDJRN�KDV]QiOKDWWDN�D]�HG]�EL]RWWViJ�MDYDVODWD�DODSMiQ�� 
  
$]�HOV��QHP]HWN|]L versenyen 1957-EHQ�D�7HOHJG\�-XWDVL�SiURV�YHWW� UpV]W��HO�V]|U�6RSRWEDQ�
Lengyelországban, majd Warnemündében. A sopoti versenyen tizennyolc hajó indult, 
lengyelek, magyarok, csehek, nyugat és keletnémetek. Borzalmas körülmények között tette 
egy darus teherhajó rakodó a vízre hajónkat, nem is tette, hanem ejtette egy olyan part mellé 
ahol a víz és a part között 8 m szintkülönbség volt (én benne maradtam a hajóban ez alatt a 
ledobás alatt, hogy legyen kinek eleveznie vele olyan helyre ahol az árbocot be lehetHWW�W&]QL��
FVRGD��KRJ\�QHP�UHS�OWHP�NL�EHO�OH�pV�D�KDMy�QHP�PHQW�V]pW���.LN|W�KHO\�QN�*GLQLiEDQ�YROW��
ahonnan 12 km-re volt a verseny helye Sopot, ahova vagy vontával, vagy széllel jutottunk. A 
vontát egy boxer hajó húzta és a kormányos nullából ezerrel indult. Mindenkinek külön 
YRQWDWyN|WHOH� YROW�� NDUYDVWDJViJ~� PDQLOD� N|WHOHN�� DPLW� �N� DGWDN�� 9pJLJ� PHUQL� NHOOHWW� D]�
HOV&OO\HGpV�HOOHQ��D�V]RPV]pG�KDMy�EHM|Y��KXOOiPDL�PLDWW��0pJ�PRVW�LV�UpPiOPDLP�N|]|WW�M|Q�
HO��H]�D]�HPOpN�����pY�WiYODWiEyO�� 
 
Olimpiai pálya volt, 4-5 Beaufort szélben, délben indították a versenyt egy fa móló mellett. 
Nagyon jól sikerült legfelül legelöl elrajtolnunk, azt a futamot megnyertük, de a versenyt 
YpJ�O�HJ\�Q\XJDWQpPHW�SiURV�Q\HUWH��PL�PiVRGLNRN� OHWW�QN��1DJ\RQ�pOYH]W�N�D]�pV]DNL�HU�V 
balti tengeri szélben a nagy hullámokon való siklást. A lengyelek szeretettel fogadtak, és 
többször hangsúlyozták együttérzésüket az 56-os forradalommal kapcsolatban.  
  
,QQHQ� HJ\HQHVHQ� :DUQHP�QGpEH�� D]� DNNRUL� KtUHV� NHOHWQpPHW� I�UG�KHO\UH� PHQW�QN�� DPL�
hatDOPDV�NRPS�pV�UDNRGy�NLN|W�YHO�LV�UHQGHONH]HWW��7|EE�NHOHWQpPHW�YLWRUOiV�NOXE�NLN|W�MH�LV�
LWW� YROW�� ,WW� W|EE� KDMy� LQGXOW�� HU�VHEE� YROW� D� V]pO�� PHJLQW� D� Q\XJDWQpPHWHN� V]HUHSHOWHN�
OHJMREEDQ�� V]RYMHW� YHUVHQ\]�N� LV� UHV]WYHWWHN�� PL� |W|GLNHN� OHWW�QN�� $� KXOOiP]iV nagyon 
hasonló volt a hazaihoz. Három hét alatt állandóan É-ÉNy szél fujt Dánia felöl. A 
keletnémetek kifejezetten ellenségesen fogadtak. Mindenki más a város központjában lakott 
ugyanabban a szállodában, mi pedig a város szélén egy teljesen lerobbant helyen kaptunk 
szállást. Nemcsak hallottuk, de naponta tapasztaltuk is az irántunk érzett utálatukat. Egyetlen 
YHUVHQ\]�M�N��+DQVL� )HOKDEHU� NRUPiQ\RV�� DNL� QHP� LV� RWW� pOW�� KDQHP�%HUOLQEHQ� D�+XPEROGW�
egyetemen a vegyészet tanársegéde volt egyedül kedves hozzánk. Nagyon örültünk, amikor 
ezeket a vizekHW�pV�D]�RUV]iJRW�HOKDJ\WXN��0LQGH]HN�HOOHQpUH� VRNDW� WDQXOWXQN�D]�HU�V� V]HOHV�
WHQJHUL�YLWRUOi]iVEyO�pV�D�YHUVHQ\]pVE�O�� 
  
1958-ban is végigjártuk ezeket a helyeket, de fordított sorrendben, itt kezdtük az évadot. 
Ebben az évben alakult meg a 17-es Star Districtben Budapest flotta, aminek Sándor Pali -
bácsi volt a kapitánya és magam Telegdy István voltam a titkára. A flotta megalakulásában 
nagy szerepe volt Scharbert Gyula (“Puci” )-nak, akinek sok barátja volt a 17-es district 
RV]WUiN� pV� EDMRU� YHUVHQ\]�L� N|]ött. Ebben az évben a Magyar Olimpiai Bizottság két 
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Q\XJDWQpPHW� pStWpV&� $EHNLQJ-Rasmussen csill aghajót vásárolt, az egyik hajót a Németh 
István Fekete József (“Jocó”) páros a másikat a Telegdy Jutasi páros kapta.  
  
1959-EHQ� .LHOEHQ� YROWXQN�� (O�V]|U� YHUVHQyeztünk Nyugatnémetországban. Onnan mentünk 
Warnemündébe majd Sopotba. A warnemündei és a sopoti versenyt megnyertük. Nagy 
ERWUiQ\� YROW� D� GtMNLRV]WyQ�� PHUW� HO�]�OHJ� D� FVLOODJKDMy� GtMDNDW� HJ\� ]iUW� YLWULQEHQ� NLWHWWpN�
N|]V]HPOpUH�� DKRO� D]� HOV�� pV� PiVRGLN� GtMQak egy-egy ólomkristály vázát jelöltek meg, a 
KDUPDGLN�GtM��SHGLJ�HJ\�JLFFVHV� WHQJHUL� WiMNpS�YROW��$�GtMNLRV]WyQ��DPLNRU�D�GRERJy�OHJIHOV��
fokán álltunk utálatos módon a mi kezünkbe nyomták a festményt és a második és harmadik 
helyen álló keletnémet versen\]�N�NDSWiN�D]�yORPNULVWiO\�Yi]iNDW��)&UpV]�HU�VHEEHQ�IRJWD�D�
NpS� NHUHWpW�� PLQW� pQ�� pV� D� GRERJyUyO� OHOpSYH� ERWOiVW� MiWV]RWW� pV� D� NpSHW� HJ\� NLN|W�� F|O|SUH�
IHOI&]WH��$�NHOHWQpPHWHN�K|U|JWHN��D�W|EELHN�QHYHWWHN�pV�.�YiUL�.DUFVL-EiFVL�FVDSDWYH]HW�QN�
felkiáltott: “ Was für ein Umfall !” Tíz perc múlva már útban voltunk Lengyelország felé. Az 
YROW�D�OHJQDJ\REE�NLIRJiV�HOOHQ�QN�KRJ\�PL�.LHOE�O�M|WW�QN�KR]]iMXN�� 
  
Az 1960-as római olimpiára, amit a nápolyi öbölben rendeztek igen küzdelmesen kerültünk 
ki, ennek feltétele volt az, hogy az 1959-HV�PDJ\DU� EDMQRNViJRW�PHJQ\HUM�N��2OLPSLD� HO�WW�
júliusban a Franciaországi Bendor szigetén voltunk az Európa bajnokságon. Harmincöt induló 
volt, mi a tizenharmadik helyen végeztünk, hetedikek a nemzetek sorában. Végig viharos 6-7 
%HDXIRUW� HUHM&� 0LVWUDO� IXMW� $IULND� IHO|O�� ,WW� KDV]QRVtWRWWXN� D� ZDUQHP�QGHL� pV� VRSRWL�
WDSDV]WDODWRNDW�� $]� HOV�� IXWDPEDQ� D]� HJpV]� PH]�Q\� YDJ\� ���-600 méterrel túlcirkált, mert 
senki nem tudott a bójánál fordulni csak túl a bóján, amikor a szél kicsit alább hagyott. A 
raumbójánál mindenki szamárfordulózott, mert perdülni nem lehetett.  
 
Az olimpián a Nápolyi öbölben kis és középszelek fújtak. A huszonhat indulóból 12-ikek 
lettünk, legjobb helyünk egy hatodik hely volt a negyedik futamban, és az ötödikben 
hetediknek végeztünk. Timur Pinyegin Fedor Sutkovval (CCCP ) nyerte az olimpiát.  
  
1961-EHQ� ~J\� NH]G�G|WW� D]� LGpQ\�� KRJ\� D� ³.LHOHU� :RFKH´-n versenyeztünk, ahol életünk 
OHJMREE� KHO\H]pVpW� pUW�N� HO� )&UpVV]HO�� KDWRGLNRN� OHWW�QN�� 9iOWR]y� V]HOHN� I~MWDN�� OHJLQNiEE�
pV]DNQ\XJDWL�� 5|JW|Q� KD]DM|WW�QN��PHUW� D]� ROLPSLiQ� HO�]�� pYEHQ� 7LPXU� 3LQHJLQ�PHJhívott 
minket Leningrádba (ma és régen Szentpétervár) a kronstadti öbölben rendezett, a júniusi 20-
28-LNL� QDSpMHJ\HQO�VpJL� V]WiU�� UHS�O�� KROODQGL� pV� ILQQ� YHUVHQ\UH�� $� V]HPpO\�QNUH� V]yOy�
meghívó már februárban megérkezett az OTSH-ba Hegyi Gyulának címezve, aki utasította a 
Magyar Vitorlás Szövetséget, hogy minket kiküldjön. A versenyre velünk utazott a Spari 
hollandi páros is, Gömöry Pali és Lugossi Gyuri. A két hajót egy 3T-ás Csepel Diesel 
WHKHUDXWy� YLWWH�'ROHVFK� ,YiQ� NtVpUHWpYHO��$]� LQGXOiV� HO�WWL� KHWHNEHn mind a lengyel mind a 
szovjet követségen kértünk útvonal engedélyt, hogy Lengyelországon keresztül, az északi, 
rövidebb úton utazhassanak. Mindkét követség adott is útvonal engedélyt, CCCP-töl volt a 
IRQWRVDEE«�0L�QpJ\HQ�YHUVHQ\]�N�D�%XGDSHVW�– Moszkva –�/HQLQJUiG�~WYRQDORQ�UHS�O�YHO�
XWD]WXQN��$�WHKHUDXWy�|W�QDSSDO�HO�WW�QN�LQGXOW��KRJ\�LG�EHQ�RGDpUMHQ��GH�NpW�QDSSDO�NpV�EE�
érkezett, mert a szovjetek délre irányították a soffört és Ivánt a fuvarral, a Varsó - Moszkva 
útvonalra az útvonal engedélyek ellenéUH��$� KRVV]DEE�� NLEtUKDWDWODQ� XWDNRQ� pUNH]�� V]WiUQDN�
szétrázódott az árboca a feltámasztáson és a fa nut félig elkopott. Timur Pinegin, aki egyben 
KDMypStW�� LV� YROW�� V]HPpO\HVHQ� MDYtWRWWD� PHJ� D]� iUERFXQNDW�� PHUW� QHNL� LV� IRQWRV� YROW�� KRJ\�
indulhassunk. Sok pálinkánkba is került… Timur nyerte a versenyt, második Vasili ev volt, mi 
harmadiknak végeztünk, kb. 30 induló volt. Timur külön figyelmeztetett minket a verseny 
HO�WW�� KRJ\� HEEHQ� D]� LG�V]DNEDQ� YiUKDWy� HJ\� IpOyUiV� YDJ\� HJ\� yUiV� QDJ\RQ� HU�V� YLKDU�� +D�
látjuk, hogy porzik a víz, azonnal szereljünk le. 12-kor volt a rajt, az olimpiai pályán, a 
második kreuz közepén jártunk, kb. 50 méterrel vezettek az olimpiai bajnokok, hallottuk, 
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hogy Sutkov nagyot kiabált, örült sebesen lehúzta a nagyvitorlát és a fokkot. A példát 
N|YHWW�N� GH�� LO\HQ� J\RUVQDN� )&UpV]W� PpJ� VRKD� QHP� OiWWDP�� )LQQHN�� KROODQGLN� PLQG�
IHOERUXOWDN��VRN�V]WiUQDN�iUERFD�W|U|WW��$�MpJHV�V�YLKDU�HJ\�yUiLJ�WDUWRWW��PpUpVHN�V]HULQW����-
120 km-HV�V]pO�I~MW��.pV�EE�*|P|U\pN�HOPHVpOWpN��KRJ\�D�IHOERUXOW�KROODQGL alá bújtak, hogy 
QH�PHQMHQ�D�MpJW�O�V]pW�D�IHM�N�� 
  
9ROW� HJ\� PiVLN� ³NDODQGXQN´� LV�� $PLNRU� D]� (XUySD� +RWHOEH� EHN|OW|]W�QN�� J\|Q\|U&�
QDJ\V]REiW�NDSWXQN��.pV�EE�)&UpV]�N|U�OQp]HWW��PHUW�QHP�PiVW��PLQW�D]�pSSHQ�%XGDSHVWHQ�D�
NAGYVILÁG-ban megjelent Szolzsenyicin kisregényét - „ Ivan Gyenyiszovics egy napja” - 
olvastuk és ezen felbátorodva, megtalálva a mikrofonokat, egy mozdulattal az összest letépte. 
(]�SHUV]H�D�IRO\RVyQ��O��EiULVQ\iQDN�PLQGMiUW�MHO]HWW��0L�YLGiPDQ�HOPHQW�QN�VpWiOQL��D�1\iUL�
Palota, az ErmitagH�� D�1pYD� SDUWMD� J\|Q\|U&� YROW� D� KRVV]~� YLOiJRV� QDSRQ��0LUH� KD]DpUW�QN�
nagy balhé volt, Iván kimosott minket valami olyan történettel, hogy a kandalló kéményének 
a huzatát kihasználva ott akartuk szárítani a viharruháinkat. Ezúttal Ivánnak nem volt 
egyszer&�GROJD�YHO�QN� 
 
$]�HGGLJL� WDSDV]WDODWRNDW� D�YHUVHQ\HN�XWiQ� D� V]DNRV]WiO\� WDJViJD�� GH� I�OHJ� D� V]WiURVRN�HO�WW�
többször elmondtuk, mi magunk láttuk a legjobban, különösen a technikai felszerelésekben a 
nagy különbséget a nyugatiak és köztünk, de azt is láttuk, hogy vitorlázás technikában, 
PDQ�YHUH]pVEHQ��QDYLJiFLyEDQ�MREEDN�YROWXQN�D�PH]�Q\QpO�SiU�NLYpWHOW�O�HOWHNLQWYH��,WW�OiWWXN�
a gyümölcsét a fizikai felkészülésnek, a szakosztályi külön vízi ketrecezésnek, és a majd 
minden hétvégi versenyzésnek. Ugyan minGNHWW�QNQHN�QHKp]VpJHL�YROWDN�D�VSRUWV]DEDGViJRN�
kérelmezésénél munkahelyeinken.  
  
1962-EHQ�'XDUWR�%HOOR�� D� SRUWXJiO� YLWRUOiV� V]|YHWVpJ� HOQ|NH� pV� V]WiU�YHUVHQ\]�MH�PHJKtYRWW�
minket a Cascais-L�YLOiJEDMQRNViJUD��$]�HG]�EL]RWWViJ�HOIRJDGWD��V�W�MDYDVROWD��Hnnek ellenére 
D]�DNNRUL�UHQGV]HU�SROLWLNDL�RNRN�PLDWW�QHP�DGRWW�NLXWD]iVL�HQJHGpO\W��)&UpV]�HQQHN�KDWiViUD�
sajnos lemondta a további versenyzést és nyakig belemerült a szakmai munkájába. Új partnert 
kellett keresnünk Ivánnal. Molnár Albinra esett a választásunk, akivel aztán három évet 
versenyeztem.  
 
$�I|OGYiUL�7HOHS�YHUVHQ\]�L�KiURP�V]WiU�IORWWiED�LV�WDUWR]WDN�D�����'LVWULFWHQ�EHO�O��D]�����-
ban alakult Budapest, az 1965-ben alakult Öreghegy, és az 1991-ben alakult Koloska flottába. 
Ez sportdiplomáciai szHPSRQWEyO� LJHQ� HO�Q\|V� YROW�� PHUW� D� ���-es District többi osztrák, 
VYiMFL�� GH� I�OHJ� EDMRU� IORWWiN� YHUVHQ\]�LW�O� V]HPpO\V]HULQWL� PHJKtYiVRNDW� NDSWDN�
YHUVHQ\]�LQN��tJ\�D�NLXWD]iV�UpV]EHQ�EL]WRVtWYD�YROW��0LQG�D�7HOHJG\�,VWYiQ-Jutasi István majd 
Molnár Albin majd Ribiánszky József majd Holovits György, Gosztonyi-Komlós majd 
Holovits György, Gereben-Bányai majd Boronkay majd Pataky Péter, Fäller Károly-Holovits 
Tamás, Erdélyi Béla-Ujhelyi András, Konrád Tamás-Holovits István majd Mátray József, 
Ujhelyi András-Visy László, Tenke Tibor- Heckenast Péter majd Bendicsek József, Szépfy 
Tibor-Szilágyi Imre, Haranghy Csaba-/pQiUW� ÈNRV� YHUVHQ\]�SiURVRN�� (]HN� D� YHUVHQ\]�N� D�
W|EE� PLQW� KDUPLQF� pY� DODWW� WDYDV]WyO� NpV�� �V]LJ� NRPRO\DQ� NpV]�OWHN� D� YHUVHQ\HNUH�� WpOHQ��
pedig együtt jártak tornatermi edzésekre, labdarúgásra, hegyi futásra, síelésre mind a fizikai 
felkészülés keretében. A nemzetközi hazai és a külföldi versenyek után minden páros egész 
V]DNRV]WiO\� HO�WW� EHV]iPROW� D� WDSDV]WDODWDLUyO�� D]� ~MtWiVRNUyO�� DPL� QDJ\EDQ� HO�VHgítette az 
egyre jobb eredmények elérését.  
  
������V]pW�O��DPLNRU�D�V]DNRV]WiO\��D�7HOHS��D]�2.,6=�VSRUWN|UpKH]��D�%XGDSHVWL�6SDUWDFXV�
S.C-hez került igen komoly anyagi támogatást kapott egyrészt az OKISZ-tól valamint a 
Spartacustól. Így került a szakosztiO\� YH]HW�VpJpEH�.DUORYLWV� -iQRV�� D� 5DPRYLO� HOQ|NH�� DNL�
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befolyásánál fogva nem csak anyagi támogatója lett a szakosztálynak, mert beleszeretett a 
%DODWRQED�� D� I|OGYiUL� 7HOHSEH�� D� YHUVHQ\]�L� OpJN|UEH� pV� PDJiED� D� YLWRUOi]iVED�� KDQHP�
erkölcsileg és sportpoliti kailag is. Az anyagi támogatás révén mind több sztáros jutott 
N�OI|OGUH�YHUVHQ\H]QL�pV�QHP�FVRGD��KRJ\�D�KD]DL�EDMQRNViJRNRQ�LV�6SDUL�YHUVHQ\]�N�YROWDN�
D]� pOHQ��0iU� DYYDO� D� WpQQ\HO�� KRJ\�.DUORYLWV� -iQRV� YHUVHQ\LG�V]DNEDQ�� D� WHOHS� Q\LWiVNRU� pV�
zárásakor mindig jelen volt, biztosította azt, ami alapelve volt, hogy rend és tisztaság legyen a 
telepen, a motorosok jó karban legyenek és a telep szépségét is ápoljuk.  
  
1962-ben az Magyar Olimpiai Bizottság a Magyar Vitorlás Szövetség javaslatára egy Etchell 
csil ODJKDMyW�YiViUROW��DPL�D]�DNNRU�LG�N�OHJMREE�pStWpV&�KDMyL�N|]p�WDUWR]RWW��$NNRU�PpJ�IiEyO�
NpV]�OWHN�D�V]WiURN��D�KDWYDQDV�pYHN�PiVRGLN�IHOpW�O�NH]GWpN�H]HNHW�P&DQ\DJEyO�pStWHQL��.pW�
válogatott egység a Tolnay-Simon és a Telegdy-Molnár. páros pályázott erre a hajóra. Az 
HG]�EL]RWWViJ�HJ\�$PHULND�.XSD�UHQGV]HU&�K~V]IXWDPRV�SiURV�YHUVHQ\VRUR]DWRW�LUW�NL�HQQHN�D�
hajónak az elnyerésére. Az “aranyborjú” versenysorozat két hétig tartott, és az egész balatoni 
YHUVHQ\]�JiUGD�YpJLJ� L]JXOWD��(]�G|QWHWOHQ�O�YpJ]�G|WW� Ezt követte egy külföldi verseny, a 
Tito Nordio Triesztben ahol mi negyedikek lettünk a Tolnay-Simon páros hatodikak, de volt 
HJ\�NLHV��IXWDPXN��DPLW�V]DNDGiV�RNR]RWW��pV�H�PLDWW�YROW�D]�D�G|QWpV��KRJ\�H]�QHP�YROW�HOpJ�
PHJJ\�]��� tJ\� D� N|YHWNH]�� VLyIRNL� YHUVHQ\W� W&]WpN� NL� G|QW�QHN�� DPLEHQ� D� KiURP� IXWDP�
eredménye alapján a Tolnay–Simon páros negyedik lett a Telegdy-Molnár páros hatodik. Az 
HG]�EL]RWWViJ� YiODV]WiVD� D�7ROQD\-Simon párosra esett. Sajnos azonban az 1964-es Tokyo-i 
olimpiára anyagi okok miatt még��N�VHP�MXWRWWDN�NL�� 
  
1968-as olimpiai kiküldetésre két páros, a Gosztonyi-Holovits és a Tolnay-Farkas párosok 
voltak kijelölve. Felkészülésükben a Telegdy-Ribiánszky és a Gereben-Boronkay párosok 
VHJtWHWWHN��(J\pUWHOP&HQ�DNNRU�PiU�D�*RV]WRQ\LpN�YROWDN�D legjobbak a Balatonon. Különösen 
HU�V� V]pOEHQ�� 0LQG� D� IL]LNDL�� PLQG� D� SV]LFKROyJLDL� IHONpV]�OpV�N� NHOO�HQ� NpV]� YROW� D]�
olimpiára. Gosztonyi azonban politi kai okokból nem kapott sem kiutazási engedélyt, sem 
útlevelet, így a Tolnay-Farkas László párost küldték ki Acapulco, Mexikóba. 1972-ben már 
nem volt vita, Gosztonyi Andris megkapta az útlevelet, így Holovits Gyuróval a kieli 
olimpián huszonháromból nyolcadikok lettek.  
  
1959, 61, 63, 66, 75, 76-ban Telegdy István és más-PiV�YHUVHQ\]�WiUVD�� -XWDVL��0ROQir A., 
Ribiánszky, Holovits Gy., Füredi nyerte a magyar bajnokságot. 1960, 61-ben már fiatalabb 
párosok a Gosztonyi-Komlós, 1966, 71, 72, 78-ban a Gereben Gábor és más-más 
YHUVHQ\]�WiUVD�� %iQ\DL�� %RURQND\�� 3DWDN\� YROW� D� PiVRGLN� KHO\HQ�� ����-ben a Gosztonyi-
Komlós páros harmadikok voltak, 1962, 64, 65, 69, 77, 80-ban Telegdy István és más-más 
YHUVHQ\]�WiUVD��0ROQiU�$���5LELiQV]N\��7HOHJG\�=VROW��.XULPD\�7DPiV�YROW�PiVRGLN�KHO\HQ��
1970-ben Gosztonyi-Holovits Gy. páros második helyen végzett. 1967, 68, 69, 71, 72, 73-ban 
a Gosztonyi-Holovits Gy. ill etve Homonnay páros nyerte a bajnokságot. 1972, 75-ben a 
Fäller-Holovits T. páros harmadik, 73-ban második volt. 1967, 68, 70-ben Telegdy-
Ribiánszky, ill etve Mózes volt a harmadik helyen. 1970-ben a Gereben-Boronkay páros, majd 
1974-ben a Fäller-Holovits Tamás páros nyerte a bajnokságot. 1972-ben Gereben-Boronkay, 
1974, 75, 76-ban Erdéyi Béci, Ujhelyi András páros a második helyen végzett. 1973, 76, 77-
ben Gereben-Boronkay, majd Száva páros volt a harmadik. 1974-ben a Telegdy-Hidasi páros 
volt harmadik, majd 1977, 78, 79, 80-ban Holovits Gy.- Holovits T. páros volt a magyar 
bajnok. 1979-EHQ�~MDEE�ILDWDO�SiURV�pUNH]HWW�D]�pOPH]�Q\EH��D�.RQUiG-Holovits I. a második 
helyen végzett. 
 
