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ELÔSZÓ

Nehéz dolga van a krónikásnak, amikor a Túravitorlás
Sportklub elmúlt ötven évét tekinti át. Egy, mégoly’ fon-
tos, de nem országos jelentôségû történet hiteles doku-
mentálása sokszor nagyon esetleges, hiányos. Jelen eset-
ben a fellelhetô dokumentumok közel sem teljesek. Ami
a rendelkezésünkre áll, azok a TVSK, illetve elôdjének
»hivatalos« kiadványai, a Vitorlás Értesítô, majd Túravi-
torlás Értesítô javarészt tényeket közöl, azokat is a kor el-
várásainak megfelelôen, így ezekbôl a valódi szándék
nem is igazán derül ki. Pedig a cél egyértelmû: az alapí-
tók szerettek vitorlázni, és ennek a feltételeit kívánták
megteremteni. Ezt viszont elsôsorban a visszaemlékezé-
sekbôl tudhatjuk meg, de számolnunk kell azzal, hogy
ezek sokszor pontatlanok, illetve egy sor fontos részlet-
kérdésre nem adnak hiteles választ. Más esetben elôfor-
dul, hogy két elbeszélés ellentmondó. Amennyiben fel-
jegyzésekbôl, hivatalos iratokból nem bizonyítható egyik
vagy másik állítás, akkor jelezve, de meghagyjuk az el-
lentmondást, ha csak nincs valamilyen alapunk az egyi-
ket megerôsíteni, esetleg cáfolni. 

Az alapítók – és a kezdetekben résztvevôk – igazán büsz-
kék lehetnek arra, amit elértek, de az utódaik miatt sem
kell szégyenkezzenek. Az idôk során sokan vettek részt
a klub munkájában, akikrôl talán illene megemlékez-
nünk, de a terjedelem okán ezt sajnos mégsem tehetjük
meg. Tudjuk, hogy sokan név szerint talán kimaradtak
ebbôl az összeállításból, de ez nem jelenti azt, hogy
rájuk ne emlékeznék jó szívvel. 

A mai tagság nevében is köszönjük mindazt amit
elôdeink – értünk is – tettek. 
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50 ÉV ÖRÖKSÉGE

Gyermekkoromban gyönyörû helyre kerültem, születésemtôl fogva az alsóörsi
TVSK kikötôben töltöttem nyaraim jórészét, ahol rengetegen voltunk együtt
gyerekek. Ma már nosztalgia a korabeli viskók közötti nádas és mocsár, az ak-
kor még hajóktól mentes sziget, vagy a sufniban gyártott optimistek hada.

Akkor nem éreztem, hogy mekkora csoda részese vagyok, csupán élveztem,
hogy ott lehetek. Nem éreztem és nem tudhattam, hogy mit jelentett, hogy
nyolc évvel az 1956-os forradalom leverése, és mindössze egy évvel a kádári
amnesztia után ôseink – vitorlázókat tömörítô! – civil szervezetet alapítottak,
majd kikötôket építettek önerôbôl. Csak részese voltam a csodának.

Részese voltam akkor is, amikor az 1980-as évek elejétôl húsz hajóval jártuk
körbe a Balatont, számháborúztunk, úsztunk, bociztunk és vitorláztunk. Nem
tudtam, hogy a TVSK tagjai által szervezett gyermektúra már két generációval
idôsebbek számára is létezett.

Ma azt látom: a csoda lényege az volt, ahogy alapítóink tettek egymásért. Nem
a saját érdekükben, hanem egymásért. Közösen tolták a hajókat le tavasszal a
kikötôkbe, közösen vették ki azokat a vízrôl. Ha valakinek eszébe jutott, hogy
szervezzen egy túrát, aki csak tudott, ott volt. Ha valakinek eszébe jutott, hogy
szervezzen egy nagyhajós versenyt, aki tudott csatlakozott, segített. Biztosan
voltak, akik nem értettek egyet fontos, lényeges dolgokban egymással, de egy
biztos: együtt építették a klubot, mely csodák csodájára nem csak a ’60-as éve-
ket élte túl, mindmáig az ország legnagyobb taglétszámú vitorlás egyesülete, öt
saját tulajdonú kikötôt üzemeltetve. 

Öt évtizede létezik a Csillagtúra, bô harminc éve, ma is van Földvár–Keszthely
verseny, és számos egyéb program. De az utolsó években sem tétlenkedtünk, hi-
szen klubunknak vannak új magyar bajnokai, új versenye, a Szüreti Regatta, új
utánpótlás-nevelô programunk. A Kikötôink szebbek, vonzóbbak, mint valaha.

A TVSK idén, 2014-ben ötven éves, ezért az elnökség egy, a múltat bemutató
könyv kiadásáról döntött. A könyv levéltári kutatásokból, fényképekbôl, cikkek-
bôl, levelekbôl épül fel, meg persze sok emlékbôl, élménybôl. A legfontosabb:
az élmények »gyártásával« a jövôben se hagyjunk fel, hiszen további ötven év
múlva akkor tudjuk majd elmesélni, miért voltunk méltóak arra, hogy nagyapá-
ink, szüleink ilyen gyönyörû örökséget hagytak ránk.