1980-ban az olimpián a Holovits-Holovits páros képviselte a magyar színeket, ahol 
tizenhárom induló volt.  
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$�7HOHSHQ�PLQGLJ�PLQGHQ� LG�EHQ��D]�HOV�� OpSpVHNNHO�NH]GYH�PLQGLJ�QDJ\�V~O\W�IHNWHWWHN�D]�
HG]�N� D� ILDWDORN�� D]� XWiQSyWOiV� QHYHOpVpUH�� 'ROHVFK� ,YiQ� DODSHOYH� YROW�� KRJ\� D� YHUVHQ\]pV�
mellett,� D]RN�� DNLNHW� |� UiWHUPHWWQHN� WDUWRWW� YpJH]]HQHN� HO� VHJpG� HG]�L� WDQIRO\DPRNDW� pV�
VHJtWVpN� D]� XWiQSyWOiV� QHYHOpVpW�� .pV�EE� H]HN� OHWWHN� D]� RV]WiO\� NDSLWiQ\RN�� ,O\HQHN� YROWDN�
Csill ag László, Szabady Tibor (“Tanár-úr” ), Telegdy István, Gömöry Pál, Lugossi György, 
Gosztonyi András, Holovits György, Erdélyi Béci. Az 1982-es tanév végén négyévi tanulás 
XWiQ� (UGpO\L� %pOD� pV� 7HOHJG\� ,VWYiQ� V]DNHG]�L� GLSORPiW� NDSWDN� D]� DNNRU� 7HVWQHYHOpVL�
)�LVNROiQDN�QHYH]HWW�IHOV�RNWDWiVL�LQWp]PpQ\EHQ�� 
 
A 17. District bajnokságokon iV�MyO�V]HUHSHOWHN�D�6SDUL�YHUVHQ\]�L����������-ben a Gosztonyi-
Holovits páros, 1975-ben a Telegdy-Holovits páros, 1979-ben a Gereben-Pataky páros, 1997-
ben Szépfy-Szilágyi páros, 2002-ben a Tenke-Bendicsek páros nyerték a bajnokságot.  
 
Jelenleg a 17. DistULFW� D� V]WiU� YLOiJEDQ� OHJQDJ\REE� OpWV]iP~� IORWWiYDO� pV� YHUVHQ\]�SiUUDO�
rendelkezik. 
 
A sok külföldi versenyzés során a Telep sztárosai sok barátra tettek szert, sokat tettek a 
nemzetközi sportpoliti ka érdekében, a külföldiek örömmel jöttek és jönnek ma is a Balatonra, 
a földvári vizekre, a Telepre versenyezni, mert már azt is tudják, hogy itt a rendezés mindig 
megközelíti a tökéleteset, nem csak a vízen, hanem a szárazon is.  
 

0DJ\DU�FVLOODJKDMyV�EDMQRNViJL�HUHGPpQ\HN�D�EDODWRQI|OGYiUL�WHOHSU�O 
 

1951:  3. Szemes Dodó-Dolesch Iván, BHSE 
1952:  2. Szemes Dodó-Dolesch Iván, BHSE (ez volt az éjszakai árboc szerelés!) 
1954:  3. Kritvátsy-Szücs Ádám-Schrenk Ferenc, BHSE 
1956:  2. Bókay Andi-Toldy Jancsi, BHSE 
1957:  3. Telegdy István-Jutasi István, Bpesti Épitök 
1959: 1. Telegdy István-Jutasi István, Müvész 
1960:  2. Gosztonyi András-Komlós Béla, Müvész 
1961:  1. Telegdy István-Jutasi István, Müvész 

2. Gosztonyi András-Komlós Béla, Müvész 
1962:  2. Telegdy István-Molnár Albin, Müvész 

3. Gosztonyi András-Komlós Béla, Müvész 
1963: 1. Telegdy István-Molnár Albin, Müvész 
1964:  2. Telegdy István-Molnár Albin, Spari 
1965: 2. Telegdy István-Molnár Albin, Spari  
1966:  1. Telegdy István-Ribiánszky József, Spari 

2. Geberen Gábor-Bányai István, Spari 
1967:  1. Gosztonyi András-Holovits György (“Gyuró”), Spari 

3. Telegdy István-Ribiánszky József, Spari 
1968:  1. Gosztonyi András-Holovits Gyuró, Spari 

3. Telegdy István-Ribiánszky József, Spari  
1969:  1. Gosztonyi András-Holovits Gyuró, Spari 

2. Telegdy István-Ribiánszky József, Spari  
1970: 1. Gereben Gábor-Boronkay Antal (“Bobó”), Spari 

2. Gosztonyi András-Holovits Gyuró, Spari 
3. Telegdy István-Mózes Mihály (“ Imperiál” ), Spari 

1971: 1. Gosztonyi András-Holovits Gyuró, Spari  
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2. Gereben Gábor-Boronkay Antal (“Bobó”), Spari  
1972: 1. Gosztonyi András-Holovits Gyuró, Spari 

2. Geberen Gábor-Boronkay Bobó, Spari 
3. Fäller Károly Holovits Tamás, Spari 

1973: 1. Gosztonyi András-Homonnay Tamás, Spari 
2. Fäller Károly-Holovits Tamás 
3. Geberen Gábor-Boronkay Antal, Spari  

1974: 1. Fäller Károly-Holovits Tamás, Spari 
2. Erdélyi Béla (“Béci” )-Ujhelyi András (“U”), Spari 
3. Telegdy IstvánHidasi László, Spari 

1975:  1. Telegdy István-Holovits Gyuró, Spari 
2. Erdélyi Béci-Ujhelyi András, Spari 
3. Fäller Károly-Holovits Tamás, Spari 

1976: 1. Telegdy István-Füredi Gyula, Spari 
2. Erdélyi Béci-Ujhelyi András, Spari 
3. Geberen Gábor-Boronkay Bobó, Spari 

1977: 1. Holovits Gyuró-Holovits Tamás, Spari 
2. Telegdy István-Telegdy Zsolt, Spari 
3. Gereben Gábor-Száva György, Spari 

1978:  1. Holovits Gyuró-Holovits Tamás, Spari 
2. Gereben Gábor-Pataky Péter, Spari 

1979: 1. Holovits Gyuró-Holovits Tamás, Spari 
3. Konrád Tamás (“Menö”)-Holovits István 

1980: 1. Holovits Gyuró-Holovits Tamás, Spari 
2. Telegdy István-Kurimay Tamás, Spari 

 
Külföldiek részére: Spar i�HJ\�N|]Q\HOY&�U|YLGtWpVH�D�Spartacus Vitor lás Egyesületnek 
 
 

Maryll visszaemlékezései 1971-töl 1986-ig 
Október 2004 Napa, Kalifornia 

  
Tán nem is mindenki tudja, hogy jómagam, azaz Lenkey Maryll (Kacsa) 15 éves USA 
WDUWy]NRGiV� XWiQ� HO�V]|U� ����� XWiQ� ����-EHQ� %XGDSHVWUH� pUNH]YH� PiU� HOV�� HVWH� 7HOHJG\�
Pistivel találkoztam, akivel rövid úton el is jegyeztük egymást. Akárhogy is, ez is a régi 
Honvéd történethez tartozik. Itt jut eszembe, hogy más házasságok is születtek a Honvédból, 
csakhogy egy párat említsek: Bókay Zsuzsi Kozma Ottóval, Bókay Kati Molnár Miklóssal, 
igaz, Miklósnak ez már a második nekirugaszkodása volt. Tud valaki még többet? 
  
Annak ellenére, hogy az 1956-os idényt már nem a Honvédban töltöttem, a 72-es évadra Iván 
és a kevés ott maradt régi tárt karokkal fogadott, mintha soha el sem mentem volna. Így aztán 
rögvest vissza is ültem kalózba, eJ\�ILDWDO�NDOy]RV�OHiQ\]y��%HD��YROW�D�YHUVHQ\]�WiUVDP��(O�LV�
bóklásztunk egy szezonon át a versenyeken, ahol valaki más, vagy többen mások sokkal 
jobbak voltak nálunk.  Elég reménytelen helyzetben voltunk, nyilván az én hibámból.  Még 
gyakorlat nélkül sem lehet vitorlázni elfelejteni, de versenyezni elfelejteni igen. Így aztán az 
1973-as évben elmentem mansaftnak Welsz Tomihoz, akivel remekül meg voltunk, nem 
PLQWKD�D]�pOPH]�Q\EHQ�YLOORJWXQN�YROQD��GH�PLQGLJ�MyO�V]yUDNR]WXQN��PDJXQNRQ�pV�PiVRNRQ��
Mikor PisWL�V]WiUMiYDO�D�.DOy]�UDMW�HO�WW�RGDW&]|WW�pV�7RPLQDN�FpO]yYL]HW�NtQiOW��DWWyO�NH]GYH�
sokkal jobban rajtoltunk. No, de ezzel nem lehet dicsekedni. 
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Azzal viszont igen, hogy ha statisztikussan nézzük az eredményeket az 1972-es évadtól az 
1986-os évadig bezáróan (azért 1986-ig mert akkor az egész családdal együtt, Zsolti fiunkkal 
–�3LVWL�HOV��Ki]DVViJiEyO�– Zsolti menyasszonyával együtt az USA-ba vándoroltunk) akkor ez 
alatt a 16 év alatt 125 Sparis volt bajnok, vagy bajnoksági helyezett. Ami több mint 7 
„olLPSLDL� SRQWV]HU]�´� pYHQWH�� 0LQGH]HN� RO\DQ� KDMyRV]WiO\RNEDQ�� KRJ\� 2SWLPLVW� VHUG�O����
0RO\� LIL��&DGHW� VHUG�O��� LIL��)LQQ� LIL��6-yolle ifi, 420-as ifi, 470-es ifi, 470-es, Kalóz, Kalóz 
Q�L��5HS�O��+ROODQGL��&VLOODJKDMy��'UDJRQ��6ROLQJ��gVV]HYRQW�W�NHV~O\RV��(zek között voltak 
VRNDQ� RO\DQRN� LV�� DNLNHW� D]� ����� HO�WWL� +RQYpGHV� JiUGD� LVPHUW�� MyO� LVPHUW�� � 0LQW� 7HOHJG\�
István “Ketyi” , a párom, Konrád Ádi fia: Tamás, a Csill ag házaspár leánya: Kati. Kati az 
1977-HV� V]H]RQWyO� XUDOWD� D� Q�L� PH]�Q\W� pV� ����-ig más nem nyert jóformán. Ehhez még 
hozzájön az is, hogy 1975-ben a Balatonon rendezett 17-es Star District bajnokságot is Sparis 
nyerte, mégpedig a Telegdy Holovits páros. Ugyancsak ebben az évben rendezett Balaton 
Kékszalagját is ez a páros nyerte, három viharral megküzdve kb. 21 óra alatt. 

1982-EHQ� PHJUHQGH]W�N� D]� HOV�� +RQYpGRV� 1RV]WDOJLiW�� 0RQGDQRP� VHP� NHOO�� KRJ\� HEEHQ�
nekünk volt nagy részünk, mi tartottuk nagyjából a régiekkel a kapcsolatot. Sajnos nincs 
listám a megjelentekröl, legfeljebb pár epizódra emlékszem. Volt egy vitorlás verseny, amit 
Optimistekben futottunk le. Bókay Andi nyerte a fiukét, Zombory Tomi lett második és 
7HOHJG\�3LVWL�D�KDUPDGLN��%yND\�=VX]VL�Q\HUWH�D�Q�LW��D]W�WXGRP��V�W�D]W�LV��KRJ\�pQ�PDMGQHP�
felborultam behajózáskor, aztán nem voltam sehol a versenyben, de nagyon sokat nevettünk, 
DKRJ\� D� PDJXQNPpUHW&HN� SUyEiOWDN� HEEH� D� PLQL� KDMyED� EH�OQL� �YROW�� DNL� YDOyEDQ� U|JW|Q�
felborult) majd navigálni. Kalapos Feri, Isten nyugosztalja, már katatonikus állapotban 
elraumolt valamerre Szemes felé, úgy kellett a Hubával, vagy a T&]ROWyYDO� XWiQD� PHQQL��
$]WiQ�YROW� HJ\�NLUiQGXOiV� D� OHYHQGXOiVED� D�7&]ROWyYDO�� �$�7&]ROWy� D]pUW� YROW�7&]ROWy�� D]D]�
azért nevezték annak, mert piros volt.) Természetesen legalább 3x annyian voltunk, mint a  
megengedett személyzet a hajón.  Egyszerre csak, amint szép kényelmesen tüzünk a 
&V~FVKHJ\�IHOp��URKDQYD�HOLQGXO�D�UHQG�UPRWRURV�D�I|OGYiUL�NLN|W�E�O��$P~J\LV�Q\LOYiQ�V&U&�
IHOYLJ\i]iV�DODWW�YROWXQN��PHUW� DQQ\L� UHQJHWHJ�N�OI|OGL�� D�³E&Q|V�NDSLWDOLVWD´�YLOiJEyO�YROW� D�
telepen. Hát igen “horribile dictu” voltak az USA-ból, Angliából, Franciaországból, 
%HOJLXPEyO��1pPHWRUV]iJEyO��6YiMFEyO��$XV]WULiEyO��6]yYDO�M|Q�D�UHQG�UPRWRURV��V]HUHQFVpUH�
YDODNL� LG�EHQ� pV]UHYHWWH� pV� HORUGtWRWWD� PDJiW�� ³GHNNHOQL� D� NDELQEDQ�´� $� NDELQED� FVDN�
egyenként lehetett bejutni a keskeny ajtó miatt normális körülmények mellett, de ezúttal 
KiUPDQ�HJ\V]HUUH�LV�EHSUpVHO�GW�QN��eQ�YHV]WHPUH�VDMQRV�OHJN|]HOHEE�YROWDP�D]�DMWyKR]��tJ\�
D]�HOV�N�N|]|WW� pUWHP�EH��DPLQHN�N|YHWNH]WpEHQ�YDJ\���-en  még ránkfeküdtek,  slichtelve. 
Sose felejtem el, KutyD��,VWHQ�Q\XJRV]WDOMD�|W� LV��D]D]�6]HQWNXW\�7LERU�pUNH]HWW�UiP�HOV�QHN��
aki kedvesen megjegyezte, hogy ezt aztán sose hitte volna, hogy velem ilyen helyzetbe is 
NHU�OKHW��$�IHGpO]HWHQ�PDUDGW�KiURP�³iUWDWODQ´�HPEHU�NHGYHVHQ�HOEHV]pOJHWHWW�D�Yt]LUHQG�UUHO��
míg mi a kabinban kuncogtunk, majd távozott. Így minden baj nélkül mindannyian többé-
kevésbé épségben megérkeztünk a Csúcshegy alá, ahol volt, aki felment a levendulásba, volt, 
aki lent maradt és úszkált a szép napsütésben, a környezetben és a csendben gyönyörködve. 
Voltak kellemes esték, amikor a hozott fényképeket, régi fényképalbumokat nézegettük, és a 
régi emlékeket felidéztük. Megbeszéltük, hogy 10 év múlva újra találkozunk a Telepen. 
Ugyan a 10 év nem sikerült, de a 14 igen. 1996-ban rendeztük, az már sokkal trükkösebb volt, 
de nem politi kailag, csak azért, mert azt már Kali forniából szerveztük.  

6HP����VHP�����pY�P~OYD��V�W�PiU�����-ban Iván már nem volt a telepen. Elment az északi 
partra, mert úgy érezte, hogy megbántották.  Haláláig nem lépett újra be a Telepre. Veszteség 
volt, de úgy érzem nagyobb veszteség volt neki. Mindig tüske maradhatott e miatt a szívében. 
0HJ� YDJ\RN� J\�]�GYH�� KRJ\� D]� |U|N� YDGiV]PH]�N|Q� ~MUD� D� EDODWRQI|OGYiUL� WHOHS� D]�� DKRO�
otthon van és vár minket is oda. 
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A hetvenes, nyolcvanas években sok nemzetközi, külföldi eredményei is voltak a 
6SDULVRNQDN��2OLPSLDL�KHO\H]pVHN��YLOiJEDMQRNL�KHO\H]pVHN�I�NpQW�5HS�O��+ROODQGLEDQ� 
 
 

  
 

 
  
  
  
  
  

�����
Who-is-who 
�KD�PpJ�pO��

��
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�
��

���(J\�5pJL�1pYVRU�
(Maryll ) 

  
���5pJL�pV�~MDEE�

MDYtWRWW�

6tUIHOLUDWRN�

(Dazsi) 
  

������pYH�W|UWpQW�

(Lulu) 
����

���/HYHOHN������

(Kati és Lulu) 
��

���.pNV]DODJ������

(Ketyegö) 
  

Last update 2005.04.09 Zürich 
�

��

��
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BALATONFÖLDVÁR - HONVÉDOS NOSZTALGIA 2  
SZEPTEMBER 1996 

  
 

(Kar lai Cini) Mar ia ANTHONY   
2025 VISEGRÁD/DIÓSDÜLÖ CINKE U 2  Tel.: 214 942 9055 

  
BERECZ Tibor & Joli  

1126 BUDAPEST Királyhágo-tér 1 1 155-5807 
2484 AGÁRD Ösz-utca 36 Tel.: 22 271-557 

  
Szentkuty Tiborné (Eszter) lánya: Ester BERGER és lánya Gabr iella SCHENKER 

Brunngasse 8 CH-8001 ZÜRICH SVÁJC Tel.: 411 262-8637 
 

(Besse Lulu) Dr . Ludwig & Gret BESSE 
Birmendorfestrasse 419 CH-8055 ZÜRICH SVÁJC e-mail:101541.741@compuserve.com 

  
(Bókay Andi) Andre de BOKAY 

18, rue de Calvaire F-9220 ST CLOUD FRANCIAORSZÁG Tel.: 4 602 2410 
  

(Kozma Bea) Bea CHRISTEN-KOZMA és lánya Zsófi 
Buchholztsrasse 91 CH-8053 ZÜRICH SVÁJC Tel.: 411 381-2102 
1124 BUDAPEST Fürj-utca 30/a Tel.: 1 319-8178 

  
CSILL AG László 

1115 BUDAPEST Petzvál-utca 18/22 Tel.: 1 203 4060 
  

CSILL AG Kati és elváltak férje SZÜTS Péter és lányuk  Anna 
1118 BUDAPEST Kelenhegyi-út 42/a fszt.1 Tel.: 1 185 3334 

  
(Dömötör Laci) Leslie DEMETER 

1555 LAKESIDE DR OAKLAND, CA  94612 Tel.: 510 444 1998 
1026 BUDAPEST Pusztaszeri-ut 27 Tel.: 1 325 7354 

  
EMBER Sándor és lánya Sár i 

1121 BUDAPEST Járör-utca 25 Tel.: 1 200 6228 
  

Karoly EMBER 
Dicken CH-9035 GRUB SVÁJC Tel.: 41 701 891 2204 

  
ERDÉLYI Béla  

1037 BUDAPEST Erdöhát-út 16 Mobil: 06 30 476 106 
FODOR Péter & I ldi 

1125 BUDAPEST Trencsényi-u 35 Tel.: 1 116-2306 
  

GEREBEN  Gábor 
1028 BUDAPEST Kisasszony-utca 19/b Tel.: 1 397-1201 Hiv. tel.: 1 202 2822 

  
GÖMÖRI Pál & Réka 

H-2083 SOLYMÁR KAKUKKH EGY-U 12 Tel.: 1 168 2369 
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GOSZTONYI  András  

8252 BALATOSZEPEZD Kisfaludi-utca 27 
hiv.: 1014 BUDAPEST Babits Mihály köz 4 Tel.: 1 202 2121 

  
(Haán Pisti) HAÁN István 

8241 ASZÓFÖ Petöfi Sándor-utca 33 
 

(Hajdu Pisti) HAJDU István 
1124 BUDAPEST Kiss József altbngy-u 78 Tel.: 1 202 5813 

  
HEMRIK Ferenc 

1117 BUDAPEST Móricz Zsigmond krt 3/a Tel.: 1 186 6979 
  

(Plumbury) HOFFMAN Ervin 
1134 BUDAPEST Apály-u 2/e Tel.: 1 140 3018 Hiv.tel.: 1 252 1685 

  
(Hollay Marci) Martin HOLL AY 

P O Box 4331 S LAKE TAHOE  CA 96157 USA Tel.: 916 544 7150 
  

HORN  Lajos & Zsi meghaltak 
1124 BUDAPEST Tamási Áron-utca 9 Tel.: 1 202 3771 

  
HORVÁTH Margit 

1026 BUDAPEST Sövény-utca 4 Tel.: 1 200 8051 
  

(Fürész) JUTASI István 
1026 BUDAPEST Hidász-utca 29 Tel.: 1 200 1643 

  
(Kökuti Dini) KÖKUTI Dénes & Márta 

H-1113 BUDAPEST TAKÁ CS MENYHÉRT-U 9/A  Tel.: 1 141 4877  
Mobil: 06 30 443 862 

  
(Babci) KONRÁD Ádámné 

2400 DUNAUJVÁROS Vályi András -utca 7.VIII .2 Tel.: 25 422 073 
  

(Kozma Otto & Bókay Zsuzsi) Otto & Susanne KOZMA 
Säntisstrasse 8/B CH-8123 EBMATINGEN SVÁJC Tel.: 4101 980 1520 

  
Adam KRIVATSY 

1034 Vallejo Street SAN FRANCISCO CA 94133 USA Tel.: 415 771 2281 
Off ice: 415 495 5377 Fax:  415 495 5270 
  

(L itkey Jani) Janos L ITKEY 
F-09100 BONNAC LEFREICHE FRANCIAORSZÁG Tel.: 6183748 

Fax.: 6183816 
  

LITKEY Miklós & Kati 
2118 DÁNY Szabadság-u 81  06 60 320 779 
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(Molnár M iklós & Bókay Kati) Nicholas & Catherine MOLNAR 
500 Wildwood Ave PIEDMONT CA 94611 USA Tel.: 510 547 5538 

Off ice: 510 452 4711 
  

MOLNÁR Magda 
1053 BUDAPEST Múzeum krt 19 Tel.: 1 118 6641 

  
(Nagy Gyuszi) NÁNDORI Gyula 

1116 BUDAPEST Karczag-u 47 Tel.: 1 204 6709 
  

NÓGRÁDI Kálmán 
1124 BUDAPEST Mártonhegyi-út 43/a Tel.: 1 175 3186 

  
Kozmovszky Edina 

VIBIA SABINA 4. AVE COLOMBO F-06000 NICE FRANCIAORSZAG 
Tel.: 33 4 93 53 6017 
  

ROTTER Lajos 
8623 BALATONFÖLDVÁR Postafiók 27 Tel.: 84 340 183 

  
(I rcsi) SCHILHÁN I rén 

8623 BALATONFÖLDVÁR Postafiók 27 Tel.: 84 340 183 
  

(Szántó Jutka) STARNFELD Iván & Judit 
1113 BUDAPEST Kosztolányi Dezsö-tér 4 Tel.: 1 164 4436 

  
(Arbocz Eszter) Peter & Eszter SZABADOS 

A-2500 BADEN Marchetstrasse 49/III AUSZTRIA Tel.: 022052/86724 
  

SZABADY Tibor & Ibolya és lányuk Piroska 
1124 BUDAPEST Lejtö-út 16 Tel.: 1 166 2458 

  
(Szemes Dodó) Dr. George & Marti SZEMES 

700 BRIGGS ST # 19 PACIFIC GROVE, CA  93950 USA Tel.  209 722 0200 
  

(Kozmovszky Éva) TELE GDY ÉVA 
2045 TÖRÖKBÁLINT Józsefhegy-u 22 Tel.: 06 23 335 923 

  
(Telegdy Pisti & Lenkey Maryll ) Istvan & Maryll TELE GDY 

27 Casassa Ct NAPA CA 94558 USA Tel.: 707 255-3009  
e-mail: mtelegdy@napanet.net 

  
(Klósz Ági) Tóth Sándorné 

1149 BUDAPEST Táborhegy-u 6 Tel.: 1 183 3481 
  

VÉRÓ Mihály 
1173 BUDAPEST Ujlak-utca 51.I.6 

 
Welsz Tamás 

2030 ÉRD BADOGOS-U 44 Tel.: 1 175 3415 
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(Zombory Tomi & Székács Kati) Thomas & Catherine ZOMBORY-MOLDOVAN 

Hill s Butts House Kingston Lacy Wimborne Minster DORSET BH21 4DS 
ANGLIA Tel.: 0202 842407 

  
ZSIGMOND Péter 

8230 BALATONFÜRED Kristói-u 30 Tel.: 87 480 651 
 

Balatonföldvár  HSE   1954-55 
  

STRÓFÁK ÉS SÍRFELIRATOK SZÓLNAK ITT, VÉNEK, RÓLATOK 
  

K. Pali bá: Ezek hogy mit törnek, nem marad itt ép test, 
  S csavart kalapálni én sem vagyok épp rest. 
  
Cs. Laci: Cyranói orra felér biz sok mással 
  El nem is cserélné tán a Nagygodással. 
  
Cs. Gizi: Megint szabni, varrni – mondjátok ez élet? 
  S álmomban húsz éve csak lakást cserélek. 
  
H. Marci: 1HP�YROW�KLiQ\�QiOXQN�NHV]W\��V�E�U]HNpEHQ� 
  Mindent szerzett Marci, nyugodjék békében. 
  
B. Tibor: 1\DNDGEDQ�SiQFpORV��P&~WRQ�7iWUDSOiQ�   
  Vízben meg a Huba – hová jutsz Tiborkám? 
  
H. János: Itt alussza álmát  Herr von Illumina, 
  Sosem kellet néki tóvizét innia. 
  
N. Zoli:  Tíz éve húzod te, Nagy Zoli barátunk  
  Lagzival hát mi lesz? Tovább már nem várunk! 
  
L. Maryll:  Ez a széles nagy hely Maryllunkat zárja, 
  Épp hogy elfért benne…, az Isten megáldja. 
  
  Gyuszi: Mindég hajót cipelt, így élt meg sok évet, 
  Meg is kapta érte az “ Izomtróger” nevet. 
  
B. Zsolti:  6]HOtG�V]HP&�=VROW�LV�|OW|WW�JLPQDV]W\RUNiW 
  S dal helyett szakrázás hagyá el a torkát. 
  
L. Jani: Halkszavú barátom feljöttél te rendre, 
  Többezer Littkeyt neveld csak ill emre. 
  
B. Zsuzsi: Akadémikusunk biz jól vitorlázott, 
  S addig, addig I�]|WW��PtJ�RGD.R]PiORWW� 
  
K. Ottó: $�NDVVD�IRJiV]XQN�UHPHN�O�PLQ�V�OW� 
  'H�HOYLWWH�D]�|UG|J��PLHO�WW�EHQ�V�OW� 
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K. Bea: Jól hajózott Bea, kapott is sok fröccsöt, 
  Kriváncsy orrán már nem látunk több pöttyöt. 
 
Á. Eszti: &VHQGHV�pV�Q\XJRGW��GHU&V�OiQ\�Dz Eszti, 
  5HJJHOW�O�QDSHVWLJ�KDMyN�RUUiW�IHVWL���QRGH�HVWL""� 
  
H. Margit: A sok irka-firka lett halálom nekem, 
  Meg az, hogy Cinóber volt a becenevem. 
  
J. Jutka: Lóhátról dobálta labdát a kosárba 
  Volt is istállószag, - ma már fene bánja.   
  
G. Zsébi: Szeretett vityizni, ha a szél nem pörgött, 
  S nagy bambi szemével választott új flörtöt. 
  
Sz. Jóska: Ez a hely Bolcsié, ki megnyert minden számot 
  És ki nem cserélte toprongyos gatyámat  

(hogyaZisten nyugosztalja) 
  
B.  Pityu: Ha ládájába lépett Pityu a “nagy” Bunder 
  Lében fürdött Dani, mannschaft-a-la-wunder. 
  
B. Lulu: Ékes baritonján  volt csak gyenge Lulu, 
  ÈUDPEDQ�EL]�HU�V��VQiMSEDQ�VRNROGDO~� 
  
K. Luri: Yogás Kovács Bélát megverni egy számba’  
  mi-Korbuly-be Luri, az szép Fababába? 
  
K. Géza: 7LV]WHO�MH�YDJ\�WH�D�V]pS�Q�L�QHPQHN� 
  6]&N�KDMyG�KHO\HWW��N�QDJ\REEDW�NHGYHOQHN� 
  
B. Andy: Lent pihen már Andy,�V]WiURV�OHWW���EL]RQ\� 
  Igaz, ráfért volna, hogy kicsit felhízzon. 
  
K. Feri: Hig-dumás féldoktort ez a sírhely zárja 
  Itt nyugszik “a” kalap, meg “a” lakktáskája. 
  
D. Judit: 7H[WLOYHJ\pV]�YROW���V�~J\�PRQGWD�D-zsa-jó, 
  Ha talpa alatt porzik a H2O. 
  
Sz. Tibor: Nagyvizet rója már Kutya kis hajója, 
  Ott fent is Uvaterv s lakásgond a búja. 
  
Sz. Gyula: Pödörte bajuszát, csinált is sok rajzot, 
  %ROGRJ�EL]�FVDN�~J\�YROW��KD�DQJ\DOE�UW�KRUGRWW� 
  
T. Pisti: Itt nyugszik… -�PpJ�LWW�VHP��$�W~OI&W|WW�3LVWD� 
  Lent is addig matat, míg jól áll árboca. 
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T. Miki: -yO�PHJQ�WWpO�gFVN|V��SUtPD�PRVW�D�GROJRG� 
  Házasságban úgy jó (ha) nadrágot te hordod. 
  
M. Miklós: Hanyag lezserséggel rágta tolla végit, 
  A mannschaft melózzon, Dea’ mindenségit! 
  
B. Miki: Egy “veréb” mannschaftról szól mostan a rege, 
  ,JD]��|VV]HORSRWW�PLQGHQW�E&YpV]�NH]H� 
  
Z. Tomi: Menyekbe jutásod Kisöcsi, hajh  kétes, 
  Hajódon nem volt hölgy, csak tizenöt éves!  
  
V. Misi: Nézzétek Misinek mint feszül a melli , 
  Szép piros motorja, hogy a benzint Nelli . 
  
K. Ádám: ,PPiU�Q\iU�N|]pS�OHV]��ODVVDQ�K�VpJ�UHNNHQ� 
  Széplábú kapitány, nem látunk a dekken… 
  
D. Iván: Csak két “ rettenetest” ismer történetem: 
  Az egyik a miénk… A másik holt tetem. 
   
Saját:  Nagygodás voltam én, ez amit nem bánok, 
  (De) mért kellett kiírni? – ti pletykás leányok! 
  
   
  Utóirat 1996 november 6-ra: 
  
  Szemesnek még áll a világ 
  Sütik már a rántott libát 
  Maryll , Pisti tálba rakják 
  Balcsi vizét megsiratják… 
  6�1DSD�ERUiW�K~]]iN�HO� 
  (mert) 
  Av-vót Pajtás a szép iG��– 
    
        ihaj ja!   
        Bognár Dazsi 
    

 
 

 Csak 50 éve volt 
  

$OLJ� KDOW� PHJ� D� QDJ\� MyWHY�QN� Sztálin Jóska (1953.03.05), állítólag nem a saját háló-
szobájában. Nálunk, és a mi életünkben is érthetetlen változások történtek. Egy forradalmi 
változiV�HO�KDQJMDLW��������XJ\DQ�PpJ�D�OHJMREE�]HQHL�KDOOiVVDO�UHQGHONH]�N�VH�V]LPDWROWiN�D�
OHYHJ�EHQ��GH�HQQHN�HOOHQpUH�YLVV]DWHNLQWYH�D]�����-ös évre, ez is érdekesen és változatosan 
folyt le. 
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$� P&V]DNL� HJ\HWHPL� KDOOJDWRN� Q\iURQ� N�O|Q� tiszti kiképzésben részesültek, méghozzá a 
V]RYMHW� WLV]WHN�V]DNpUW��HOOHQ�U]pVH�DODWW��(]�D�QpJ\KHWHV�V]ROJiODW�HJ\�NDWRQDL�ViWRUWiERUEDQ�
folyt le és csak a sátor felállítása hasonlított a vidám cserkésztábori élethez. Itt megtanultuk, 
hogy milyen fontos a saját csizmád jó bejárása, és a kapca, az a háromszög alakú vászon 
URQJ\�� V]DNpUW�� OiEUD� FVDYDUiVD��$]� HOPpOHWL� RNWDWiV� J\RUV� IHOIRJiVD�� N�O|Q|VHQ� D]� pMV]DNDL�
PHQHWJ\DNRUODWRN� XWiQ� D� 'HEUHFHQL� 1DJ\HUG�� XWMDLQ� ���� NP���� PHJ� D� &VRSDNL� WDUOyNRQ��
keresztbe-kasul, rendkívül fonWRV�YROW�D�NpV�EEL�IHMO�GpV�QNEHQ��9pUHV�NDSFiN�V]iUtWiVD��YDJ\�
nem csak a szokott büdös, hanem lassan rohadó talpak mutogatása nem keltett már senkinél se 
nagy benyomást. 
 
 $� YLWRUOiV� WHOHSHQ� pV� D]� HJ\HV�OHWEHQ� LV� YROWDN� YiOWR]iVRN�� ,YiQ� W|EE� LG�W� V]HQWHOt most a 
szervezkedésre (?), Budapesti Honvéd kapcsolatok ápolására, és a közvetlen kellemes 
modorával a YHUVHQ\]�N�QHYHOpVpUH��ËJ\�D�UpJL��EHIXWRWW��LVPHUW�pV�HUHGPpQ\HV�YHUVHQ\]�LQN�
közül többen elhagyták a HSE-t és átmentek a Balatoni vitorlázó konkurenciához 
�%DODWRQI�UHG��(O�UH���,YiQ�D�VDMiW�FpOMiW��D�PDJ\DU�YLWRUOi]RN�QHP]HWN|]L�I�-HG]�VpJpW��HO�V]|U�
UDMWXQN� DNDUWD� NLSUyEiOQL�� (]� D� IHJ\HOPL� DODSUD� pStWHWW� HG]�L� WHYpNHQ\VpJ�� D]� pU]pNHQ\HEE�
lelkekre romboló hatással volt. (lásd Hihetetlen Történetek). Miután egyre kevesebb a 
magatartásban jeles, a kormányos maradt a hétvégi versenyekre. A pénteki nap, Ivánnak a 
nagy fejtörés napja volt. Ki vigye melyik hajót, kivel? Ha lehet, úgy, hogy a hajó visszajöjjön 
egészségesen, és ha lehet jó helyezéssel (a Magyar Sport újságban megjelenve). 
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,YiQ� UHQGV]HUH�PpJVHP� WXGRWW� EHQQHP�PDUDGDQGy� OHONL� NiUW� RNR]QL�� (OV�VRUEDQ� D]� HPOtWHWW�
szovjet tiszti oktatás nem csak a talp-E�U|PHW� NpUJHVtWHWWH�� KDQHP� D]� pUWHOPHWOHQ�
parancsolgatások feldolgozására is rászoktatott. (Például: Egy ruszki tiszt egy tehén-szarnál ki 
DGMD� D� SDUDQFVRW�� Ä+DVUD� YHW�GQL�´�+D� D]W�PRQGRG�� KRJ\� QHP�� DNNRU� OHO�KHW�� KD���PpWHUUHO�
RGpEE� IHNV]HO� KDVUD�� DNNRU� SHUV]H� �� PDUDGW� D� V]DUEDQ��� $]RQNtY�O� D� 6QLSH-ban eltöltött 
HU�VV]HOHV� YHUVHQ\HN� UiV]RNWDWWDN� D� WHOMHV� QDJ\YiV]RQ� NLKDV]QiOiViYDO való optimális 
versenyzésre. (A balatoni vitorlás hajók – Kalóz, O-jolle - a Snipe kivételével - , és felfelé, 
6WDU�pV�SHUV]H�D�W�NpV�KDMyRV]WiO\RN��DNNRU�PpJ�PLQG�UHIIHOKHW|�QDJ\YiV]RQQDO�YLWRUOi]WDN��pV�
HU�V�V]pOEHQ�D�KDMyN�EHUHIIHOYH�����YHUVHQ\H]WHN�� 
  
Én különlegesen büszke voltam, mikor a Vörös Csill ag� QHY&� ��-as hajónkat egyszer, Iván 
NpUpVpUH�� HJ\� HU�VHEE� pV]DNL� V]pOEHQ� %DODWRQI�UHGU�O� )|OGYiUUD� KD]DYLWRUOi]KDWWDP�� 7HOMHV�
vászonnal sikerült majdnem gleitolásba vinni az öreg bárkát, és mindenkit menetközben 
OHHO�]W�QN�� 6]DNV]HU&� NLN|WpV� XWiQ� EHFLSHOW�N� D� YiV]QDNDW�� V]iUtWDQL� pV� D� GRORJ� UpV]HPUH�
ODVVDQ� HOIHOHMW�G|WW�� $� N|YHWNH]�� KpWYpJL� HO�NpV]�OHWHNQpO� KDOORWWXQN� YDODPL� NiURPNRGiVW��
Hogy a jobb-oldali vantni (drótkötél) érthetetlenül (?), hét közben, úgy megnyúlt, hogy a 
spanner-rel nem lehet már elégé megfeszíteni, és az árboc lötyög. Kiszely Pali , mint 
H]HUPHVWHU�� D� GUyWN|WpO� U|YLGtWpVpUH� HJ\� HJ\V]HU&� FVRPyW� D� GUyWN|WpOEH�� HJ\� IDJ|UFFVHO� D�
közepén javasolt. Evvel a házi találmánnyal a Vörös Csill ag utána hosszabb ideig sikeresen 
versenyzett.      
  
Nagyhajós versenyek és különösen az újból feltalált Túra-táv versenyek (Kékszalag, 
Fehérszalag, Földvár-Keszthely, stb.) nem voltak nekünk fiataloknak, a háromszög pályákra 
idomítót vitorlázóknak igazi kiKtYiV��$� VSLQQDNHU� QHYH]HW&� YLWRUOiW� DNNRU�PpJ� D�%DODWRQRQ�
nem ismerték, és a hátszél-, ill . félszél-szakaszban, csak egy (családi-) sörös üveg 
segítségével lehetett a hirtelen lelassult és unalmas sompolygást átélni. 
  
Egy ilyen Fehérszalagon kellett 1955 nyarán indulnunk egy Star-ral (Csill aghajó). Álmosan 
becipeltük, reggel a vásznakat a hajóra és kieveztünk a vontához. Szinte csukott szemmel 
IHON|W|WW�N� PDJXQNDW� D� YRQWiUD� pV� V]LQWH� HJ\LGHM&OHJ� HODOXGWXQN� D� YiV]RQUD� IHN�GYH��
Megérkezve a verseny színhelyére, nagy kiabálásra ébredtünk. Az egyik haverunk 
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Csill aghajóján (?, kérem, ha akarja,  a nevét ide írhatja) a kormányos a legénységével együtt 
próbálta hangosan kiértékelni, hogy mire lehet egy otthonról elhozott, elszakadt orrvitorlát a 
verseny alatt használni. Mi egy darabig csak mosolyogva hallgattuk a dolgokat, de egyszerre 
mi is észre vettük, hogy mi is otthon felejtettünk egy nélkülözhetetlen dolgot, a sörös 
üvegünket. 
  
Nagy kapkodással kieveztünk a partra, és a Juliska néni parti kimérdéjében vettünk egy jég 
KLGHJ�FVDOiGLW��pV�YLVV]D�PHJLQW�D�UDMWKR]��$]�HYH]pVW�LV�LG�N|]EHQ�DEED�NHOOHWW�KDJ\QL��PHUW�D�
W|EELHN�N|]EHQ�UDMWROWDN��ËJ\�D�YiV]QDNDW�IHOK~]YD��PLQW�XWROVyN��pOYH]W�N�D�PH]�Q\�LQGtWiViW� 
  
0HJQ\XJRGRWW� pU]pVVHO� K~]WXN� D]� HOV�� QDJ\� NDQ\DUW� D� %DODWRQ� N|]HSH� IHOp�� PDMG� NpV�EE�
PHJLQW�YLVV]D�D�SDUW�IHOp��DKRO�D�PH]�Q\�HJ\�NHOOHPHV�V]pOFVHQG�OXNEDQ�DNNRU�PiU�P|J|WW�QN�
Wt]yUDL]RWW��.pV�EE�PHJLQW� VLHWQL� NHOOHWW��PHUW� N|]EHQ�NL�U�OW� D� V|U|V�YHJ�QN� LV� pV� D� V]pO� LV�
NRPRO\DQ�IHOHU�V|G|WW��$�EHIXWiV�pV�D�gratulálások után a Tabu mellé álltunk be, ahol Gaal 
Bandi barátunk, mint mindig különösen csinos, fiatal leányokat napoztatott a fedélzeten. 
  

 
  
Hogy ki volt a második helyezett mögöttünk, azt bizony nem figyeltük, mert egy újabb 
családi sör azonnali beV]HU]pVH��pUWKHW�HQ��HJ\�VRNNDO�IRQWRVDEE�IHODGDW�YROW� 
  
A sörös palack�QHP]HWN|]L�MHOHQW�VpJpW�D�%DODWRQWyO�YDOy�HOV]DNDGiVRP��������XWiQ�WXGWDP�
HO�V]|U� WXGRPiQ\RV�DODSRQ�YL]VJiOJDWQL��(]�D�N|QQ\&�alkoholtartalmú folyadék (sör), ugyan 
az egész világon ismert, azonos recept szerint készül, de minden országban a sajátságos 
törvények beleszólásával egyéni (nemzeti) különlegeségé vált. 
  
1pPHWRUV]iJEDQ� HJ\� iOODPL� W|UYpQ\� �5HLQKHLWVJHERW�� HOOHQ�U]L� D� V|U� �QHP� D� SRKiU��
tisztaságát. Hollandia, állítólag a sör feltalálója és a lakosság számához képes, statisztikailag, 
V]iPEDQ�D� OHJW|EE� V|UI�]GH� WXODMGRQRVD�� �$PVWHO��&VHKHN�SHUV]H�PiU�0iW\iV�NLUiO\�DODWW� LV�
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QDJ\�V|UI�]GpVHN�YROWDN��3LOVHQ���ËURUV]iJEDQ�D]�HPEHUHN�Yt]�KHO\HWW��V|WpW-barna) sört isznak. 
Ezért a politi kai szavazásokat csak szerdán és csütörtökön lehet megtartani, mert a hétvégi 
DONRKRO�WDUWDORP�HJ\�My]DQ�YiODV]WiVW�DP~J\�VH�HQJHGQH�PHJ��6YiMFEDQ�FVDN�D�IUDQFLD�Q\HOY&�
területen lehet a hivatalos családi sörös üveget (1 liter) a boltban venni. Német nyelY&�
országrészen csak 3.3 dcl és 6 dcl üvegeket kaphatnak. (Újabban 5 dcl. Alu-dobozos Svéd és 
Dán sör is kapható az üzletekben) Svédek és Dánok nem ihatnak a "környezetvédelem" miatt, 
a saját hazájukban alu-GRER]RV� V|UW�� FVDN� �YHJE�O� D� 7XERUJ-ot. Angliában a sörivásnak 
kocsmai (Pub) óra-rendszeri kötöttsége van. Franciáknál is 2.5 dcl üvegeket szorgalmazzák, 
nehogy véletlenül rájöjjenek a  sör kellemes izére. USA-ban babi dobozban (alu-2,5dcl) 
árulják (és six-packnak hívják). A sheriff hajlandó csikorogva lefékezni, és az autóból 
kiszállni, ha a tengerparton egy doboz sört a közeledbe lát. Az amerikai fiatalság (21 év alatt) 
sörözni csak a sötét pincében, vagy egy Bagdadi katonai táborban tudja a sör izét élvezni.. 
A valódi görög sört Heineken-nek hívják (Made in Greece). Valódi olasz sört Heineken-nek 
hívják. (Made in Italy). Valódi egyiptomi sört is Heineken-nek hívják. Na, vajon hogy hívják 
akkor a Máltai sört? 
  

 
  
{ Lulu Zürich, 2005-04-07 } 
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/HYHOHN�D�7HOHSU�O������� 

  
 

 
  
Ugyan nehezen olvasható, de mégis érdekes.. 
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Ezek az emlékek Kati Molnár (Bokay) fiókjából lettek kiásva Lulu 
 
 
 
 
 
 



 119 

KÜLÖNLEGES KÉKSZALAG VERSENY   
1967 július 30-31, holdtölte: 81 induló, 

 
TELE GDY ISTVÁN, Napa, Kali forniából, 2005 február jában 

 
 Iklódy-Szabóék “Sól\RP� ,´� |UHJ� NXWWHUMiQ� YHWWHP� UpV]W� pOHWHP� HOV�� .pNV]DODJMiQ�
1942-ben 15 évesen. Nagy élmény volt két napot versenyezni éjjel nappal, pedig kis szél volt 
pV�D�³6yO\RP�,´�QDJ\RQ� ODVV~�KDMy�YROW��7DOiQ�H]pUW� LV��PHUW�H]�YROW�D]�HOV��NRPRO\�YLWRUOiV�
élményem. 6]iPRPUD�D�WyNHU�O��PDUDGW�PLQGLJ�D�OHJUDQJRVDEE�YHUVHQ\��$]�DODSNLtUiV�V]HULQW�
ezen a versenyen minden olyan vitorlás hajó részt vehetett, amely 15 négyzetméterrel 
QDJ\REE� YLWRUODIHO�OHWWHO� UHQGHONH]HWW� pV� PHJIHOHOW� D� VDMiW� RV]WiO\HO�LUiViQDN�� 6DMQRV� D�
máVRGLN� YLOiJKiERU~� HO�WW�� DODWW� pV� XWiQD�PLQGLJ�YDODPHO\LN� IULVVHEE�� J\RUV�YHUVHQ\KDMyW� D]�
|UHJ� QDJ\KDMyVRN� NL� DNDUWiN� WLOWDQL� D� .pNV]DODJUyO�� HO�V]|U� D� ��� %LQQHQ-yollékat, majd a 
&VLOODJKDMyNDW��NpV�EE�D�6ROLQJRNDW�� �1HPFVDN�D]pUW��PHUW�H]HN�D�KDMyN�J\RUVDbbak voltak a 
NLV�pV�N|]pSV]HOHNEHQ��KDQHP�PHUW�YHUVHQ\]�LN� LV� IHONpV]�OWHEEHN�YROWDN�D�QDJ\KDMyVRNQiO��
Tisztelet a kivételnek.  Sajnos a media az 50-es, 60-as években egyáltalán, vagy csak nagyon 
keveset foglalkozott a vitorlás sporttal, mert a fennálló politi kai hozzáállás szerint ez “úri 
sport” volt. Többen szerettünk volna újságírókat a vitorlás sportnak megnyerni.  
 1963-ban a Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége végre engedélyezte a Csill aghajók 
részvételét  a Kékszalagon.    

Peterdi Pállal az 1960-as olimpián Nápolyban ismerkedtem meg.  Ö akkor már ismert 
KXPRULVWD� pV� VSRUW~MViJtUy� YROW�� UHPHN� FLNNHNHW� LUW� I�OHJ� D� Yt]VSRUWRNUyO�� ~V]iV�� Yt]LODEGD��
NDMDN� pV� NHQX� YHUVHQ\HNU�O�� � $UUD� JRQGROWDP�� KRJ\� |W� NHOOHQH� PHJJ\�]QL� DUUyO�� KRJ\� D�
vitorlás sport is kemény sport, mind a pályaverseny, mind a túrverseny és arról is érdemes 
írni. Sikerült is 1967 kora tavaszán beszerveznem.  Kispályás tornatermi foci meccsünk volt a 
színészek ellen a Kertész-XWFDL� WRUQDWHUHPEHQ�� XWiQD� XJ\DQRWW� D� 0&YpV]� 6�.�� pWWHUPpEHQ�
vacsori]WXQN�� 0HOOHWW�QN� OpY�� DV]WDOQiO� �OW� 3DOL� HJ\� QDJ\� WiUVDViJJDO�� My� KDQJRVDN� YROWDN��
Újságírók, színészek, vízipólósok. Tréfásan megkérdezték Palit , hogy részt vesz-e a 
Kékszalagon. Elég fitymálva válaszolt, hogy számára az nem egy szám csak “üldögélni egy 
hajóban”. Kaptam az alkalmon és átültem az asztalukhoz, megkérdeztem: 
“Valaha is versenyeztél vitorlás hajóban?” 
“Nem,” mondta.  
“Gondolod, hogy egy 20-30 órás versenyzést végig tudnál csinálni?”  
“Mire gondolsz?” kérdezte Pali . 
“Arra, hogy meghívunk RibiáQV]N\� -y]VL� YHUVHQ\]�WiUVDPPDO� HJ\HWpUWpVEHQ� KDUPDGLNQDN��
KRJ\� D� E�U|G|Q� WDSDV]WDOG�� KRJ\� PLO\HQ� HJ\� YLWRUOiV� W~UDYHUVHQ\�� W~UDYHUVHQ\HQ� XJ\DQLV�
hárman is indulhatnak Csill aghajóban.”  
Szó szót követett, végeredmény az lett, hogy kezet adott rá, hogy eljön harmadiknak, ahogy ö 
NpV�EE� tUWD�� ³W�NHV~O\QDN´�� +HWHNNHO� HO�WWH� W|EEV]|U� OHM|WW� %DODWRQI|OGYiUUD� LVPHUNHGQL� D�
%DODWRQQDO��KDMyYDO�� D]�HPEHUHNNHO�� ËJ\�XWyODJ�EHYDOORP��HOpJ�³V&U&Q´�YROWXQN�D� IHGpO]HWHQ��
ha fújt a szél.  

(J\V]HU�� HJ\� M~QLXVL� QDSRQ� FVDN� NpV� délután értünk rá, 3 után értünk le 
%DODWRQI|OGYiUUD�� UHPHN� V]pO� I~MW�� 'ROHVFK� ,YiQ� V]RNiVRV� HG]�L� ³MiWpNiW´� &]WH� pV� D]W� D]�
utasítást adta, hogy hozzunk egy követ a Révfülöpi mólóról. Minden fordulónál Palinak a 
dekk alá kellett bújnia, hogy Józsi és én is átférjünk a bumm alatt. Mire elértük Révfülöpre az 
ÉNy szélben, teljesen átáztunk mind a hárman, de megtanultuk, hogy hogyan lehet háromnak 
is gyorsan mozogni a hajóban. Pali itt már kezdte érezni, hogy ez mégsem egy csak “hajóban 
�OG|JpO�´� VSRUW�� )HOYHWW�N� D� N|WHOH]�� N|YHW� ,YiQ� V]iPiUD�� 9LVV]DIHOp� yULiVL� URKDQiV� YROW� D�
NLN|W�LJ�� ³-y]VLNiPPDO´� YpJLJ� NXUMRQJDWWXN�� DKRJ\� KXOOiPUyO� KXOOiPUD� VLNORWWXQN�� .|]EHQ�
Palinak folyamatosan mindenre volt valami poénos megjegyzése, remek humorát még a dekk 
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alól sem hazudtolta meg. Fantasztikus naplementében értünk haza.  Partot érve Pali 
mindenkinek lelkendezve mesélte élményeit.  

.pV�EE� NLV� V]pOEHQ� LV� HG]HWW�QN� D� ³QDJ\YHUVHQ\´� HO�WW�� QDJ\RQ�PHJV]HUHWW�N�3DOLW� D�
PHJ� QHP� V]&Q�� � DQHNGRWi]y�� KXPRUL]iOy� VWtOXViW�� V]HUpQ\VpJpt és a hajóban tanúsított 
mozgáskultúráját, alkalmazkodó képességét. 

$]WiQ�HOM|WW�D]�XWROVy�KpW�D�.pNV]DODJ�HO�WW��pQ�iWELFLNOL]WHP�|UHJ�EDUiWRPKR]�.RYiFV�
Béla-bácsihoz, aki Kékszalag specialistának számított, hiszen háromszor is megnyerte a 
Kincsem II, Kincsem III , Kincsem IV Binnen yollékkal, ezt a rangos versenyt. A 
PHWHRUROyJLD� PHOHJ� Q\iUL� LG�W�� YiOWR]y� LUiQ\~�� GH� I�OHJ� Q\XJDWL� V]HOHW�� QDSV�WpVW�� pMMHOUH�
teliholdat jelzett.  Béla bácsi jelszava, amiért mentem:  “csak is a déli part mentén!”  

Palitól két dolgot kértem hozza el a pipáját, hogy a gyenge szelet jelezni tudja a 
pipafüsttel, vegye birtokába az egyetlen  nagy szivacsot,  és amikor látja, hogy az önöblitön 
szivárog a víz, azt szívja fel, nyomja ki.  

$� YHUVHQ\� HO�WWL� QDSRQ� -y]VLYDO� IHOYLWRUOi]WXQN� D]� pV]DNL� SDUWUD� D]� (O�UpEH�� DKRO�
“Kefe”, Kövári Karcsi szeretettel fogadott és biztosított, hogy hajónkat baj nem éri. Pali 
értünk jött autóval, hogy visszavigyen Balatonföldvárra, hogy a saját ágyunkban alhassunk.  
A tihanyi komp felé tartottunk.  

“Mindenkit hívok fagyizni,” mondtam, így az apátság melletti cukiba betértünk, dög 
nyári melegben a cuki tele emberrel. Alig kaptunk asztalt. Végre jött a remek fagylalt, 
HO�WW�QN�UDJ\RJRWW�D�.LV�%DODWRQ��6]pO�VHPPL��$�PHOOHWW�QN�OpY��DV]WDO�PHJ�UHVHGHWW��pV�PLnt 
D�YLOOiP�HJ\�ILDWDO�Q��pUNH]HWW��J\RUVDQ�OH�OW��7HPSyQ\LYDO�NpV�EE�HJ\�DJUHVV]tY�IpUIL�LV�OH�OW��
(EE�O�QDJ\�YLWD�OHWW� 
 “Mindjárt összeverekednek,” gondoltuk mind a hárman.  Pali kicsit oldal fordult a 
J\|Q\|UN|GpVE�O��XQRWWDQ�NLYHWWH�D�V]iMiEyO�D�SLSiMát és így szólt: 
“A hölgy ülve érkezett” , ez természetesen óriási derültséget keltett a teraszon, a férfi  
elkotródott. 

Másnap, szombaton 9-kor rajt Füreden. Enyhe északi breeze, fent rajtoltunk a nádnál. 
Alattunk a “Tramontana” 8R elrohant Kenese felé.  A bójánál 10-ikek lehettünk, irány Siófok. 
0LQG�ODVVDEEDQ�M|WWHN�D]�pV]DNL�V]pOFVtNRN��GH�WXGWXN�WDUWDQL�D�KHO\�QNHW��%HWDUWRWWXN�D]�HO�UH�
PHJEHV]pOW� WDNWLNiW�D�GpOL�PDUiV�YRQDOiQ�PDUDGWXQN�YpJLJ�D� WLKDQ\L�FV�� IHOp��$]�XWROVy�����
méteren egy frissüléssel felettünk jó páran elhúztak, de a tihanyi hegy takarása miatt mindenki 
leállt . Harminc-QHJ\YHQ�KDMy�iOOW�HJ\�VRUEDQ�D�UpY�HO�WW��0L�YROWXQN�D�OHJDOVy�KDMy�D�EyMDVRURQ�
EHO�O��$]�~M�EUHH]H�Q\XJDWUyO� M|WW��PL�NDSWXN�PHJ�HOV�QHN�� OHJDOXO�� �6]LQWH�³NLYiJyGWXQN´�D 
PH]�Q\�HOp��)DQWDV]WLNXV� OiWYiQ\�YROW�KiWUDQp]YH��D]�HJpV]�PH]�Q\�RWW�iOOW�D� UpYQpO��$�NOXE�
motorosunk a “Huba” tele drukkoló klubtársakkal, újságíróval, óriási dübörgéssel és  
pOMHQ]pVVHO�KDODGW���-XWDVL�7RPL�PRWRUYH]HW���D]�³,O�VLOHQWLR´-t fújta a trombitáján nekünk.  Az 
~MViJtUyN� OHJI�NpSSHQ� 3HWHUGL� 3DOL� PLDWW� M|WWHN� PHJQp]QL� D� YHUVHQ\W�� � 3DOL� L]JDOPiEDQ�
IHOV]tYWD�D�YL]HW�D�V]LYDFFVDO�pV�D]]DO�D�PR]GXODWWDO��DPLYHO��NLQ\RPWD�YROQD�EHO�OH�D�YL]HW��EH�
LV�GREWD�D�%DODWRQED��+iW�D]�HOPHQW��$�PLQNHW�N|YHW��Vok hajó látványa mögöttünk kárpótolt 
PLQG�D�KiUPXQNDW�D�V]LYDFVpUW���0L�IRO\WDWWXN�D�IULVV�O��Q\XJDWL�V]pOEHQ�D�GpOL�SDUWL�PHQHWHW��
OHJW|EE� KDMy�� D]RN�� DNLNHW� OiWWXQN�� IHOK~]WDN� D]� pV]DNL� SDUWUD�� .pV�EE� D� Q\XJDWL� V]pO� OHiOOW��
LOOHWYH� D]� HJ\UH� MREEDQ� IHOHU�V|G�� SDUWL� V]pO� HOQ\RPWD� D]W�� ËJ\� YLWRUOi]WXQN� HJpV]HQ�
Keszthelyig. Kértem Palit gyújtson rá a pipájára, mert gyengült és változott a szél.  Nagyon 
csendesen válaszolt: 
“A kocsiban felejtettem a telepen.”   

Éjjel egykor fordultunk Keszthelynél 12-ik helyen. Tartottuk magunkat a déli parton 
visszafelé is, most már inkább hátszélben. Kértem Palit vegyen fel minden meleg ruhát, mert 
hideg lesz, menjen ki a hajó orrába, ott feküdjön hasra, fogja jól a hajó orrát, és ne mozogjon. 
Többször kellett az éjjeli menet alatt hinaraznom, nem volt kellemes a hideg víz, de éjszaka 
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QHP� OHKHWHWW� OiWQL� D� KLQiUPH]|NHW�� pV� D� &VLOODJKDMy� W�NHV~O\D� pV� D� NRUPiQ\D� QDJ\� OHONHVHQ�
IHOV]HG�PLQGHQ�KtQiUW��(WW�O�QpKD�WHOMHVHQ�PHJiOOWXQN�� 

5HJJHOUH�pUW�QN�YLVV]D�D�FV�EH��HO�WW�QN�YROW�NpW 30-as Schärenkreuzer a “Trinidad” , a 
“Kékmadár” , öt-hat Csill aghajó, a középen kicsit hátrább a “Tramontana” körvonalait lehetett 
kivenni.  Ahogy jött fel a nap úgy kezdtük levenni magunkról a rétegeket “Ribivel” . A végén 
PHJLQW�FVDN�I�UG�UXKiEDQ�YROWXQN��QDJ\�QDSYpG��NDODSRNNDO��6tUL�KDQJ�D�KDMy�RUUiEyO� 
“Nagyon melegem van, mozdulhatok?”  
“Te Atya Isten, ez a szegény humorista még mindig éjszakai menetfelszerelésben van,” 
teljesen elfelejtkeztünk róla a nagy hátszelezésben. 
³*\HUH��J\HUH�YLVV]D��YHWN�]]�OH��OHJ\pO�PHJLQW�W�NHV~O\�D�N|U�QNEHQ�´ 
ËJ\� pUW�QN� UHJJHO� NLOHQF� N|U�O� ODVVDQ� YiQV]RURJYD� D� WLKDQ\L� NLN|W�� PDJDVViJiED�� 3DOLQDN�
“ remek” ötlete támadt: 
“Gyerekek, én kiúszom Tihanyba, 70 kilóval könnyebbek lesztek!”  
”Nem lehet, drága humoristám, mert Te is be vagy nevezve.”  

9DJ\���� KDMy� pUNH]HWW� tJ\� ����PpWHUUHO� D� FpO� HO�WW� WHOMHVHQ� HJ\� VRUEDQ�� �&VDN� ODVVDQ�
FV~V]WXQN� HO�UH�� 0LQW� NpV�EE� PHJWXGWXN�� FpOIRWy� G|QW|WWH� HO� D� KHO\H]pVHNHW�� HOV�� OHWW��
“Trinidad” Debröczy Tiborral a kormánynál, a második: Csill aghajó Gereben Gábor Bányai 
Pistával, harmadik: ismét Csill aghajó Kádár András Koltay Gusztival, mi hárman hetedikek 
OHWW�QN��$]�HOV��Wt]�KDMy�KDUPLQF�PiVRGSHUFHQ�EHO�O�IXWRWW�EH� 

Egy órával miután befutottunk remek szél jött északnyugatról, örömünkben 
hazavitorláztunk Balatonföldvárra.  Nyolc éves Zsolt fiam fogadott a Huba stégnél, kérdezte 
Palitól: 
“Hányadikok lettetek Pali -bácsi?”  
“Nem tudjuk, csak azt, hogy a “Trinidad” egy orrhosszal nyerte, célfotó dönti majd el a 
többit.”  
“Te kormányoztál, Pali -bácsi?” , így Zsolt. 
“Nem, nem, azt, legtöbbet apukád  csinálta.”  
“Húztad akkor talán a fokkot?”  
“Nem, nem azt, legtöbbet a Ribi húzta.”  
³7H�PRQGWDG��KRJ\�PHUU�O�I~M�D�V]pO"´ 
³1HP��QHP�D]W�LV�FVDN��N�NHWWHQ�WXGWiN�´ 
³�+iW�DNNRU�PL�D�IHQpQHN�YROWiO�D�KDMyQ"�7�NHV~O\QDN"´ 
³,JHQ��LJHQ��W�NHV~O\QDN�´�YiODV]ROWD�3DOL�QDJ\RQ�FVHQGHVHQ� 
ËJ\� V]�OHWHWW� PHJ� 3DOL� NpV�EEL� KtUHV� ULSRUWMD�� DPL� W|EE� ~MViJban és könyvben megjelent: 
³7�NHV~O\�YROWDP�D�.pNV]DODJRQ´� 

Megittunk egy-egy üvegsört, Pali l efeküdt és másnap 10-ig fel sem ébredt, annyira 
IiUDGW� YROW� D� QDSWyO�� D� V]pOW�O� pV� D� VRN� ~M� pOPpQ\W�O�� 1DJ\� pOPpQ\� YROW� QHN�QN� LV�
“Józsikámmal” ezzel a remek humorú sportemberrel  huszonöt órát végigversenyezni.          
 

 
 

Úgy rémlik 
  

 
Van még egy csomó jelenet, ami A Könyv olvasása közben az eszünkbe jutott, mint kiegészítés, 
megjegyzés, pontosítás, vagy egyéb nyavajgás. Ezeket is szívesen elterjesztjük az Internet 
segítségével.  (Lulu) 
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 Halmos Lajos emlékei 

 
Gizi néni fáradhatatlan szorgalommal hajtotta a varrógépét. Felsorolni lehetetlen, hogy mi 
PLQGHQ� M|WW�NL� D�NH]H�DOyO��(UU�O�YLV]RQW�QHNHP�PpJ�HJ\�PiVLN�HPOpN� LV�EHXJURWW��9ROW�HJ\�
PHQ��I&]I�L�NDOy]-YHUVHQ\]���D�.RPSROWK\�7LYDGDU��D�1LWURNpPLD�PpUQ|NH�YROW?). Mindig a 
PH]�Q\� pOpQ� QDYLJiOW� YDJ\� pSSHQ� HOV�� OHWW�� 6DMiW� YLWRUODV]DEiVL� PyGV]HUH� YROW� �.RPSROWK\�
YiV]QDN���$�+RQYpG�YH]HWpVH��YDOyV]tQ&OHJ�,YiQ��PHJiOODSRGRWW�YHOH��KRJ\�QHN�QN�LV�V]DEMRQ�
vásznakat (az ellentételezés módját nem ismerjük). A tervei szerint kiszabott vásznakat aztán 
Gizi néni varrta meg, és Iván által a jobbak között kerültek kiosztásra. Egyet mi is kaptunk a 
Litkey Janival. A kiosztási ceremóniáról van a lapodon egy fotó, ahol Ivántól balra a Jani és 
én állunk. 
  Az ominózus Füredi viharról annyi kiegészíteni valóm van, hogy a Litkey János- 
+DOPRV� /DMRV� NDOy]� SiURV� HOV�NpQW� IXWRWW� iW� D� FpOYRQDORQ� �tJ\� HPOpNV]HP�� GH� PD[LPXP�
PiVRGLNNpQW���NHPpQ\HQ�N�]GYH�D]�HJ\UH�IRNR]yGy�YLKDUUDO��D�YpJpQ�PiU�FVDN�]VHENHQG�Q\L�
vászonfelületet használva. HRJ\�OHO�WWpN-e a versenyt azt nem lehetett tudni, de az eredményt 
PLQGHQHVHWUH� D� YLKDU� pV� D� NHYpV� EHpUNH]�� PLDWW� MRJRVDQ� W|U|OWpN�� .�]GHOPHV� NLN|WpV� XWiQ�
PHQW�KDMyUD�YH]pQ\HOWHN��DPL�N�O|QOHJHV�pOPpQ\�YROW��3HUV]H�QHP�HPOtWHQpP�pOPpQ\QHN��KD�
haláleset is történik. Szóval emeletes hullámok és sípoló szél kíséretében közelítettünk meg 
HJ\�IHOERUXOW�KDMyW��UDMWD�FVLPSDV]NRGy�YHUVHQ\]�NNHO��$�NLKRUJiV]iVXN�PyGMD�pV�LG�WDUWDPD�
PiU� SRQWRVDQ� QHP� M|Q� HO��� FVDN� DQQ\L�� KRJ\� HJ\LN� SLOODQDWEDQ� PpO\HQ� OHQW� D� SRNROEDQ�� D 
másikban meg szinte felettünk voltak. Nehezítette a dolgot, hogy edzett ember létük ellenére a 
N|U�OPpQ\HN� PLDWW� �LGHJiOODSRW�� OHYHJ�KLiQ\�� HOJpPEHUHGHWW� L]PRN� VWE��� D� IHODGDW�
megoldásához gyengének bizonyultak! A parancsokat nem értették meg, a kötelet nem érték 
HO�� YDJ\LV� V]LQWH� |OEHQ� NHOOHWW� NLHPHOQL� �NHW�� .pV�EE� KDOORWWDP� PiV� LUiQ\~� KDVRQOy�
V]LWXiFLyUyO��PHO\�V]HULQW�RO\DQ�SiQLNV]HU&�iOODSRW�iOO�HO���DPLNRU�D]�HPEHU�HOYHV]WL�D�NRQWUROOW�
saját teste felett… Néhány forduló után teherautóra vezényeltek, a déli partra mentünk a 
WDOiOKDWy�V]HPpO\]HW�pV�DQ\DJRN�EHJ\&MWpVpUH� 
  Diákkoromban többedmagammal a nyári szünetet a telepen töltöttem. Abban az 
LG�EHQ� DQ\DJLODJ� J\HQJpQ� YROWXQN� HOHUHV]WYH�� tJ\� D]� pWNH]pV� PHJROGiVD� ÄNHPpQ\�PXQNiW´�
igényelt. A frappáns megROGiV�D�N|YHWNH]��YROW��hG�O�L� WXUQXVYiOWiVNRU�HOYiOODOWXN�D�.LVWH[�
�G�O�EHQ� D� SDUNHWWiN� SDV]Wi]iViW�� IpQ\H]pVpW�� $� GRORJ� D� N|YHWNH]�NpSSHQ� W|UWpQW�� .DSWXQN�
néhány doboz Tangó pasztát, egyik lábunkra puha rongyot, a másikra pántos parkett-kefét, 
majd a pasztát durván lekenve, lábainkkal kör-körös mozgást végezve többször 
végigtáncoltuk a termeket. Az eredmény fényes parketta és kétheti ingyenes ebéd volt. 
 Ezek a telepi nyarak igen mozgalmasak, változatosak voltak. Ekkor bonyolódtak le az 
�V]L� W~UiN� LV��$]�említett Auróra túrán én is résztvettem és cáfolom a smarniról leírtakat. A 
VPDUQL� XJ\DQLV� QHP� PDJiWyO� I�WW�� KDQHP� YDODNL� I�]WH�� QHYH]HWHVHQ� D� NLYiOy� Q�L�
NDOy]YHUVHQ\]�QN�� %yND\� =VX]VD�� DNL� V]iPWDODQ� MyWXODMGRQViJJDO� UHQGHONH]HWW�� YROW� HV]H��
modora, humora��GH�D�V]DNiFVP&YpV]HW�~J\�W&QLN�QHP�WDUWR]RWW�H]HN�N|]p��+RQRUiORP�2WWy�
diszkrécióját, szolidaritását, hogy a smarni alkotóját nem állította pellengérre. Egyébként, ha 
QHP�LV�Qp]HWW�NL�VPDUQLQDN��Myt]&HQ�PHJ�OHKHWHWW�HQQL� 
  Egy alkalommal elárasztották a telepet a Honvéd focistái (egyébkén megfordultak a 
WHOHSHQ�D�WRUQiV]RN��NDMDNRVRN��VWE����9DViUQDS�GpOXWiQL�KD]DXWD]iVD�HO�WW�%HUHF]�7LERU��HNNRU�
��YROW�D�V]DNRV]WiO\YH]HW���HJ\pENpQW�KDGPpUQ|N��D�+XED�PRWRURV�V]RUJDOPDV�JRQGR]yMD�pV�
DONDOPDQNpQW� YH]HW�MH, az egyik Huba képen látható is) „parancsba adta”, hogy a focistákat 
vitorláztassam meg a Vörös Csill aggal (?), ha kérik. Mit ad isten, már másnap jön egy 
sokcsill agos egyenruhás figura, és „parancsot” pattog, hogy szereljem fel a hajót és vigyem a 
gárdát�YLWRUOi]QL��0RQGRP��KRJ\�NLVVp�HU�V�D�V]pO��HJ\HG�O�YROWDP�D�WHUHSHQ�V]DNHPEHU���PLUH�
a piszok aztat mondja, hogy csak nem fél. Válasz: én nem, de talán a legények félni fognak. 
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 Ne legyen azzal gondja, volt a rendreutasító válasz. Nem volt, felszereltem, 
EHWHVVpNHOWHP� D� QpSHW�� $� YiV]QDN� PHJOHKHW�VHQ� FVDWWRJWDN�� PLQW� LO\HQNRU� V]RNRWW� OHQQL��
,QGtWRWWDP� D�PDQ�YHUW�� FV~V]iV� KiWUD� �PRWRU� DNNRU� QHP�YROW� D� KDMyNRQ��� NRUPiQQ\DO� D� IDUD�
balra, alkalmas helyzetben vitorla be, szelet fogunk és irány a móló vége. Ekkor a mólón 
látom a górét hevesen integetve, üvöltözve, hogy azonnal vissza. Vissza! Eszem ágában sem 
YROW� PRVW� PiU� YLVV]DPHQQL�� PLXWiQ� PLQGHQ� PDQ�YHU� UHPHN�O� VLNHU�OW�� pV� NH]G�GKHW� D�
gondtalan élvezkedés. Igaz, hogy a nagyszámú személyzet gyakorlatlan, csapnivaló volt, de 
egyik-másik karakánabb fiú vette a feladatot, többen a kabinban hánytak szorgalmasan, de 
YpJ�O�LV�YpOHPpQ\HP�V]HULQW�NODVV]DW�NUDMFROWXQN��PDMG�HJ\�LG��XWiQ�YLVV]DLQGXOWXQN��$�JiUGD�
mintegy fele egyetértett velem az örömködésben, és gúnyos megjegyzéseket tett a lüke 
I�Q|NUH��.|]EHQ�D� OHONHVHNQHN�HOPDJ\DUi]WDP�D�NLN|WpV�PLNpQWMpW��QHKp]VpJHLW��PHJpUWHWWpN�
pV�FVRGiODWRVUD�VLNHU�OW�D�PyOyKR]�iOOiV�P&YHOHWH�LV��$�I�Q|N�HOYWiUV�XJ\DQ�NLY|U|V|GYH�V]~UW�
le (a honvédséghez egyébként semmi közöm nem volt, azon kívül, hogy az egyetemen 
katonák honvédelmi ismeretek tárgyat tanítottak nekünk, ahol is pl. tanultuk, hogy az ágyú 
FV|YH� KRPRJpQE�O� NpV]�O� pV� D� OHJW|EE� KRPRJpQW� D� 6=8-EDQ� iOOtWMiN� HO���� KRJ\�
parancsmegtagadásomnak súlyos következményei lesznek, amit a kabinból falfehéren 
HO�E~MyN� NLYpWHOpYHO� D� W|EELHN� Q\tOW� U|K|JpVVHO� Q\XJWi]WDN�� $� ÄV~O\RV´� N|YHWNH]PpQ\� D�
N|YHWNH]��YROW��KpW�YpJpQ�D�WHOHSUH�pUNH]YpQ�%HUHF]�7LEL�D]�LURGiMiED�KtYRWW�pV�N|]|OWH��KRJ\�
az XY „ellen-tengernagy” vagy mi a fene parancsára szigorú megrovásban részesít, de 
vegyem ezt csak egy szóbeli ejnye-ejnyének és egyébként gratulál, hogy a vitorlás társadalom 
renoméját ilyen hólyag ellenében is megvédtem. 
  0LU�O� LV� MXW� D]� HPEHU� PiVQDN� D]� HV]pEH"� )LDP� =DPiUGLEDQ� pStWNH]HWW�� 0iVRGLN�
szomszédja szintúgy, akit édesapja gyakran meglátogatott segítség céljából. Egyszer kérdi a 
ILDPDW��DSiG�QHP�YLWRUOi]RWW�YpOHWOHQ�O��'H�LJHQ��+&��DNNRU���D]�D�+DOPRV�/DMRV�D�+RQYpGEyO��
DNL� HJ\V]HU� YHUVHQ\HQ�� HU�V� V]pOEHQ� IHOPiV]RWW� D]� iUERFUD�� 0LU�O� LV� LVPHUszik meg az 
HPEHUILD�"�$]�LOOHW�YHO�U|YLGHVHQ�WDOiONR]WXQN��HOEHV]pOJHWW�QN�D�UpJP~OWUyO��.R]PD�,VWYiQ�D�
QHYH�� D]�$OPiGL�eStW�N�NDOy]RVD� pV�KDMyiFVD�YROW��$]� iUERFPiV]iV�SHGLJ�~J\� W|UWpQW��KRJ\�
HU�V� V]HOHV� YHUVHQ\HQ� My� SR]tFLyEDQ� HU�V� FVDWWDQiV� NtVpUHWpEHQ� D]� RUUYLWRUOiQN� IHOV�� VDUND�
elszabadult és a vászon csapkodva a vízre ereszkedett. Lajos felmászol? Igen! A gimiben jó 
WRUQiV]� YROWDP�� N|WpOUH�� U~GUD� �O�WDUWiVEDQ� LV� N|QQ\HGpQ� IHOPiV]WDP��*UyV]� OH�� -DQL� D� KDMy�
közepén terpeszállásban egyensúlyozott, én pedig a spinakker bumm-mal  (nem spinnaker, 
nem is boom) , amit inkább nevezhetnénk fok-SLV]NiOyQDN��NHOO��KRVV]~ViJ~�ERW�SiOFD��HJ\LN�
végén egyenes szög, amelyet hátszélben a fok alsó-hátsó sarkába kell ill eszteni, másik végén 
egy „derékszög”, amely viszont az árbocon erre a célra szolgáló szerkezetbe (szemescsavar) 
akasztható, miáltal a fok átalakul spinakkerré). Szóval ezzel a segédeszközzel elindultam 
IHOIHOp� D]� iUERFRQ��$]pUW� QHP� YROW� LO\HQ� HJ\V]HU&� D� GRORJ��$� V]pO� WRYiEEUD� LV� HU�VHQ�� QpKD�
pöffösen fújt,�KXOOiPRN�LV�O|NG|VWpN�D�KDMyW��tJ\�D�-DQL�HJ\HQV~O\R]y�P&YpV]HWpQ�NtY�O�RO\NRU�
nekem is cirkuszi mutatványokat kellett produkálnom. Egyoldali kéz és láb kiterpesztése az 
LJpQ\HOW� ROGDOUD� �IHO]~Jy� WDSV� D� Qp]�WpUU�O��� YpJ�O� VLNHU�OW� EHDNDV]WDQL� D� VSLQDNNHU� bumm 
„derék”-szögét a fok-sottnak az árboc csúcsán árválkodó végébe, és lehúzni, hogy egy ép 
seklivel (shakle) helyreállítsuk a vitorlázatot. Ez így elmondva elég sokáig tartott, a gyakorlati 
kivitelezés azonban olyan jól sikerült, hogy csupán egy-két helyet veszítettünk, amit viszont 
félig sikerült nagy lelkesen behoznunk. Iván ugyan utólag célozgatott, hogy a sekliket teljesen 
szorosra meg kell húzni, amit tudtunk. A bizonyítékot, a hibás seklit , bizony mérgesen vízbe 
hajítottuk, de e nélkül is elhitte, hRJ\� XMMWpS�� NtQOyGiVED� NHU�OW� D� VRWWUyO� OHV]HGQL� D� W|U|WW�
seklit , mert hihetetlen, de a csavarja törött el, a csavar fejes vége elszállt , a menetes vége 
YLV]RQW�DOLJ�PR]GtWKDWyDQ�D�KHO\pQ�PDUDGW��$�N�NRUV]DNL�IHOV]HUHOpVUH�MHOOHP]��YROW�D�VHNOLN�
PLQ�VpJH��/H�D�NDODSSDO�D]RN�HO�WW��DNLN�D�V]HUHOYpQ\HNHW�EHV]HUH]WpN�� ORSWiN��J\iUWDWWiN��GH�
PLQW�DNNRULEDQ�V]LQWH�PLQGHQ�YRQDORQ��H]HNNHO�V]HPEHQ�LV�V]iPWDODQ�PLQ�VpJL�NLIRJiV�YROW�
állítható. A sekliket például vételezés után/közben úgy meóztuk, hogy az U-alakú kengyelt 
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két kezünk ujjai között feszítettük, természetesen a csavar nélkül. Ha eltörött, selejt, ha nem, 
DNNRU� KDV]QiOKDWy�� $� WHPSHU|QWpV&�� EHO�O� |QWpVL� KLEiVDN� N|QQ\HEEHQ� W|UWHN�� MREEDQ� NHOOHWW�
velük vigyázni. A csavarokra nem is gyanakodtunk, egyenes henger egyik végén menettel, 
miért is törne. 
  $� 3DMWiV� J�]KDMy� ERUXOiViUyO� 0DU\OO� UpV]OHWHVHQ�� pV� HPOpNHLP� DODSMiQ� KLWHOHVHQ�
V]iPROW� EH�� 0HQ\HP� LV� UpV]W� YHV]� D� 1�N� D� %DODWRQpUW� PXQNiMiEDQ�� NpUW�� KRJ\� D� 3DMWiV�
borulásával kapcsolatos emlékeimet állítsam össze az említett Simonné Zákonyi Tünde 
részére. El is készítettem, tele bizonytalansággal, hogy nem tévedek-e ebben vagy abban, 
nincs-e túl sok szubjektív elem a leírásomban. Maryllt olvasva teljesen megnyugodtam, 
gondolataink szinte teljesen azonos nyomvonalon sorolnak. Néhány dolgot azért 
kiegészítésként elmondok. A rajtvonal környékén lötyögtünk (szélcsend!), amikor a furcsa 
]DMRNDW�� NLDEiOiVW� N|YHW�HQ� D]� LVPHUW� pV� KDWiUR]RWW� Up]W|OFVpUKDQJ� PHQWpVUH� ULDV]WRWW��
Fergeteges iramú pádlizás és mericske-lapátolás (közben vásznak le) segítségével eléggé 
IULVVLEHQ�pUNH]W�QN�D�KHO\V]tQUH��QHP�PHQW�YHUVHQ\�YROW�� tJ\�QHP�WXGRP�pV�QHP�LV�pUGHNHV��
KRJ\�KiQ\DGLNNpQW���.DSiOyG]y��MDMYHV]pNHO��HPEHUHN�W|PHJH�YHWW�N|U�O�PLQNHW��)|OYHWW�QN��
ahány csak befért egy kalózba. Emberileg nehéz volt bárkit is otthagyni, de meg kellett 
tennünk. Kötelet is dobtunk a vízbe, hogy aki valamelyest is észnél volt, abba 
NDSDV]NRGKDVVRQ�� $]� pUWKHW�HQ� EHSiQLNROW�� HVHWOHJ� ~V]QL� QHP� WXGyNDW� KDWiUR]RWW�
parancsszóval, vagy lapáttal fenyegetve (borzasztó úgy-e?!) sikerült rábírni, hogy 
kapaszkodjanak a hajó oldalába, és ne borítsák fel azt. A parton, a móló oldalán vízben álló 
VHJtW�N�J\RUVDQ�NLHPHOWpN�D�PHJPHQHNtWHWWHNHW��pV�IRUGXOiV�YLVV]D�D�N|YHWNH]��ÄIXYDUpUW´��$�
második vagy harmadik fordulóban érLQWHWW� PHJ� D� NDWDV]WUyID� V]|UQ\&VpJH�� 7HOW� KDMyYDO�
igyekeztünk a part felé, amikor a hajó aljából súrlódó hang hallatszott, majd hátul megjelent 
HJ\� IHKpU� Q�L� UXKD�� EHQQH� HJ\� HV]PpOHWOHQ� �KDORWW"�� Q��� 9LVV]DIRUGXOQL�PiU� NpSWHOHQVpJ� pV�
értelmetlenség lett vROQD��KiWUDNLiOWRWWXQN�pV�PXWDWWXN�D�P|J|WW�QN� M|Y�NQHN��KRJ\�HPEHU�D�
Yt]EHQ�� GH� IRJDOPDP� VLQFV� UyOD�� KRJ\� PL� OHWW� D� VRUVD�� 1DJ\� IHKpU� Q�L� UXKD�� PLQW� HJ\�
PHQ\DVV]RQ\p��7DOiQ�D�KDOiO�PHQ\DVV]RQ\D�YROW��eOHWPHQW��NLW�QWHWpVVHO�pQ�QHP�WDOiONR]WDP��
de miattam lehetett. 
  $�.HULQJ��QHY&� V]yUDNR]yKHO\U�O�QHNHP�D�0XVNiWOL� �PiV]NHWOiM��XJULN�EH��DKRO�HOpJ�
sok estét töltöttünk el, és ahol Kennedy Babi zongorázott és énekelt dobkíséret mellett. A 
fergeteges dobos neve nem ugrik be, pedig az egyesülethez szoros kapcsoODW� I&]WH�� XJ\DQLV�
éjszaka dobolt nappal pecázott a telepen. Andalító zenéjükre szorgalmasan roptuk a táncot, 
V]|Y�GWHN� D� NDSFVRODWRN�� .L-NL� WHKHWVpJH�� YDJ\LV� WHKHW�VVpJH� V]HULQW� IRJ\DV]WRWW� LV�� QHP�
testsúlyt, hanem kalóriát, fagyit, sütit és egyéb finomságokat. 
  Vihar: A visszaemlékezésekben ellentmondások és viták találhatók „a nagy vihar” 
LG�SRQWMiYDO�NDSFVRODWEDQ��7DOiQ�IHOROGKDWRP�D�SUREOpPiW�D]]DO�D]�iOOtWiVRPPDO��KRJ\�NpW�����
emlékezetes „nagy vihar” is volt a tisztelt társulat életében a kezdetünkt�O�����-LJ��$]�HOV��
ÄHPOpNH]HWHV�YLKDU´������WiMiQ�OHKHWHWW��DPLNRU�D�I�UHGL�YHUVHQ\UH�LJ\HNY�NHW�NDSWD�HO�7LKDQ\�
környékén egy fergeteges döher, vízbe borítván és Zamárdiig szállítván a kishajósok 
többségét, kivéve azt a két kalózt, akik az árbocot is vízre tették. (Közbevetett megjegyzés: az 
árbóc-RW� D� KHO\HVtUiV� HOOHQ�U|P� UHQGUH� iUERF-ra módosítja, pedig nekem az árbóc jobban 
tetszik). A második „emlékezetes vihar” 1956-ban lehetett, amikor Füreden verseny közben 
csapott le, és Zamárdiig hajtotta -állva vagy fekve-�D�PH]�Q\�]|PpW� 
 (Halmos Lajos)   
 
 

Besse Lulu emlékei 
 
Az az érzésem, hogy tulajdonképpen, a versenyeken kívüli vitorlázás élményei maradtak meg 
QiOXQN� OHJMREEDQ� D]� DJ\FVDYDURN� ODVVDQ�PHV]HVHG�� NDQ\DUMDLEDQ�� 3pOGiXO� D�döfi túra, ahol 
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szinte érWKHWHWOHQ�O���,YiQ�YDOyV]tQ&OHJ�V~O\RV�EHWHJHQ�iJ\EDQ�IHN�GW�pV�QHP�WXGWD�D�GROJRNDW�
még idejében lefújni..), fiuk és leányok egy nagyhajóval elindulhattak a Balaton felderítésére. 
Mi fiuk nagy örömmel készültünk egy kellemes hétközi vitorlázásra, napsütésHV�� �V]L�
V]pOIXYDOODW�� NLN|W�L� pOHW�� VWE��1�QHP&� YLWRUOi]RN� EHWiUVXOiViUyO� WXODMGRQNpSSHQ� QHP� LV� YROW�
szó. A túratervezésben összeadtuk, hogy kinek maradt még pénze az ösztöndíjból, és ki tud 
valami élelmiszerrel bedolgozni a közös konyhába. Egyik fiatalabE� UpV]WYHY�� HJ\�
ROGDOV]DORQQiYDO� �/LWNH\� 0LNOyV� "�� PHJJ\�]WH� D� NRURVDEE� WiUVDViJRW� D]� �� V]HPpO\HV�
UpV]WYHY�VpJH�HO�Q\HLU�O� 

2WWy� EDUiWXQN�� LV� E�V]NpQ�PXWRJDWWD�� KRJ\�D� FVDOiGMD� HJ\� IpQ\NpSH]�JpSHW�Et]RWW� Ui��
amivel majd a túra érdekesebb eseményeit fogja megörökíteni. (A korabeli 
IpQ\NpSH]�JpSHNEHQ� HJ\� ID� RUVyUD� WHNHUYH� NE�� Q\ROF� IHNHWH�IHKpU� IHOYpWHOUH� YROW� OHKHW�VpJ���
Mint tanuló fotográfus, még a szárazföldön, mindig ugyanarról a tárgyról készített, 
szorgalmasan, több felvételt is. Mi gondoltuk, hogy a hHO\HV� PHJYLOiJtWiVW� DNDUMD� NpV�EE�
NLpUWpNHOQL��%iU�XJ\DQ�N|]�O�QN�VHQNL�VHP�pUWHWW�D�IpQ\NpSpV]HWKH]��PpJLV�IHOW&Q��YROW��KRJ\�
a képeken mindig Zsuzsikának hátsó domborultjai voltak a képek középpontjába állítva. 

Berámolás és az elindulás közben én is hallRWWDP��KRJ\�=VX]VL� LV� M|Q�YHO�QN��PHUW���
fogja nekünk a vízen a I�]pV� WLWNDLW elárulni. Kenyér, szalonna már menetközben elfogyott, 
PLNRU� D�NLN|W�EHQ� �5pYI�O|S"��KRUJRQ\R]YD�� I�]pVKH]�NpV]�O�GW�QN��0LYHO� FVDN� WHM�� FXNRU��
zsír és liszt (dara) volt a fedélzeten az ismert Smarni�QHYH]HW&�pWHO�NHU�OW�HV]�QNEH��=VX]VL�
XJ\DQ� D]W� iOOtWRWWD�� KRJ\��� LO\HW�PpJ�pOHWpEHQ�QHP�I�]|WW��PpJLV�QDJ\� OHQG�OHWWHO� HONH]GW�N��
XWDVtWiVDL� V]HULQW�� HJ\� ID]pNEDQ� D� GROJRNDW� NHYHUJHWYH�� ODVVDQ� PHOHJtWYH�� I�]QL�� $� VPDUQL�
közben hol levHVVp� YiOW�� KRO� N�Yp� NHPpQ\HGHWW�� GH�PL� FVDN� NDYDUWXN� QDJ\� iKtWDWWDO�� DGGLJ��
amíg valaki bekiáltotta a körbe; OK kész, lehet enni. Leveseskanál segítségével elég gyorsan 
elpusztítottuk a smarnit, amely bosszúból a gyomrunkban tovább keményedet, lassan betonná 
YiOW��pV�D�J\|QJpEE�WDJRNDW�HONH]GWH�ODVVDQ�EHO�OU�O�LV�NtQR]QL��+DORWW�PDWUy]�QHP�YROW��Oi]DV�
beteg igen).  
 (Lulu)   
  
 

Balás Micu emlékei 
 
Amikor Szegváry majdnem belefulladt a szélcsendbe. A Balatoni Kékszalag versenyen 
voltunk egy kölcsönzött ötvenessel és egy szedett-vedett legénységgel mikor is Badacsonnyal 
szemben beállt egy teljes szélcsend. Öt nagy hajó állt közel egymáshoz, kis távolságra várva a 
szelet 

7�N|U�VLPD�Yt]�pV�PDUKD�PHOHJ��$]�HJ\HWOHQ�GRORJ��DPL�VHJtWHWWH�HO�UH� MXWiVXQNDW�pV�
menekülpVW�D�K�JXWiWyO��YROW�HJ\�YHGHU�HJ\�N|WpOHQ��DPLEHQ�YL]HW�K~]YD�IHO�pV�IHM�QNUH�ERUtWYD�
HOYLVHOKHW�Yp�WHWWH�D�PHOHJHW� 

Szegváry (Szeges) bedobta a vedret a vízbe, és amikor a kötelet felhúzta látta, hogy a 
N|WpO�HOYiOW�D�YHGHUW�O�pV�D�YHGHU�PHJLQGXOW�D�IHQek fele. Azonnal felismerve a katasztrofális 
KHO\]HWHW� HJ\E�O� EHXJURWW� pV� HONDSWD� D� YHGHU� IRJRO\iW� pV� IHOM|WW� D� Yt]� V]tQpUH�� (NNRU� PiU�
többen készen voltak a további segítésre. 

Szeges próbálta kiemelni a vödör vizet de amint a veder kezdett kiemelkedni Szeges 
feje kezdett alámerülni. Amikor a veder megint víz alá került Szeges feje újra felbukkant. Jó 
legénység lévén szolid elhatározása volt, hogy a vedret megmentse és megint kiemelte. Az 
eredmény megint csak az volt, hogy a feje víz alá került. Ez megismétO�G|WW� YDJ\� NpWV]HU-
KiURPV]RU� pV� 6]HJHV� HJ\UH� W|EE� YL]HW� LYRWW� pV� HJ\UH� NHYHVHEE� OHYHJ�MH� PDUDGW� pV� NH]GHWW�
fuldokolni. 

(]W�OiWYD�HJ\�PiVLN�WDJMD�D�OHJpQ\VpJQHN��QHP�HPOpNV]HP�D�QHYpUH�HJ\�V]�NH�YDVNRV�
kulákgyerek, aki szinten yakumo volt és azt hiszem sneip legénység volt vagy kalózozott. Ha 
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NLWiODORG�� tUG� EH� D� QHYpW�� HJ\E�O� EHXJURWW� VHJtWHQL� pV� 6]HJHV� IHMpQHN� N|YHWNH]��
felbukkanásánál rákiáltott - "add ide" !!!  6]HJHV� iWQ\~MWRWWD� pV� �� SHGLJ� N|QQ\HGpQ��
felrántotta kezét a kötéllel. 

"Hol van, kérdezte? Odaadtam!  Szeges így válaszolt". Szeges egyik kézzel odaadta a 
még görcsösen tartott kötelet, és a másikkal elengedte a vedret, amely folytatta útját a Balaton 
fenekére. 

0tJ�H]� OHMiWV]yGRWW� HJ\�NLV� V]HOO�� LV� M|WW� pV� VRN� IRUGXOiVVDO�YLVV]D�NHOOHWW� IRUGXOMXQN� 
KRJ\� IHOV]HGM�N�D� I�UG�]�NHW��$�K�JXWD� WRYiEE� LV� WDUWRWW�GH�QHP�YROW�YHGU�QN��$]�HJ\HWOHQ��
amit találtunk a hajón, volt egy óriási nagy porcellán bili (éjjeli edény) amit a verseny további 
UpV]pEHQ� D� N|UQ\H]�� KDMyN� U|K|JpVH� NtVpUHWpEHQ� KDV]QiOWXQN� D� Yt]� Perítésére. 
Ezt a történetet elkövette Balas Micu; csodálkozva, hogy még ennyire tudok magyarul 
beszélni.  
  (Balás Micu) 
 
 

Krivátsy Ádám emlékei 
 
Nekem csak egy személyes kis történetem van, de ahhoz sem vihar, sem flautéban fuldoklás 
nem kapcsolódik. Csak egy félig befejezett borotválkozás... Egyszer, amikor a füredi 
bajnokságról O-jollen Aligára vitorláztam ott nyaraló barátaimat meglátogatandó, flauteban 
borotválkoztam. Arcom egy oldalával mar készen voltam, amikor is a Gill ette borotvát öblítés 
közben beejtettem a vízbe. (Most is ott lehet valahol, Füred és Aliga között, a Balaton 
fenekén.) Így aztán aznap este jobb oldalon borotválatlanul mentem táncolni. ("Száz éve màr, 
több is talán...") Vannak ilyenek, mert az O-jolle nem egy összkomfortos hajó, és rendszerint 
nincs rajta "pótborotva."  
Aloha,   

(Ádám Krivátsy)  
  
 

Jutasi Pista emlékei 
 
6]HJYiU\� �6]HJHV�� HPOpNH]HWHP� V]HULQW� HJ\� UHQGNtY�O� YLGiP�� YLFFHV�� D� VWLNOLW� NHUHV�� HJ\pQ�
YROW��0LQW� HPOpNH]WHN� Ui� D� WHOHS�PHOOHWWL�� D�+RQYpG�hG�O�K|]� WDUWR]y� pS�OHWHW� pV� VWpJHW� D]�
�G�O�� ÄWLV]WHOYWiUVDN´� KDV]QiOWiN�� DNLN� W|EE� DONDORPPDO� LV� iWM|WWHN� D� PL� WHrületünkre és 
használták a mi eszközeinket, például rugdosták a mi labdáinkat. 

(J\LN� GpOHO�WW� OiWRP� iP�� KRJ\� 6]HJHV� D� NH]pEHQ� HJ\�� D� V~O\O|NpVKH]� KDV]QiOW� YDV�
súlygolyót tart, amit szép piros – fehér pettyes labdává festett át, majd helyezett el azon a 
füves területen, ahonnan a „ tisztelvtársak” a mi labdáinkat szokták elrugdosni. 

0pJ�D]RQ�D�QDSRQ�NpV��GpOXWiQ�HJ\�iOODWL��Y|OWpVW�OHKHWHWW�KDOODQL�D�WHOHS�H]HQ�UpV]pU�O��� 
(]HN�XWiQ�PiU�W|EEHW�QHP�IRUGXOW�HO���KRJ\�D�ÄWLV]WHOYWiUVDN´�iWMiUWDN�YROQD�D�PL�WHU�Oetünkre 
(a hírek szerint a rugdalózónak eltörött a lábúja). 
  ()&UpV]�   
  

Molnár Miklós emlékei 
 
HELLO ALZHEIMERESEK! Lulu féle Honvéd Vitorlás Történelem legújabb kiadását 
olvasva az Alzheimer egyre több jele mutatkozik az írásokban. Döbbenetes, hogy mennyire 
öregszenek egyesek s "csekély" 50 egynéhány év után milyen másként emlékeznek a 
dolgokra. 
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Például a híres augusztusi vasárnap reggeli szélviharra, ami Tihany alatt kapta el a 
IORWWiW�� (]W� UpV]OHWHVHQ� OHtUWDP�� PHUW� DNNRU� pQ�� PLQW� V]DNRV]WiO\YH]HW�� KHOyettes voltam "in 
FKDUJH�� �IHOHO�V���PLXWiQ� ,YiQ� /HQJ\HORUV]iJEDQ� YROW� D� 6RSRW-i versenyen. (Ez volt az elsö 
QHP]HWN|]L�YHUVHQ\�D�NRPPXQL]PXV��J\�]HOPH��yWD���(J\LN�VWRU\�V]HULQW�H]�����-ban volt, 
Maryll pedig állítj a, hogy az 1954 volt. 

Ez 1953-ban történt s ezt azért tudom pontosan, mert -�PLXWiQ�pQ�YROWDP�D��I�Q|N��- a 
YLKDUW� N|YHW�� QDSRNEDQ�1DJ\�9DOL� QpQL�� D�+6(� WRUQiV]RN� HG]�MH� IHOKtYRWW� V� DUUD�NpUW��KRJ\�
NpV]tWVHN�KHO\HW�D�Q�L�WRUQiV]RNQDN�D�WHOHSHQ��DNLN�SLKHQQL�M|WWHN�HJ\�KpWUH��$]�HJ\LN�WRUQiV]�
Q��Bodo Andrea volt, akit egy év múlva, 1954-ben feleségül vettem. Az érdekesség kedvéért 
7HOHJG\�3LVWD�YROW�D]�HVN�Y�L�WDQ~P� 

Így Maryll , de láthatólag férje, Telegdy Pista memóriája sem sokkal jobb. 
Részletesen leírja a Honvéd sztározás történetét, csak azt felejtette el, hogy 1950 tavaszától 
két esztendeig nem Haán Pista, hanem az én legénységem volt. Akkoriban vettünk három új 
hajót, én kaptam az egyiket ("Pegazus" nevet adtam a hajónak, mint újságíró, mert a mondák 
szerint ez az írok jelképe) s Pista baráWRP�LV�KDMyW�NDSRWW�7|USH�FtP&�|FFVVHO�HJ\�WW� 

Talán azt is megemlíthetjük, hogy - mint egyik fenti cikkben már megírtam - nem 
Szentkuty (Kutya) hozta Ivánt a telepre, hanem Kolossváry Gézán és szerénységemen 
NHUHV]W�O� OHWW�EHO�OH�YLWRUOiV�HG]���$]WiQ�6]HPes Dodo tanította a verseny vitorlázás titkaira 
sztárban. Szegény Kutyának akkor már nem sok beleszólása volt az ilyen politi kai 
G|QWpVHNEH��V�W�- ha jól emlékezem-�PiU�QHP�LV�YROW�NDWRQD��PHUW�D]��HOYWiUVDN��HOI&UpV]HOWpN��
amikor kiderült menyasszonyának �V�NpV�EEL�IHOHVpJpQHN��(V]WHUQHN�D��P~OWMD�� 

Persze Második Mikes Kelement (alias Lulu barátunkat) s meg kell itt említenem, 
PHUW�D]W�tUMD��KRJ\���DODStWy�WDJMD�YROW�D�7HOHSQHN���V]LQWpQ�V]yOYD�QHP�WXGRP��KRJ\�PLW��KRO��
mikor és kivel "alapított" de nem a Telepet. Mint az egyik öreg (voltam vagy 25 éves) 
QpPLOHJ�HPOpNV]HP�HJ\�KyULKRUJDV��NHV]HJ� WHVW&� �,VWHQ�EL]RQ\�D]�YROW�HJ\V]HU�� IL~UD��DNL�D]�
50-HV�pYHN�HOHMpQ�����YDJ\�LQNiEE�����W&QW�IHO��0LXWiQ�PHJPXWDWWXN�QHNL��KRJ\�PL�D�%DODWRQ�V�
hogyan is néz ki egy vitorlás, beültettük egy "Snipe Madárba", hogy inkább ott töltse földvári 
QDSMDLW�PLQWVHP�D�Q�L�ViWRUEDQ� 
 
Hát így emlékezik az, aki meg mindig azt hiszi magáról, hogy nincs Alzheimere.  
 (Miklós)   
  

 
Besse Lulu emlékei 

 
$�PL� LG�QNEHQ� �����-56) kétfajta, hajón használható felszerelés volt csak forgalomban, az 
iOODPWyO�ORSRWW�YDJ\�VDMiW�NH]&OHJ�WHUYH]HWW�pV�NpV]tWHWW�EL]JHQW\���,GH�WDUWR]RWW�D]�D�ID�EiGRJ�
vízmerítéshez teremtett készítmény, amely hivatalos nevére, ma már én sem emlékszem. 
Mivel a fahajók nagy része, különösen a szezon elején, az életét szívesebben töltötte volna 
IpOLJ�D�%DODWRQ�YL]pEH�PHU�OYH��D�Yt]PHUtW�QHN�N|]SRQWL�V]HUHSH�YROW�pOHW�QNEHQ��.LV]HO\�3DOL�
NHOOHPHVHQ� FVLUL]� XWiQ� V]DJOy� P&KHO\pEHQ� NpV]�OWHN� H]HN� D� QDJ\IRQWRVViJ~� NHOOpNHN��
Gondolom, hosszú álmatlan órákban került neki is megtervezni azt a parabola fa ívet (a 
bádoggal rágörbítve), ahol a víz felszedése a hajóban, és kisuhantása a Balatonba a legjobb 
hatásfokot tudta elérni. Egy másik egyenlet számításba vétele, a fa és a bádog tömegsúlya a 
Yt]��LWW�pGHVYt]U�O�YDQ�V]y��D�WHQJHUL�VyV�Yt]EHQ�QpKD�PpJ�D�NDODSiFV�LV�~V]LN��V&U&VpJpYHO�YDOy�
DUiQ\D�� ËJ\� D� 3DOL� Ei� iOWDO� J\iUWRWW� pV� V]DYDWROW� ~V]QL� WXGy� Yt]PHUtW�N�� LG�YHO� PLQGHQ�
vitorlázónak a kedvenc hajós kelékévé váltak. 

Hogy el ne felejtsem, a Balaton vize akkor még olyan tiszta volt, hogy mi evvel a 
PHUtW�� NDQiOODO� IHOV]HGHWW� WDYL� Yt]]HO� ROWRWWXN� V]RPMXQNDW� W|EEV]|U� LV� PHQHWN|]EHQ�� (]W� D]�
áldott természet közeli szokásunkat, csak akkor kellet feladni, amikor egy vegyes vitorlás 
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túrán (Q�L�YHUVHQ\]�NNHO�HJ\�WW��NLV�OW��KRJ\�D�OiQ\RN�PpJ�PiV�GROJRN�HOYpJ]pVpUH�LV�WXGWiN�
D]W�D�PHUtW��NDQDODW�KDV]QiOQL� 
 (Lulu)   
  
 

Bognár Dazsi emlékei 

Miért ferde a kalóz árboca?   
 
Nem Kiszely Pali bá hibája, az biztos. Szöget verni esetleg, árbocot ferdíteni azt nem. 
$�N|]NHGYHOW�I|OGYiUL�NLN|W�YHO�pV�WHOHSSHO�V]HPEHQ�D�WLKDQ\L�UpY�OiWV]RWW��)HOMHEE�D�KHJ\HQ�D�
PDQGXOiV� pV� D� FVRGiV� LOODW~� OHYHQGXOiV�� $� MiWV]L� V]HOO�� LG�QNpQW� FViEtWy� OHYHQGXOD� LOODWRW�
KR]RWW�V�H]�FVDORJDWyDQ�KDWRWW�D�SXKD�V]tY&�KDMyVRNUD��$ táj igazi varázsa talán mégsem ebben 
D�PHJQ\HU��LOODWEDQ�UHMOHWW� 

,G�QNpQW�HJ\�- egy magányos kalóz a nyugati partnak vetette útját és lelkesen szelte a 
YL]HW� D� OHYHQGXOiV� IHOp��'H�QHP�D� OHYHQGXOiV�YROW� D�YRQ]yHU���QHP� LV�D�PDQGXOiV��KDQHP�D�
nádas a part mentén. Igen, a nádas. 
  $�WHOHSU�O�YDJ\�D�I|OGYiUL�PyOyUyO�Qp]YH�FVDN�D]�OiWV]RWW��KRJ\�D�SDUWKR]�pUYpQ�D�OHONHV�
kalóz jó sebességgel beszelte magát a nádasba, aztán megállt . Nem kellett horgonyoznia, mert 
a sok nád tartotta hajót. A vitorla lement és a kDOy]�iUERFD�KDPDURVDQ�PHJG�OW��HOIHUG�OW��(]�
PLV]WLNXVDQ�KDWRWW�D]�LIL�YHUVHQ\]�N�pV�D�MiUDWODQ�MiUyNHO�N�V]iPiUD��+P��D�QiGDVEDQ�D�NDOy]�
iUERFD�HOIHUG�O���3HUV]H�D]�|UHJ�UyNiN�FVDN�FLQNRVDQ��GH�I�OHJ�FLQLNXVDQ�PRVRO\RJWDN� 

A kalóz legénysége mindenképpen NpW� I��� (]� OHKHW� NpW� IpUILYHUVHQ\]��� OHKHW� NpW� Q�L�
YHUVHQ\]�� pV� OHKHW� YHJ\HV�� $� WLKDQ\L� QiGDV� IHOp� KDMy]y� NDOy]� OHJpQ\VpJH� PLQGHQ� HVHWEHQ�
vegyes volt –� HJ\� IL~�� HJ\� OiQ\�� $� NRUPiQ\RV� pV� D� PDQVFKDIW� PHJRV]WYD� �OWHN� NHGYH]��
szélben, egyik az egyik oldalon, másik a másik oldalon. Ez a logikus elhelyezkedésnek tartott 
helyzet Tihany alatt teljesen megváltozott. A nádasban mindkét hajós egy oldalra került. S 
HWW�O�IHUG�OW��HWW�O�G�OW�PHJ�D]�iUERF��$]�pOHWPHQW��NDSRN�PDWUDF�EHYHWpVH�XWiQ�H]�D]�iOODSRW�
nemcsak kényelmesebbé, hanem -�HJ\V]HU&HQ�N|]NHGYHOWWp�LV�YiOW� 

9HUVHQ\�HO�WW�My�LGHJ]HW�YROW�D�OpQ\HJ�pV�D]�DODSV]DEiO\��(]W�PHJKR]WD�D�My�YDFVRUD��D�
páros andalgás a maráson, míg Gallay Elzi� WiYROL� ]RQJRUD� KDQJMDLW� KR]WD� D� MiWV]L� V]HOO���
Reggel aztán az alapos borotválkozás - close shave –�DPLW�O�D�OHJNLVHEE�IXYDOODWRW�LV�D]�DUFiQ�
érezhette a marcona hajós. 

0LQGH]W�SHUV]H�PHJWHW�]WH�D�7LKDQ\�DODWWL�QiGDVEDQ�D]�iUERFIHUGtWpV� 
 (Dazsi)    
 

Egy-séggel a BMW-én, fél-séggel a versenyen  
 
Egy barátom, akinek a kádere ugyancsak dülöngélt, a rázós ötvenes években, a Dózsában volt 
LIL� YHUVHQ\]��� ,IL� IXWy� YROW� pV� MyO� IXWRWW�� (]� MyW� WHWW� D]� L]PDLQDN�� MyW� WHWW� D� W�GHMpQHN� pV� - 
egészségének, jót tett a káderének, s mi több jót tett a családjának, mert emiatt nem 
WHOHStWHWWpN�NL��ket. 

Hasonló okokból Zenger Bugyú is a Dózsában versenyzett. Ö nem futott, az túl sok 
IL]LNDL�HU�IHV]tWpVW�MHOHQWHWW�YROQD��%XJ\~�PRWRUYHUVHQ\]��YROW�pV�HJ\�IHNY��PRWRURV�5OO-as 
BMW-t  hajtott. 

Jött a szombat s mindnyájan földvári klubtagok rohantunk a vonathoz, avagy a 
teherautó találkahelyre, hogy ledöcögjünk Balatonföldvárra ahol „holnap verseny” jelszóval 
D]RQQDO� E�W\N|OQL� NH]GW�N� D� KDMyNDW�� +D� OHKHWHWW� pV� J\�P|OFV� V]H]RQ� YROW�� LG�QNpQW� ILQRP�
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LOODW~� GLyVGL� �V]LEDUDFNRW� LV� ÄFVHPSpV]WHP´� D� WHKHUNRFVLUD� pV a körülöttem ülök boldogan 
majszolták a puha húsú gyümölcsöt, ami ugyancsak hamar elfogyott. 

Balatonföldvár annak idején komoly távolságra volt Budától. Akkoriban legalább is így 
W&QW������NP��– 80 mértföld távolság megfelel Dél Chicago és Evanston, az északi külváros 
távolságának, amit az ember manapság kétszer, háromszor is leautózik. De a „ fapados” vonat 
s az ugyancsak „ fapados” teherkocsi rázkódás, még egy fehérvári fagylaltos megállással is 
UpP�KRVV]~QDN�W&QW��9LVV]DIHOp�SHGLJ��D�VRN�E�W\N|OpV��D�YHUVeny izgalmával járó fáradtságok 
V� D� UHJJHOW�O� HVWLJ� W&]�� QDS� PLDWW� VRNNDO�� GH� VRNNDO� PHVV]HEEQHN� KDWRWW�� (VWH� KD]DIHOp� D]�
HJ\KDQJ~� G|F|JpV� IRO\WiQ� D]WiQ� HJ\V]HU&HQ� NLSXNNDGWXQN�� 'H� FVLQiOWXN� 
Lelkesen rohantunk a vonathoz, avagy a teherautóhoz, mert ez volt az életünk. 
Egyik szombaton megkésve bár, de fogyva nem, rohantam a teherautó találkahelyre és 
vártam. Vártam, és semmi. Aztán tovább vártam és újra semmi. Teherautó nem volt. Én 
késtem és ezúttal a teherautó pontos (!) volt. Arasznyi shortban zsákommal  és lógó orral 
iOOWDP�D�VDUNRQ�V�D]RQ�W&Q�GWHP��KRJ\DQ�NHU�O|N�OH�)|OGYiUUD�pV�IHO�NHOO�H�DGQRP�D�KpWYpJpW�
teljesen, mikor is egy dallamos motorbugást hallottam, aztán egy fék csikorgást, Zenger 
Bugyú állt meg mellettem. A csodás kéthengeres BMW duruzsolt alatta.  

- -         Lemaradtál, kérdezte. 
- -         Attól tartok igen, válaszoltam. 
- -         Ugorj fel, leviszlek, mondta.  

Köszi, klassz���PRQGiP�pV�IHO�OWHP�KiWUD�D�ViUKiQ\yUD��PHUW�D�YHUVHQ\�PRWRURQ�NDNDV�O���D]D]�
tyúkrázda, nem volt. 

Transzport az transzport, pláne egy BMW-n. Elhelyezkedtem a fényes sárhányón, 
|OHPEHQ� D� ]ViN� pV�%XJ\~�PiULV�PHJK~]WD� D�Ji]W��+DPDURVDQ� D�.DPDUD� HUG�QpO�YROWXQN� pV�
HJ\V]HU� FVDN� HJ\� SRNROL� V]~UiV� D� MREE� FRPERPRQ�� DPLW�O� PDMGQHP� OHXJURWWDP� D� URERJy�
motorról. Egy Kamara erdei vad darázs belém mart. Kellett nekem arasznyi rövidnadrág! 
Földvárig szenvedtem az izgalmasnak vélt utazást és mire leértünk, jobb fenekem duplájára 
dagadt. 

0LQGHQNL� HO�WW� LVPHUHWHV�� KRJ\� D� NDOy]� QHP� D� OHJNpQ\HOPHVHEE� Yt]L� MiUP&� pV�
hasonlóan a szalonkához és más schwertes hajóhoz –� IDSDGRV��KHO\HVHEEHQ�IDIHQHN&��.LV�pV�
normális szélben ezen ül a hajós. Ezen a héten nem volt döher és ezzel a duplájára dagadt 
fenékkel, helyesebben félfenékkel kellett végigcsinálnom a versenyt. A fel-IHOIU|FFVHQ��KLGHJ�
víz némi�HQ\K�OpVW�MHOHQWHWW��GH�D]�HOV��EyMD�XWiQ�PiU�FVLOODJRNDW�OiWWDP�D�I�UHGL�NpN�pJHQ��D�
PiVRGLN� pV� KDUPDGLN� EyMiQiO� PiU� W&]KiQ\yNDW�� $� OHJOHKHWHWOHQHEE� Sy]RNEDQ� LV� OHPHQW� D�
verseny, végig csináltam.  Fél-séges érzés volt, mit mondják. 

 
Persze Zenger Bugyura és duruzsoló BMW motorjára az óta is kegyelettel emlékezem. 
 (Dazsi)     
  

Besse Lulu emlékei 

Kékszalag, Fehérszalag, Gatyamadzag  
 
$�PDL� VHUG�O�� ���-���pYHV�NRURV]WiO\��%DODWRQL�YLWRUOi]RN� UpV]pUH�� ~J\� OiWV]LN� H]� HJ\� pYU�O�
pYUH�YLVV]DWpU�� WpPD��PHO\LN�QDgyhajó, milyen tempóval hajózott a Balaton egyik sarkából a 
PiVLNED�� $� YLWRUOiV� YHUVHQ\]�N� WiERUD� �����-56) két öntudatos csoportra oszlott fel. A 
kishajós osztályok (beleértve a csill aghajókat) tartották magukat az egyedüli komoly 
YHUVHQ\]�NQHN�� $� W�NHV~Oyos nagyhajók tulajdonképpen akkor egy kicsit lenézett, 
DODFVRQ\V]iP~�YHUVHQ\�RV]WiO\�YROW��I�NpQW��KD�KDMyLN�KpW�N|]EHQ�D]�HOYWiUVDN��LSDUL�GROJR]RN��
katonatisztek, sztahanovisták, stb.) nyári üdültetésére voltak felhasználva. Két parányi 
OHKHW�VpJ�N� PDUDdt csak közöttünk, a �YDOyGL� YHUVHQ\]�N�� N|]|WW� HJ\� GLFVpU�� HOLVPHUpVW�
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NDSQL�� $]� HJ\LN�� KD� HU�VHEE� YLKDUEDQ� HJ\� IHOERUXOW� NLVKDMy� OHJpQ\VpJpW� D� Yt]E�O� NLK~]WiN��
YDJ\� KD� D� YHUVHQ\� XWiQL� NLN|W�L� KRUJRQ\]iVQiO� IHOW&Q�HQ� FVLQRV� OHiQ\NiNDW� V]iOOtWRWWDN� D�
fedélzeten. 
  A Földvár-Keszthelyi-Turaverseny, a kis- és nagy-hajó osztályok együttes 
részvételével, mégis csak egy máig megmaradt élményünk volt. 

Az LG�MiUiV-jelentések a versenyhez, tudományos alapon készültek és nagyon 
megbízhatóak voltak. Például: AugusztusEDQ�D�Wy�YL]H�PHOHJ��6]HSWHPEHUEHQ�HV�W�NHOO�YiUQL��
D]�HVWL�V]pO�D�QDS�OHPHQHWH�XWiQ��SDUWL�V]pO��D]�pV]DNL�SDUWRQ�pV]DNUyO��D�GpOL�SDUWRQ�GpOU�O�IRJ�
fújni, stb. 

A vihar jelzés�D�QHP]HWN|]L�HO�tUiVRNQDN�PHJIHOHO�HQ��HJ\�iJ\~O|YpVE�O�pV�D�NLN|W�L�
MHO]�iUERFUa egy nagy kosárfonású gömb felhúzásából állt . (az ágyunk állítólag a háborús 
zavarok (1945) alatt elveszett, nem emlékszem pontosan, de az egyik valódi viharban a 
kosárgömb is végérvényesen elrepült). Talán ez az oka annak is, hogy 50 év távlatából, 
különE|]��IRUUiVRNEyO�L]JDOPDV�~MDEE�IDMWD�YLKDURN�LV�NHU�OWHN�SDStUUD� 
  A mi felkészülésünk a túraversenyre ezen adatok figyelembevételével, abból állt , hogy 
HOpJ�NDMD�OHJ\HQ�D�QDSOHPHQWpLJ�D�KDMyQ��pV�HJ\�NHWWHVV]iP~�HYH]��LV�OHJ\HQ�D�KDMyQ�HOUHMWYH�
(lásd kéV�EE��KRJ\�PLpUW�� 

Én egy nagyon szélcsendes Földvár-Keszthelyire emlékszem, ahol Keszthely fényei 
már a közelbe látszódtak, de az esti szél végkép feladta a szolgálatot. Mi csak ültünk a nádas 
közelében, a tök szélcsöndben és hallgattuk a békák brekegését. A gyenge holdfényben egyre 
több vitorlás hajó hajtott el mellettünk, csobogva (és izzadva) a lapáttal a kezükben a célvonal 
IHOp�� $]� HJ\LN� FVLOODJKDMyV� �KDYHU�� VSRUWWiUVXQN�� PiVQDS� SDQDV]NRGRWW� D� KiWIiMiViUD�� �N�
tudniilli k váltva tolták, nyakig a kesztheO\L� DODFVRQ\� YL]&� LV]DSEDQ� D� KDMyW� D� FpOYRQDO�
közvetlen közeléig. 
  (J\V]HU�HJ\�HU�VHEE� IXYDOODW� VHJtWVpJpYHO�� D�V]RNRWWQiO�NRUiEEDQ�pUW�QN�.HV]WKHO\UH��
)HNHWH�IHOK�N�pV�MpJHV��IRJDGRWW�D�EHIXWiVQiO��0L�J\RUVDQ�YLVV]DYRQXOWXQN�HJ\�V]pS�YiO\RJEyO�
épült fehér házikó nagyobbik szobájába, pihenni és száradni. Egyszerre egy nagy csattanással 
belevágott egy vill ám a közeli vill anypózna tetején a vezetékbe. A háznak semmi baja nem 
lett, nekünk se, de a fehérre meszelt falon fekete kormos csíkok mutatták azt a helyet, ahol 
D]HO�WW�D]�HOHNWURPRV�YH]HWpNHN�YROWDN�HOUHMWYH� 
  Földvár-Keszthelyi verseny egyedüli hátránya abból állt , hogy a hajóknak megint a 
)|OGYiUL� NLN|W�EH� NHOOHWW� YLVV]DNHU�OQL�N�� �$]W� VHMWHP�� KRJ\� D� NpN- és fehér-szalagok azért 
iOOWDN� HO���PHUW� D� YHUseny indulási és beérkezési pontja egy helyen volt). A régi fényképek 
WDOOy]iVD�N|]EHQ��QHNHP�LV�IHOW&QW��KRJ\�D]�öregeket, csak teherautó-szállításnál, vagy valami 
közös élvezkedésnél lehetett csak látni. (Verseny alatt, vagy normális vitorlázásnál szinte 
VRKDVHP� V�OW� HO� D� IpQ\NpSH]�JpS�� PL� YROW� HQQHN� D]� RND"��� 0D� PiU� pUWM�N� 
Alig futottak át az öregek a célvonalon, már csomagoltak, hogy idejében a teherautóval 
elinduljanak Budapestre, kipihenve, felüdülve, a népdemokrácia építésére felkészülve. Ivánra 
marDGW� D� WRYiEEL�PHOyQDN� D� V]HUYH]pVH�� DPLW� �� iOWDOiEDQ� EUDY~UUDO�� D� ILDWDORN�� D� Q�L� WDJRN�
lelkes segítségével, meg a HUBA felhasználásával intézett. A kalóz, snipe és O-jolle hajókat 
rá gobozták a HUBA vontatóhorgára és elpöfögtek a gyerek-osztály (kormányzó) segítségével 
haza felé. A nagy-hajókról néha mindenki elmenekült. Egy ilyen esetben, jön Iván hozzám és 
mondja. Lulu jó szél van, vigyétek Maryllal a Vörös Zászlót kettesbe haza, vontatni úgyse 
tudnánk, ti biztosan gyorsabban lesztek Földváron. 

Mi elraktuk a kajás csomagot a kabinba, feltéptük a horgonyt és dekk vízzel 
elfüstöltünk északnak. Egy darabig élveztük a jó szelet, és a szép badacsonyi tájképet. A szél 
elkezdett váratlanul dögledezni. Mi próbáltunk kitérni a déli -parthoz az esti parti szél 
remén\pEHQ�� .|]EHQ� D]� pV]DNL� SDUW� DODWW� QDJ\� S|I|JpVVHO� +XED� HU�VN|G|WW� D� NLVKDMyN�
W|PHJpYHO��pV�K~]WD��NHW��XJ\DQ�ODVVDQ�GH�iOODQGy�VHEHVVpJJHO� 
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Mi sebességünk pontosan megfelelt a Sió-csatornán leeresztett víz által okozott tavi 
áramlásának (0.00003 km/óra). A parttól elégé eltávolodva, elhatároztuk, hogy vége a 
vitorlázásnak, kidobtuk a horgonyt és elmentünk aludni. Másnap reggel valami zajra lettem 
ILJ\HOPHV��$�Wy�IHOHWW�N|]EHQ�QDJ\�SiUD�pV�V]RNDWODQ�V&U&�N|G�XUDONRGRWW��0DU\OO�D]W�iOOtWRWWD��
hogy ez a köd-dudája volt a Boglár-Révfülöpi hajójáratnak. (persze lehet, hogy én csak a 
0DU\OO�KRUNROiViUD�pEUHGWHP���.pV�EE�PHJLQW�M|WW�HJ\�NLV�V]pO�pV�KD]DYLWW�N�D�9|U|V-Zászlót 
épségben. 
 (Lulu) 
  

Vitor lásegylet alakítása 
 
Vitorlásegylet alakítása a Balatonon manapsáJ� HJ\� HJ\V]HU&� YiOODONR]iV�� $]� ~J\QHYH]HWW�
vitorlázok, vesznek egy kisebb nagyobb vitorlával felszerelt hajócskát, és bérelnek egy beálló 
KHO\HW��YDODPHO\LN��~MDEE�YDJ\�UpJHEEL�NLN|W�EHQ��$]XWiQ�EHOpSQHN�HJ\�N|]HOL�YLWRUOiVNOXEED��
kapnak egy zászlót és egy számlát a tagsági díj befizetésére. El kell menni egy sportorvosi 
vizsgálatra, ahol többek között megvizsgálják, hogy nem elmebeteg-H�D]�LOOHW���KD�D�%DODWRQL�
szélcsendben ácsorog a vízen anélkül, hogy inná (ill etve kívánná) a hideg sört. Az egyleti 
tagok közül különösen a melletted kikötött jobb ill etve baloldali hajók tulajdonosát ismered 
N|]HOHEEU�O��N�O|Q|VHQ�� KD� NLN|WpVQpO� PiU� HJ\SiUV]RU� EHOHKDMWRWWiO� D]� �� KDMyMiED� LV�� 
Ez mind másképpen zajlott le a múltszázad közepén (1950-56), Sztálin Jóska áldásos 
uralkodása alatt. Talán ezért is részünkre egy érdekes téma, hogy kik is voltak az igazi 
alapító tagjai a Honvéd vitorlásszakosztálynak, vagy a köztudatú " Telepnek"  
Balatonföldváron.  
  

 
  
A Hihetelen Történetek olvasása nagyjában elárulja, hogy a HSE (Honvéd Sport Egylet) 
Földvári vitorlázó részlege egy különleges nehéz de eredményes többfokozatú lassú szülés 
eredménye volt. A Telep honfoglalásról itt van egy dióhéjban foglalt félig pontos leírás. 
  

• Kezdetben csak a katonatiszt-bácsik akartak Földváron a feleségeikkel a homokban 
IHN�GQL��QDSR]QL��pV�D�%DODWRQEDQ�OXELFNROQL��������HO�WW�� 

  
• Volt egy pár nagy-hajó,� DPL� D� I�UG�]WHWpV� pOPpQ\pW� IRNR]WD�� �(J\� SiU� RNRV� HPEHU�

kitalálta, hogy ehhez vitorlázó szakemberre is szükség lehet, mert a 
népidemokráciában eJ\� �]HPL� EDOHVHW� HVHWpEHQ� D� IHOHO�VW� �"�� pV� HJ\� SiU� N|]YHWOHQ�
haverját is általában azonnal felakasztották).  

  
• Egyes szemfülesek a katonai beosztásukon keresztül (folyamör-yakumok, autovezetö-

NLNpS]|N�� UDNWiUYH]HW�N�� DOH]UHGHVHN�� WLWNRVUHQG�U|N�� VWE��� V]Lntén becsempészték 
magukat a Telepi életbe. Így egyszerre az általános országos nyomor után minden 
V]�NVpJHV� �NLN|OFV|Q]|WW� pV� ORSRWW"�� GRORJ� HO�NHU�OW�� YROWDN�� ViWUDN�� YDViJ\DN�� NDMD��
WHKHUDXWy��JHUHEO\H��KRUJRQ\N|WpO��PHOHJtW���VWE�� 
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• Megint további okos emberek kitalálták, hogy egy sportegyletbe sportolókra és egy 
HG]�UH (Iván) is szükség lehet. Iván egy eredményes fiatalabb sportoló alapot hozott 
PDJiYDO�N�O|QE|]��+6(�V]DNRV]WiO\RNEyO��VtHO�N��HYH]�V|N��VWE���� 

  
• Iván elkezdte a Földvár i vitor lásversenyek szervezését, újabb hajók vásárlását, a 

PHJOHY�� YHJ\HV� WiUVDViJ� HJ\PiVKR]� V]RNWDWiViW�� (OV�� My� YHUVHQ\� HUHGPpQ\HN��
N�O|Q|VHQ�D]�LIL�pV�Q�L�YRQDORQ�IHOW&QWHN�PiU�D]�DNNRUL�VSRUW~MViJRNEDQ�LV�� 

  
• A kiváló HSE versenyeredmények, Iván szerepét (fontosságát) a magyar vitorlás 

VSRUWEDQ� QDJ\RQ� HO�UH� VHJtWHWWH��V]|YHWVpJL� I�-HG]��� 8J\DQDNNRU� HSE-én belül 
HOYHV]WHWWH� W�UHOPpW� pV� pU]pNpW� D]� pUWpNHV� pV� HUHGPpQ\HV� YHUVHQ\]�NNHO� YDOy�
NRPPXQLNiFLyUD�� 7|EE� NLYiOy� YHUVHQ\]�� YiOWRWW� HPLDWW� VSRUWHJ\OHWHW� pV� HOWiYR]RWW�
W�O�QN�D�)�UHGL�(O�UpEH�� 

  
1956-EDQ��QDJ\�UpV]H�D�+6(�YHUVHQ\]�NQHN�HOKDJ\WD�D�%DODWRQW��(YYHO�D]�DODStWiV�OH]iUyGRWW��
viszont a Telep és a romantikája a mai napig megmaradt. 
 (Lulu)   

Gyerekosztály 
A vitorlás-VSRUWEDQ� D� V]DNV]HU&� EHYH]HWpVH� D� VHUG�O�� ILDWDOságnak (utánpótlás) egy 
IHOHO�VVpJWHOMHV�IHODGDW��(]�N�O|Q|VHQ�pUYpQ\HV�D]RNUD�D�VSRUWiJDNUD��DKRO�D�WHVWL�pV�WHFKQLNDL�
felkészültség együtt szükséges. Eredményes sportegyletek erre a feladatra úgynevezett 
LIM~ViJL�HG]�NHW�IRJODONR]WDWWDN��(]�UpV]HPUH�LVPHUW�YROW��PHUW�H]�tJ\�YROW�D�+6(�HYH]�V|N��D�
+6(� Vt]�N� N|UHLEHQ� LV��*\DNRUODW� WHV]L� D�PHVWHUW�� D� YLWRUOi]iV� HJ\LN� IRQWRV� DODSV]DEiO\D��$�
YLWRUODYiV]QDN� EHiOOtWiVD�� EyMiN� NHU�OpVH�� N�O|QE|]�� V]pOHU�VpJQHN� PHJIHOHO�HQ�� UDMWYRQDO�
LG�EHQ� pV� RSWLPiOLV� KHO\HQ� YDOó keresztezése, tulajdonképpen csak gyakorlat kérdése. 
Versenyen való részvétel és a bóják izgatott kerülése, nem helyettesíti a rendszeres csoportos 
J\DNRUOiV�HO�Q\HLW� 

,YiQ�QHPOpWH]�� W�UHOPH�� ILQRP�PRGRUD��HG]�L� UDQJMD��PHJ�D�NRUN�O|QEVpJH�QHP�YROW�
nagyon praktikus a gyerekosztály kiképzésére. 

Mivel én is szívesebben ültem hajóban, mit söpörgettem a nagyterem padlóját, így én 
is többször, akaratlanul is, belekeveredtem a gyerekosztály kiképzésébe. Egy kishajóval 3 bft. 
V]pOHU�EHQ�PHJKDO]ROQL��NDFVi]iV�QpOkül, fellúvolni a bójánál, bója érintése nélkül, csak egy 
szorgos gyakorlat (a technika) kérdése volt. (Ha valaki még közben fel is borult, akkor ingyen 
volt alkalmunk mentési gyakorlatot is végezni). Nagy megelégedéssel tapasztaltuk, ahogy a 
fiatalok kiöregedtek az ifi-korosztályból, a gyerekosztály tagjai azonnal eredményesen 
iWYHWWpN�W�O�QN�D�My�YHUVHQ\HUHGPpQ\HN�J\&MWpVpW� 
  
(J\�SiU�HOLVPHU��V]y�,YiQUyO. Utólag visszapill antva, Ivánnak nagy szerepe volt az 
eredményeink, életcéljaink elérésében. Ö magát HG]�QHN��QpKD�I��HG]�QHN�LV�WLWXOiOWD��(]�tJ\�
YROW�� DPLNRU� D�'XQiQ� D]� HYH]�V|NHW�� NpV�EE�0iWUDKi]iQ� D� VtHO�NHW�� pV� D]XWiQ� )|OGYiURQ� D�
YLWRUOi]yNDW�� PLQW� HG]�� IHO�J\HOWH� pV� OHONHVtWHWWH�� (]HNEHQ� D� VSRUWiJDNEDQ� XJ\DQ�� NRUiEEL��
személyes verseny eredményeivel� HJ\iOWDOiEDQ� QHP� W&QW� IHO��'H� D]� DNNRUL��PpJ�QpYU�O� VHP�
ismert coach� V]HUHSpW�PLQGHJ\LN�VSRUWiJEDQ�NLW&Q�HQ�pUYpQ\HVtWHWWH��+RJ\�H]�D�NHYHUW�+6(�
banda, a Balatoni versenyeken idejében megjelent, a versenyeken jól szerepelt, egészségben 
megint Budapestre vLVV]DNHU�OW��H]W�PLQG�WXODMGRQNpSSHQ�,YiQ�V]HUYH]�NpSHVVpJpQHN�OHKHWHWW�
köszönni. 
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A testi kondíció fontossága a sportban, szintén egy kedvenc személyes témája volt. A 
közkedvelt "reggeli torna" és az esti lámpaoltás a lakósátrakban, szintén Iván személyes 
IHOIHGH]pVH�YROW��1pKD��� LV�QHKp]VpJHNNHO�N�]G|WW� H]HNQHN�D�NRUXQNEDQ��D� VSRUWN|U|NEHQ� LV�
LVPHUHWOHQ� GROJRN� EHYH]HWpVpYHO�� 0HJJ\�]�� pV� KRVV]~� PDJ\DUi]JDWiV� VHP� YROW� ,YiQ�
NLPRQGRWW� HU�VVpJH�� ,G�VSyUROiVEyO� IHOKDV]QiOW� �UPHVWHUL� KDQJMD� N|]|WW�QN� VHP� YiOWRtt ki 
nagyobb tapsvihart. Hogy ezekben a nehéz években (1950-56) a fiuk közül senki sem fulladt a 
Balatonba és a lányok nem lettek sorban állapotosak, mégis csak nagy részben Iván 
fegyelmének (és figyelmének) lehetett köszönni. 
 

 
 
 

Lenkey Maryll emlékei  

Hogy is jöttek a nagyhajók a TELE P-re?  
 
A nagyhajók is az 1947-es BHSE szervezéssel jöttek Haán István (Pista) ügyes 
PDQ�YHUH]pVHL�VRUiQ�D�6]DNRV]WiO\ED��'H�HO�V]|U�+DiQ�3LVWiUyO�SiU�V]yW��XJ\DQ�/XOX�iOWDO�D�
“ történelem órának” nevezett BHSE alakulásának a történetében van róla szó, de ha a 
Hihetetlen Történetekbe írunk egyenesen, akkor valóban nem való ilyen akadémiai (!) 
VWtOXVEDQ�HO�DGQL� 

3LVWD�HJ\V]HU&�Q\XJGtMD]RWW�I�KDGQDJ\�YROW��GH�PLQW�W&]V]HUpV]�+iURVRQ�WDQiFVDGyNpQW�
P&N|G|WW��1DJ\RQ�VRN�ERPEiW�pV�JUiQiWRW�KDWiVWDODQtWRWW� LJHQ�HUHGPpQ\HVHn, amíg azonban 
1946-EDQ� VDMQRV� UREEDQiV� W|UWpQW� pV� HJ\LN� V]HPH�PHJVpU�OW��$� KiERU~� HO�WWL� pYHNEHQ�+DiQ�
Pista szülei és két fivére is mind vitorlázók voltak a balatonlellei BYC-ben. Pistának nemcsak 
a balatonföldvári telepet sikerült az Elhagyott Javak Kormánybiztosságától (fiatalabbak 
kérem, ne röhögjünk, isten bizony így hívták. Szerk.) honvédségi nagyfejek segítségével 
megszerezni, hanem hajókat is tudott igényelni a balatonfüredi hajógyár tárolójából. Így 
került a telepre az 50-es “Budapest” , a 30-as ciUNiOy�³%pNH´�pV�QHP�VRNNDO�NpV�EE��D]�(XUySD�
30-as “Vörös Zászló” . (Mai nevén “Niobe; régi neve “Csöndherceg” volt.) Aztán valamilyen 
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más kanyargós úton-módon a másik 50-es “Auróra” is a szakosztályhoz került. A “Budapest” , 
a “Béke” és az “Auróra” régi nevükön szolgáltak tovább.  
  Ki ne emlékezne a sok-sok túrára az “Aurórán” amin az ifik és a lányok, de néha a 
IHOQ�WWHN��|UHJHN��LV�UpV]YHWWHN��$]W�KLV]HP�D�KtUHV�³VPDUQL´�W~UD�LV�D]RQ�HVHWW�PHJ��D]WiQ�D]�
1953-as „váltotthajós” utáni híres menet, amikor a lányok az “Aurórán” a fiuk a “Nemerén” 
ügyeskedtek és a nagy vihar után Révfülöpön, kisorsolt “kalaptársaikkal” nagyot mulatoztak. 
$]WiQ�YROW�HJ\�J|U|JGLQQ\pV�W~UD�LV��DKRO�Ki]DVViJ�LV�V]�OHWHWW��LJD]�NpV�EE�HOYiOWDN��7HOHJG\�
Miklós és Koszmovszky Éva. (HajyQDSOy� D� V]HUNHV]W�VpJ� WXODMGRQiEDQ�� 1HP]HWN|]L�
szabályok szerint a cirkáló kapitánya is megkötheti a házasságot. Ha tényleg nagy szükség 
YDQ� Ui�� $� GRORJ� FViEtWy� HO�Q\H� DEEyO� iOO�� KRJ\� D� PLQLPiOLV� KRVV]D� HQQHN� D� Ki]DVViJL�
ígéretnek, hivatalosan csak a túra idejéhez alkalmazkodik. Szerk.). 

Visszatérve azonban a nagyhajókra. Jött még az ötvenes évek elején is egy csoda hajó, 
a 6R, a “Hungária”.  Ez még akkor a Fodor család tulajdonában volt, de Péter papája már 
URVV]DW� VHMWHWW� pV� EHDGWD� D� V]DNRV]WiO\ED�� PLHO�WW� PpJ� HOiOODPRVtWRWWiN� YROQD� W�O�N�� ËJ\�
Q\HUW�QN�PpJ�HJ\�UHPHN�KDMyW��V�W�3pWHUW� LV��DNL�U|YLGHVHQ�9HQ\LJH��D]D]�%HUHF]�7LERU�NH]H�
alatt szuper Huba kormányos lett. A “Hungárián” biztos sok ifi nyüzsgött, nem emlékszem a 
csapatokra, lányokat nem vittek a szemetek. (Igazuk is volt, mert verseny közben sok meló 
volt rajta. Ha a vitorla a baloldalon állt (backbord) - az elrohadt fenékdeszkák a tökesúly 
PHOOHWW�� NE�� �� FP� NLQ\tOWDN� pV� |PO|WW� EHOH� D� WDYL� Yt]�� 0HQHWN|]EHQ� HU�V� ,VWHQW� WLV]WHO�� pV�
markos, ex-folyam�U|N�PHUWpN�NpW�Y|G|UUHO�iOODQGyDQ�D�YL]HW��6]HUN�� 
  Említésre méltó még egy nagyhajó a -� I|OGYiUL�NLN|W�EHQ�KRUJRQ\]y�– “Káma”, ahol 
Tóth Káli -bácsi volt a névleges kapitány, de Dusi-néni viselte a valóságban a kapitányi tisztet. 
Emlékeztek biztos, hogy D�QDJ\KDMyN�D�N�PyOyKR]�YROWDN�N|WYH��N|]HO�D�WHOHS�NLVNDSXMiKR]��
A “Káma” horgonyon állt nem messze a HSE hajóktól. Mindenesetre igen kiváló helyen 
ahhoz, hogy minden mozgást észlelhessen a mólón egy pár szabad szem, vagy néha még 
PHVV]HOiWyYDO�LV�PHJHU�Vítve. Ki ne emlékezne a sok puszilkodásra, ami a nagyhajókon folyt 
a legváltozóbb összeállításokban. Dusi-QpQL�PLQGHQU�O�WXGRWW��0L�LV�XJ\DQ~J\�OHVW�N�|W��KRJ\�
leselkedik-H�DPLNRU�D�V|WpWVpJ�IiW\OD�DODWW��NLORSDNRGWXQN�D�PyOyUD��PLQW���PLQNHW��'H�PpJ�KD�
észre sem vett amikor kimentünk, arra a zajra biztos felfigyelt amikor kiszálltunk a hajókból a 
FVHQGHV�pMV]DNDL�NLN|W�EHQ��3OHW\ND�QpON�O�DP~J\�VHP�pOHW�D]�pOHW�� 

-yYDO�NpV�EE�7yWKpN�D�.iPiW�HODGWiN��pV�HJ\�|U�OW�NLYLWWH�D�SDUWUD��QHP�D�7HOHSUH��pV�
épített EHO�OH�HJ\�YDV�IHOpStWPpQ\&�ERU]DOPDV�1Rp�EiUNiMiW��DPLW�D]RQEDQ�VRVH�WHWW�Yt]UH��$]�
1980-as években Gereben Gábor megvette, majd hosszú két nyáron keresztül egy remek 
asztalos segítségével helyreállította. Szebb lett, mint újkorában. Nem véletlenül, hisz Gábor 
EHOV��pStWpV]��+pWYpJHNHQ�UHJJHOHQWH�D�³IDNRSiFVUD´�pEUHGW�D�WHOHS�YDJ\��-6-kor, akkor is ha 
QHP�NHOOHWW�PiV�NLN|W�EH�PHQQL�YHUVHQ\H]QL��DPLKH]�D�YRQWD��-kor indult. Gáborék azóta is 
eredményesen versenyeznek, és élvezetesen túráznak vele. 
  1957-töl fokozatosan csökkent a nagyhajó állomány. Az “Auróra” Szemesre került egy 
iOODPL� �G�O�EH�� $� ³%pNH´� pV� D� ³+XQJiULD´� D]� 20)%-EH� �2UV]iJRV� 0&V]DNL� )HMOHV]WpVL�
Bizottság.). Akkor keresztelték át a “Vörös Zászlót” “ Niobé”-ra amikor a Magyar Vitorlás 
SzövetségbH� NHU�OW�� $� KDMyN� iUiEyO� 5HS�O�� +ROODQGLNDW� YHWW� D� V]DNRV]WiO\� ,YiQ� E|OFV�
LQWp]NHGpVHL�VRUiQ��DPLYHO�D]WiQ�UHPHN�HUHGPpQ\HNHW�pUWHN�HO�D�6SDUWDFXV�YHUVHQ\]�L� 

Ma egészen más a helyzet. Rengeteg nagyhajó van, de mind a Spartacus Vitorlás 
Egylet tagjainak magántulajdonában, mert hisz az Egylet is teljesen a tagok tulajdonában van. 
A régi Huba hídtól DNy-ra a móló felé vagy három faburkolatú stég mellett állnak a 
QDJ\KDMyN�pV�D�N�PyOyQiO�LV�LVPpW�WDOiOKDWyN�6SDUWDFXV�KDMyN� 
 (Maryll )   
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Korbuly Dani emlékei 

Egy ismert hang a Gyerekosztályból 
 
 Sajnos az én magyarom màr nem nagyon jó, de miután bátyám elküldte a Te e-mail címedet, 
gondoltam, hogy bejelentkezem. Nekem nincsen semmi mesélnivalóm, csak arra emlékszem, 
hogy én voltam azt hiszem a legfiatalabb taknyos a Honvédban, és én állandóan dolgoztam 
valamin a nyár alatt. Az Iván figyelme alatt pucoltam, festettem, grafitoztam, kötelet fontam, 
stb. És amikor azt nem csináltam, versenyeztem az Attilával egy szalonkában. Egyszer meg 
én is nyertem egy bajnokságot, amikor az Attila nem tudott a versenyre jönni. Még meg is 
YDQQDN�D]�pUPHLP��(POpNV]HP�DUUD�LV��KRJ\�VRNV]RU�YH]HWWHP�D�+XEiW��6RN�LG�W�W|OW|WWHP�D�
.HULQJ�EHQ��DPLNRU�D]�(OVLH�MiWV]RWW�D�]RQJRUiQ��VWE� 

Egyszer a Bátyámmal versenyeztünk a Vörös Zászlóval. Nem emlékszem hogyan 
IHMH]W�QN� EH�� GH� PLQGHJ\�� 7HUPpV]HWHVHQ� pQ� LV� UpV]W� YHWWHP� D� NXNRULFD�� V]�O�� pV� W|N�
lopásában. 

1HNHP� QLQFV� DONDOPDP� H]HNU�O� D]� HPOpNHNU�O� VRNDW� EHV]pOQL�� PLYHO� D� IHOHVpJHP�
amerikai és a Bátyámon kívül a Telegdy Pistit és a Marryl-t egyszer láttam egy pár hónappal 
H]HO�WW���$�EROGRJ�Ki]DVViJ�QHP]HWN|]LOHJ�LVPHUW�WLWND��D�P~OWUyO�QHP�NHOO�VRNDW�KDPXNi]QL��- 
6]HUNHV]W�VpJ�� 

0LQGHJ\��D�I��D]��KRJ\�7H�FVLQiORG�H]W�D�N|Q\YHW�pV�pQ�PLQGHQ�My�V]HUHQFVpW�NtYiQRN�
Neked.  
  Korbuly Dani (Charlie Korbuly)   
 

Karlai Cini emlékei 
 

eOHWHP� QDJ\� pOPpQ\H� YROW� �� pYHV� NRURPWyO�� PLNRU� PHJOiWWXN� D� %DODWRQW� HO�V]|U� D]�
országútról. Sohase vártuk meg a bizonyítványosztást (minek?), indultunk az utolsó tanítási 
nap után a Balcsira és ott voltunk az iskolakezdésig. Mi is Zamárdiba jártunk, ahol még 
�VKRQRV� 0ROQiUpN� LV� Q\DUDOWDN� QHP� PHVV]H� P|J|WW�QN�� $SX� YHWW� HJ\� NDOy]W� pV� D]RQ�
próbálgattuk szárnyainkat Csipettel - 7 és 5 éves - korunktól. Isteni nyarak voltak azok, 
Kozma Bea is lejött néha egy-két hétre rumlizni velünk. 

A sötét kommunizmus sártengere minket is elért és a balatoni egész nyári 
nyaralásoknak vége szakadt. Anyuék kivettek nyaranta pár hétre egy túra hajót és azon 
élveztük a Balatont, néha Kozma-V]�O�NNHO�HJ\�WW� 

ËJ\� NHU�OW�QN� D� I|OGYiUL� NLN|W�EH� HJ\� Q\iURn és Beával meg az ifikkel elmentünk 
D]QDS�HVWH�D�.HULQJ�EH��QDJ\�|U|P�QNUH� 

$SiP�LVPHUWH�D�'ROHVFKW�pV��VV]HO�PiU�&VLSHW�pV�pQ�LV�ÄLILN´�YROWXQN��(]�NE������-ben 
volt. Nekem az emlékezetem olyan, mint egy szita, csak a kellemes, jó dolgokra emlékszem, a 
rossz, ha volt kifolyt a szitán. 
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,PiGWDP�D�J\|Q\|U&�V]tQpW�D�%DODWRQQDN��Qp]YH��~V]YD��YLWRUOi]YD��$]�XWyEELW�FVDN�DNNRU��KD�
UHQGHVHQ�I~MW�D�V]pO��'�OM|Q�D�KDMy��YDJ\�N|VV�QN�NL��$�PiVLN�ROGDORQ��KD�IODXWH�YROW��YHUVHQ\�
közben jókat beszélgettünk Beával, akinek mannschaftoltam. 

Én soha nem gereblyéztem, söpörtem, nem mostam WC-t se. Csak a hajót pucoltam, 
na meg a fenekét grafittoltam. Másra nem emlékszem. A társaság remek volt és a pletykák 
még jobbak. 

Az utolsó bajnokság (1956) izgalmas volt, rengetegen borultak, de mi megúsztuk, 
%HiYDO��$�WHQ\HUHP�YLV]RQW�YpUHV�YROW�D�N|WpOW�O��PXWDWWDP�LV�,YiQQDN��DNL�FVDN�D]W�PRQGWD��KD�
nem tetszik, menjek ping-pongozni. A barátságok, amik ott, akkor születtek egy életre szólók 
és ezért úgy a Sorsnak, mint a Honvéd Vitorlázó Szakosztályának mindörökre hálás vagyok. 

Karlai Cini (Mária Anthony)  
  

Besse Lulu emlékei 
 
Vitor lázás is lehetne egy eredményes mai magyar spor tág 
 
Nemzetközi vonalon a Magyar vitorlázás, és különösen összehasonlítva a többi szintén már 
évtizedek� yWD� WiPRJDWRWW� KD]DL� VSRUWiJDNNDO�� IHOW&Q�HQ� HUHGPpQ\WHOHQ�O� V]HUHSHO��$]� HOP~OW�
$WKpQL�2OLPSLD��������HJ\�My�|VV]HKDVRQOtWiVW�DGRWW�HUU�O�D�KHO\]HWU�O��0L�OHKHW�HQQHN�D]�RND"�
Kicsi a Balaton? 
  %DODWRQQDN�VRN�HO�Q\H��pV�QpKiQ\�KiWUiQ\D�YDQ�D�PDL�PRGHUQ�YLWRUOi]iV�YHUVHQ\V]HU&�
oktatásához. Eredményes kiképzésre, a hét minden napján, a parton egy lelkes nagyszámú 
fiatalságra (14-24 éves) van szükség. Hétvégi nyári nyaralókból nem lehet a mai színvonalon 
HUHGPpQ\HV� YHUVHQ\]�NHW� QHYHOQL�� $� N�OI|OGL� YLWRUOi]y� eredmények mutatják, hogy a 
szükséges fiatalságnak a versenyhajók közelében kell l akni, tanulni és dolgozni. Ehhez 
optimálisan egy pár közepes nagyságú (50'000+) vízparti városra lenne szükség. Ezt Balaton 
környékén hiába keressük. 
  A vitorlázok versenyvonalú kiképzése három fontos alapra van felépítve. A technikai-, 
taktikai- és a testi kiképzés egyenrangú (1/3, 1/3 és 1/3) és folyamatos fejlesztésére. 1950/56 
pYHNEHQ�D]�HG]�N�D�VSRUWROyNNDO�FVDN�HJ\�IRQWRV�FpO�HOpUpVpUH�GROJR]WDN��.LW&Q��EHOI|OGL�pV�
esetleg jó külföldi eredmények elérésére (az elismert nemzetközi versenyosztályokban) volt 
szükség, mert ez egy életbiztosítása volt az akkori nélkülözhetetlen sporttámogatásnak. 
0DL�V]HPPHO�Qp]YH�N�O|Q|VHQ�IHOW&QLN��KRJ\�D]RNEDQ�D�VSRUWiJDNEDQ��DKRO�H]HN�D�NLképzési 
V]DEiO\RN� G|QW�� EHIRO\iVVDO� V]HUHSHOQHN�� SpOGiXO� D� ODEGDU~JiVEDQ� LV�� PDJ\DU� VSRUWRORN� D�
YLOiJV]LQWW�O�N|]EHQ�WHOMHVHQ�HOV]DNDGWDN� 

 %DODWRQ� YL]H�� D]� pV]DNL� SDUW� WHUPpV]HWL� V]pSVpJH�� SDUWPHOOHWWL� QiGDVRN� IHVW�L�
romantikája, minden külföldi vagy hazaL� OiWRJDWyW� HOE&Y|O�� )HOW&Q��� KRJ\� D� VRN�� H]UpYHO�
készült felvételeken, vitorlások, és vitorlavásznak nem igen láthatok. 
  $� YLWRUOi]iV� DODSMDLW�� NRUiQ�� VHUG�O�NRUEDQ� NHOO� HOVDMiWtWDQL�� 7HFKQLNDL� WDQtWiVUD��
gyakorlásra, nem diplomás sportoktatókra, hanem 5-��pYYHO�LG�VHEE��PiU�J\DNRUORWWDEE�OHONHV�
vitorlázókra van szükség. A tudás és a technika továbbadása legjobban 5-10 év 
NRUN�O|QEVpJJHO�P&N|GLN�� �(]W� D]� HOPpOHWHW� J\DNRUODWEDQ� D�&VHUNpV]�PR]JDORP� V]HUYH]pVH�
EL]RQ\tWMD�OHJMREEDQ���(]HQNtY�O�HJ\�LG�VHEE�Coach, (Dolesh Iván volt itt kiváló) foglalkozik 
avval, hogy az egyes fogaskerekek mind jó irányba forogjanak. 
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(Balaton 2003) 

 
A fiatalság tömeg tanítása Optimistákban, a széllel hajtott plasztik-WHNQ��RV]WiO\EDQ�

kell kezdeni. Ez a vízi, széllel hajtott játékszer ugyan az egész világon elterjedt, de a 
%DODWRQRQ��PLQW�NLNpS]��RV]WiO\�V]LQWH� LVPHUHWOHQ�� �)HOW&Q���KRJ\�D]�HUHGPpQ\HV� WRUQiV]RN��
~V]RN��WHQLV]H]�N�pV�YLWRUOi]RN��PiU����pYHV�NRUXNEDQ�LVPHULN�VSRUWMXN�DODS�HOPpOHWpW����1HP�
véletlen, hogy az eredményes "Formula-��� DXWyYHUVHQ\]�� WHVWYpUHN�� 5DOI� pV� 0LFKDHO�
Schumacher�HO�V]|U��PLQW�ILDWDO�VHUG�O�N��N|O\N|N��W&QWHN�IHO�D�6&$57�SiO\iNRQ� 

 
  

 
(Optimisták, 2005 St. Moritz CH) 

 
  A balatoni kikötök közben, kiépültek nagyobb, de nemzetközi versenyzésre 
alkalmatlan vitorlás hajók tároló helyévé. A hajókon láthatólag nem a verseny- és 
osztályszám� MiWVV]D� D� I�V]HUHSHW�� KDQHP� D�PLQGHQLUiQ\EyO� MyO� ROYDVKDWy� �6]SRQ]RU-feli rat". 
�$� NLN|W�L� iOOGRJiOiV� SHUV]H� D� IL]HWHWW� KLUGHWpVWHFKQLND� QDJ\� HO�Q\H��� (]HQ� NtY�O�� ODVVDn 
IHOQ�WW� HJ\� ~MDEE� Yt]L� pOHWHW� V]HUHW�� N|]pSNRU~� UpWHJ�� DNLN� OHJV]tYHVHEEHQ�motorcsónakkal 
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hasítanák a Balaton vizét. A különleges balatoni rendelkezések ezt csak úgy engedik meg, 
hogy ha a hajó közepén egy vitorlázásra is használható árboc terjeszkedik. 
  

 
(Balatonföldvár 2004) 

 
(G]pVL� OHKHW�VpJHN�D�EXGDSHVWL�~V]RN�pV�HYH]�V|N�UpV]pUH�LV��EL]RQ\tWMD��KRJ\�OHKHW�D�

mai fiatalságtól nemzetközi vonalon kiváló eredményeket elvárni. Sajnos a tengerparti 
YiURVRN�0DUVHLOOH��1LFH��$WKHQD��PHJ�D�WDYL�OHKHW�VpJHNNHO�pO��*HQHYD��/X]HUQ��=�ULFK��VWE��
PpJLV� FVDN� VRNNDO� HO�Q\|VHEEHN� PDUDGWDN�� PLQW� .HV]WKHO\�� 6LyIRN� pV� )|OGYiU�� )HODGMXN� D�
EDODWRQL� YLWRUOi]iVW"� 7~O� QDJ\� D� %DODWRQ"� $]W� KLV]HP�� KRJ\� KD� D� OHJPDJDVDEEDQ� IHNY��
Európai városka (Davos 1600 m. 10'000 lakossal) pirinyó tavacskáján is lehet eredményes 
vitorlázókat nevelni akkor a Balaton is, jó szervezés alatt, megfelelne a vitorlázó kiképzés 
nemzetközi követelményeiknek. 
  
 

 
(Davos CH, 2005) 

 eV�D�M|Y�"�9LVV]DQp]QL�PLQGLJ�HJ\V]HU&EE��0L�PLQW�D]�DNNRUL�ILDWDORN��V]entül meg voltunk 
J\�]�GYH�� KRJ\� D� Pick� V]DOiPL�� D� V]HJHGL� SLURV� SDSULND�� D� NHVHU&� Unicum, a csecsei 
zöldpaprika és a balatoni vitor lázok, a világon egyedül álló kiváló teljesítményeket 
jelentenek. Közben, 50 év elmúltával, én is megtanultam, hogy a csecsei zöldpaprika 
Hollandiából jön, a jó szalámi pedig Olaszországból. És az America Cup legutolsó, sós vízi 
J\�]WHVHL�KyQDSRNRQ�NHUHV]W�O�D�JHQIL�WDYRQ�J\DNRUROWDN� 
 (Lulu)   

��

Bognár Dazsi emlékei  
 
Ke-ne-se 
   Amarra van Kenese 
            Nem megy oda fene se     
  
... de mi mentünk, az „emlékezetes” ötvenes években s ez „jakumó” koromban történt. 
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1952-EHQ�D]�yEXGDL�)RO\DP�U� ODNWDQ\iEyO� OHYH]pQ\HOWHN�6LyIRNUD�Äállóvízi kiképzés” címen. 
Ez katonáéknál jó bulinak számított és ebben persze Iván manipulációja is benne volt a 
Minisztériumon keresztül.  
  Siófokon�� DPL� N|]LVPHUWHQ� QHP� D� OHJNHOOHPHVHEE� YLWRUOiV� NLN|W�� QpYHQ� IXWRWW��
csináltuk a napi „kiképzést” 15-|V� \ROOpQDN� QHYH]HWW� IDOiGiYDO�� D� EHOV�� NLN|W�E�O� NL�� PDMG�
vissza. Ez az uralkodó széli rányban nem bi]RQ\XOW�D�OHJHJ\V]HU&EE�P&YHOHWQHN� 
  Egy napon újabb rendelkezés érkezett és ezúttal Kenesére vezényeltek át, ugyancsak 
YLWRUOi]QL��.pQ\WHOHQ�YROWDP�H�QHKp]�NDWRQDL�pYHW�I�UG�UXKiEDQ�W|OWHQL��� 

(O�V]|U�PRQGRJDWWDP�� KRJ\� QHP� - Akarattya odamenni - de rájöttem, hogy ez jobb 
húzásnak ígérkezett, mint az óbudai laktanyai élet. S különben is a parancs, az parancs. A 
dupla-kabinos (fontos!) Budapest 50-es hajót kaptuk meg a szent cél érdekében és „állóvízi 
kiképzés” helyett, nem is annyira állóvízi, mint inkább jó hullámos vízi hajóztatás lett a 
dologból.  
  %DODWRQNHQHVH��D�%DODWRQ�KRPORN]DWiQ��D�PiVRGLN�YLOiJKiERU~�HO�WW�D�)�YiURVL��G�O��
V]pNKHO\H� YROW�� PHO\� D� ÄIRUGXODW� pYH´� XWiQ� +RQYpG�G�O�Yp� OHWW�� +RQYpG�G�O�� QHP� D�
NLVNDWRQiN��QHP�D�KRQYpGHN��G�O�MpW�MHOHQWHWWH��KDQHP�WLV]WHN��I�NpQW�PDJDVDEE�UHQGIRNR]DWú 
tisztek üdültetési programját. Elvégre népi demokráciában éltünk. Még a kilencvenes években 
LV�� D]� HJ\V]HU&VpJ� NHGYppUW�� D� 0+� 6]iUD]I|OGL� 9H]pUNDU� /RJLV]WLNDL� &VRSRUWI�Q|NVpJ�
(OKHO\H]pVL�)�Q|NVpJ�pJLV]H�DODWW�IXWRWW�� 
  Nos, jó napokon teleraktuk a BudapHVWHW�pV�YLWW�N�D]��G�O��WLV]WHNHW��]XEERQ\EDQ��GH�
]RNQLEDQ�DYDJ\�PH]pWOiE��pV�SHUV]H�KR]]iWDUWR]yLNDW�LV�YLWRUOi]QL���N�W|EEQ\LUH�pOYH]WpN��PL�
NHYpVEp�� 9ROWDN� QHP� My� QDSRN� LV�� DPLNRU� YDJ\� D� NHGYH]�WOHQ� V]pO� PLDWW� YDJ\� FVDN� ÄPHUW�
untuk” alapon inkább bütyköltük a hajót jól hangzó „karbantartás” címen. Több ilyen 
alkalommal egy izgatott magas rangú tiszt (tábornok) kellemetlenül noszogatott, mondván, 
KRJ\� |�PLQGHNNpSSHQ� NL� DNDU�PHQQL�� KDMy]QL�� 6]iPWDODQV]RU� M|WW� N|YHWHO�G]YH� pV� FVDNQHP�
mindég akkor amikor, vDOyEDQ�� D]� LG�� pV� V]pO� HJ\iOWDOiQ� QHP� YROW� VHP� DONDOPDV�� VHP�
biztonságos sétahajókázásra.  

Ám legyen, mondtuk egy nap, ha fürödni akar... -� pV� NRPRO\� V]HOHV� LG�EHQ� MyNRUD�
hullámokkal kivittük  (Szemes Dodóhoz hasonlóan, én is döher párti voltam) . Indulás HO�WW�
azonban mondtuk, ha igazán jól akar látni, és ha valóban élvezni akarja a hullámokat, akkor 
HO�UH�NHOO���OM|Q�D]�iUERF�HOp�pV� OHONpUH�N|W|WW�N��KRJ\�RWW��HO|O��DODSRVDQ�NHOO�IRJyG]NRGQLD� 
ËJ\�LV�OHWW��NLLQGXOWXQN�D�YpGHWW�NLN|W�E�O�EHOH�D�KXOOiPRNED� Hogy egyáltalán mit látott, nem 
WXGQL��GH�D]�HOV��SHUFEHQ�PiU�yULiVL�IU|FFV|NHW�NDSRWW�pV�GLGHUHJYH�NDSDV]NRGRWW�D]�iUERFED��
N|WHOHNEH��PLQGDGGLJ��DPtJ�YLVV]DWpUW�QN��9L]HV�FLS�LYHO�D�NH]pEHQ��E�ULJ�i]YD�PiV]RWW�OH�D�
KDMyUyO�pV�DQGDOJRWW� D]��G�O�� IHOp��(]ek után nem noszogatott többé. Nem láttuk, bizonyára 
kigyógyult a vitorlázásból. 

Ez az év nagy év volt, a Helsinki-L�ROLPSLD�pYH��DKRO�D�PDJ\DU�ROLPSLNRQRN�NLW&Q�HQ�
szerepeltek. Az olimpiai versenyek idején a válogatott ill . tartalékos játékosok közül jó 
néhányan szintén Kenesére jöttek, közöttük Kokas Pista a válogatott II . vízipóló csapat tagja.  
Nyaralásra jöttek a nagy és híres foci csapatunk nejei, majd Svetlana is, Illés Béla, a vonalas 
író-H]UHGHV�OiQ\D��$�K|OJ\HN�VpWiOJDWWDN��KDMy]WDN�YHO�QN��LG�QNpnt verselgettek, de leginkább 
L]JXOWDN�D�UiGLyKR]�WDSDGYD��-yO�WHWWpN��L]JDOPXNDW�VLNHU�WHW�]WH��PHUW�D]�ÄDUDQ\OiE~�J\HUHNHN´�
arany érmekkel tértek haza. 
  ,G�QNpQW� HJ\� PRWRURV� KDMy� M|WW� iW� $OLJiUyO�� D� V]HQW� pV� PHJN|]HOtWKHWHWOHQ� SiUW�
�G�O�E�O�� UHQGV]HULQW� KiURP� I�YHO�� 5iNRVL� IRJDGRWW� ILD� pV� NpW� E�UNDEiWRV�� $� ILDWDOHPEHU�
6YHWOiQiW�M|WW�OiWRJDWQL�pV�HONpSHV]W�HQ�KXPRURV�YROW�D]�LGLOO���/HQW�VpWiOWDN�D]�iUQ\DV�IiN�DODWW�
IHO�pV�OH��PtJ�NLV�WiYROViJUD�W�O�N��GH�SDUDOOHO��D�NpW�E�UNDEiWRV�LV�XJ\DQRO\DQ�WHPSyEDQ�ment 
a fák között, fel és le.  És ez így ment, helyesebben így mentek, kint a lombok alatt, fel s le, 
egy jó ideig. Az idilli kus látogatás két-KiURPQDSRQNpQW� PHJLVPpWO�G|WW�� $� PRWRURV� M|WW��
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mentek fel és le, a motoros elétávozott. Svetlana a szabad idejében mindég megtalálta a 
PyGMiW�� KRJ\� .�� 3LVWiW� HO�NHUHVVH�� W|EEQ\LUH� D� KDMy� N|U�O�� gW� MREEDQ� pV� OiWKDWyODJ� QDJ\RQ�
érdekelte a vízilabdázás. 
  $�KDMyW�PLQGpJ�NHUHV]WEHQ�N|W|WW�N�NL�D]�DUiQ\ODJ�NHVNHQ\�NLN|W�EHQ�pV�HO|O�LV��KiWXO�
is annyi hely volt csak, ahol a boci éppen elfért. A boci rendszeres helye a hajó mögött volt és 
ezen keresztül léptünk a fedélzetre. Ha a boci másutt volt, pl. elöl, vagy oldalt, az annyit 
jelentett, hogy a hajó foglalt volt. Egyikünk, vagy valaki -� YDODNLN�� �WHUPpV]HWHVHQ� HO�UH�
megbeszélve) bent tartózkodtak. S minden ilyen elfoglaltságot,  a „ jól betanított” boci jelzett. 
  $]� ROLPSLDL� EDMQRNViJRN� XWiQ� D� PDJ\DU� YHUVHQ\]�N� |U|PLWWDVDQ� WpUWHN� KD]D� - 16 
arany, 10 ezüst és 16 bronzéremmel.  

Többen, a bajnokcsapatok tagjai közül lejöttek Kenesére pihenni. Egyikük az igen 
V]LPSDWLNXV� pV� NLW&Q�� KXPRU~� �VRKD� QHP� DQ]iJROy�� W|EEV]|U|V� NDUGYtYy� EDMQRN� .iUSiWL�
Rudolf volt, akit persze mindég szívesen vittünk ki, A napi találkozás minden esetben 
élménynek számított és hajózás közben remek, jópofa HVHPpQ\HNU�O� V]iPROW� EH���� 
7�OH� KDOORWWXN� HO�V]|U�� D� PD� PiU� MyO� LVPHUW� W|UWpQHWHW�� PHO\� V]HULQW� D]� HJ\LN� QHP]HWN|]L�
találkozón, spanyol nyelvterületen, a sikeres vívóversenyt természetesen egy nagy fogadás 
követte. 

Az evést-ivást rendszeresen egy bemutatkR]iV� HO�]|WW� PHJ� pV� D� Np]Ui]iVRN��
gratulációk a sorban álló helyi fontosságokkal és a diplomáciai testület tagjaival. Az egyik ifjú 
titán már nagyon unta a hosszú sort és a még hosszabb spanyol neveket és egyik diplomata 
HO�WW� EHPXWDWNR]iVNpQW� PDJ\DUXO� MyO elkerítette, a kutya mindenségit kinek mit kívánva. 
Szemben vele a kezet rázó férfi így szólt:  
 

„ A tiédbe is édes fiam, én vagyok a magyar követ.”  
  
Egy másik esetben, s ez Itáliában történt, a vívóknak már az idegére ment az egyik 

hivatalosan kirendelt�NtVpU���DNL�iOODQGy�MHOOHJJHO�N|YHWWH��NHW��OHVNHO�G|WW�PLQGHQUH�ILJ\HOYH��
Besúgó volt az istenadta, spicli . 

Egyik este vacsora után jól megitatták, majd az italába kevertek altatót és hashajtót 
HJ\�LG�EHQ��8WiQD�IHO�NHOOHWW�YLJ\pN�D�V]REiMiED��KRJ\�iJ\ED�WHJ\pN��OHYHWN�]WHWWpN�GH�HO�WWH�– 
a biztonság kedvéért - ragasztószalaggal jól letapasztották a fenekét. A pasas két napig nem 
M|WW�HO���GH�H]HN�XWiQ�VRKD�W|EEp�QHP�VSLFOLVNHGHWW� 
  A balatoni „állóvízi kiképzés” befejeztével lassan, de élményekben gazdagodva, vissza 
kellett térnem Óbudára, - nem egy jó túrós csuszára - hanem azért, hogy ott, napsütötten, 
vigyorgó ábrázattal és két ujjal fogva, leadhassam az egyenruhámat.  
Igen, a jakumó trikót is. 
  (Dazsi)   
 

 
  

%DODWRQI�UHG�HO�WW������ 
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Az a híres "Galambsziget" és a mai vitorlások, Balatonföldvár 2005 
  

Zárószó  
 

0LNRU� PL� V]�OHWW�QN�� QHP� YROW� PpJ� 7HOHYt]Ly�� 3HQLFLOOLQ�� P&DQ\DJ� KDMyWHVW��
PpO\K&W|WW� YDFVRUD� D� IULJyEDQ� pV� PLNURKXOOiP� D� I�]pVKH]�� $� WHMHW� NDQQiEyO� PpUWpN��
YLWRUODYiV]QDNDW�SDPXWEyO�V]�tték, hajókat fából építették. Nem volt még tranzisztoros rádió, 
QHP�YROW�8.:�pV�0S��PX]VLND��/HYHOHLQNHW�YDJ\� W|OW�WROODO��YDJ\�D]� tUyJpS� �PHFKDQLNXV��
ELOOHQW\&LQ� NHUHV]W�O� �W|JHWW�N� D� SDStUUD�� 0L� PiU� IHOV�EE� LVNROiNEDQ� WDQXOWXN� D� IL]LND�
W|UYpQ\HLW��PLHO�tt radar, laser, hitelkártya (Credit-Card), telefax és golyóstoll a mindennapi 
életbe bevonult. Edényeket, tányérokat evés után kézzel mostuk, a kimosott ruhákat a napon 
felakasztva szárítottuk 

(J\�V]yYDO�NLIHMH]YH��QHN�QN�D�VDMiW�HU�QNE�O�NHOOHWW��NE����� PS) mindent elintézni és 
ha az kevés volt, akkor a baráti segítséget kellett szervezetten igénybe venni. (Ma egy vitorlás 
hajó vízre tétele, daruval egy- vagy kétszemélyes gyerek munka, a régi fényképeken, pedig 
legalább nyolc-tíz ember izzadt órákon keresztül ebben az ügyben). Talán ez is az oka, hogy 
ezek a barátságok egy fél évszázadon keresztül, a világ egyik sarkától a másikig, mintha csak 
tegnap lett volna, még mindig frissen tartanak. 

  
Egy páran, már fent ülnek, és nézik - Hol is vitorláztak ezek a balatoni fickók 

 
I tt az utolsó oldal a helyzetj elentéssel  
 
Egy páran még élnek, úgy néz ki valahol egy �HOIHNY�EHQ�, mert nem mertek, se írni, se hozzá 
V]yOQL��0DMG��N� LV� ODVVDQ�SDNROQDN�� OHDGMiN�D�SDSXFVRW�pV�HOPHQQHN��(J\�SiU�vitor lás hajó, 
iWpOWH�D�NRPPXQL]PXV�pYHLW��iWpOWH�D�UDMWD�YLWRUOi]y�DNNRUL�YHUVHQ\]�NHW��eV�KLiED�KDMWDQDN�D�
mai vidám fiatalok töbEV]|U�LV�QHNL�D�PyOyQDN���NHW�LV�PpJ�iW�IRJMiN�pOQL��Ez a Balaton.... 
 (Lulu)  