Kívánok minden olvasónak jó szórakozást, és köszönöm minden egykori és je-
lenlegi tagunknak, a könyv megszületéséhez nyújtott segítségét.

Siklósi Máté
TVSK elnök 
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A KOR

1964. február 21-én megalakult a Természetbarát Szövet-
ség Budapest V. kerületi Tanács Sportkör Természetjáró
Szakosztály Vitorlázó Szakcsoportja. 

Amilyen egyszerû ma leírni mindezt, olyan nehéz lehetett
a megvalósítás ötven évvel korábban. 

Hogy mi vezethetett el a Túravitorlás Sportklub – ponto-
sabban elôdje, a Vitorlás Szakcsoport – megalakulásáig,
ahhoz két dolgot is meg kell értenünk. 

Az elsô, hogy legalább nagyvonalakban lássuk a máso-
dik világháborút követô kort. 

A történetünk szempontjából talán még fontosabbak a
közvetlen elôzmények: az az esztendô, 1964. amelyben
a Szakcsoport megalakulására sor kerülhetett. 

A második világháborút követôen, 1947-ben aláírásra
került a párizsi békeszerzôdés, amely rendezte Magyar-
ország – mint vesztes hadviselô fél – és a gyôztes szövet-
séges hatalmak viszonyát. Az országban a Szövetséges
Ellenôrzô Bizottság a megszálló szovjet csapatokkal gya-
korolta a polgári irányítást. 
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Magyarország 
a második világháború után

Menjünk vissza majd hetven évet az idôben: 1945-öt írunk,
a szovjet csapatok a német-nyilas uralom alól felszabadítot-
ták, és ugyanakkor megszállták Magyarországot. Megkez-
dôdött – és rövid idô alatt végbe is ment – a világháborút
követô kommunista hatalomátvétel Magyarországon. 

A szovjet 2. Ukrán Front csapatai 1945. február 13-án elfog-
lalták Budát. Ezzel – miután Pesten már január 18-án véget ér-
tek a harcok – befejezôdött Budapest felszabadítása a fasiszta és
nyilas uralom alól. Más történészek szerint, Budapestet nem fel-
szabadították, hanem ellenséges városként bevették. A magyar
vezetés Budapestet nyílt várossá akarta nyilvánítani, hogy megkí-
mélje az ostromtól. Hitler azonban másképp döntött, közölte
Szálasival, hogy Budapest erôd, melyet, ha kell, háztól házig fog-
nak védeni. Ezzel a sorsa meg is pecsételôdött. A nagyvárosok
között Sztálingrád és Leningrád után Budapest ostroma tartott a
legtovább – több mint száz napig – a második világháborúban. 

A háború befejezésével hazánk romokban hevert. Budapest
pedig különösen rosszul járt: értelmetlenül, katonailag nehezen
indokolható hadmûveletek miatt gyakorlatilag megbénult az élet,
egyetlen ép híd sem maradt a német pusztítás miatt. Nem volt
élelem, az épületek negyede elpusztult, becslések szerint a mara-
dék fele lakhatatlanná vált. Budapesten a két oldalon harcolók
halottainak és sebesültjeinek a száma 420 ezret tett ki, csak a
szovjet katonák közül nyolcvanezer lelte halálát a fôvárosban. 

A háborút követôen a feladat világos volt: újjá kellett építe-
ni az országot, a vidéket és a fôvárost egyaránt, ami – legalább-
is a lényegét tekintve – meglepôen gyorsan megtörtént. 

Az illegalitásból kilépô Magyar Kommunista Párt (MKP) sze-
repe a szovjet jelenlét miatt jelentôsen megnôtt. A Szövetséges El-
lenôrzô Bizottság (SzEB, elnöke Vorosilov marsall) folyamatos
nyomást gyakorolt a magyar bel- és külpolitikára, segítve a magyar
kommunistákat. A felszabadult területeken rendezett ideiglenes
nemzetgyûlési választásokon (1944. december) már érzékelhetô
volt a szovjet befolyás. A MKP taglétszáma gyorsan növekedett:
februárjában harminc, októberben kb. ötszázezer tagja volt! A
párt vezetôi mindenben a szovjet érdekeknek megfelelôen csele-
kedtek. Az 1945 tavaszi – a kommunisták által, a saját sikerüknek
beállított – földreform felszámolta a nagybirtokrendszert. 1945.
november 4-én választásokat tartottak Magyarországon – ekkor a
nyugati hatalmak és a Szovjetunió még együttmûködött –, mely-
nek során kiderült, hogy az ország demokráciát – de legalábbis
biztosan nem kommunista politikát – kíván. A választások abszo-
lút gyôztese (57,3%), a Független Kisgazda Párt (FKgP) azonban
– szovjet nyomásra – koalíciós kormányt volt kénytelen alakítani,
amelyben a fontos tárcákat (pl. belügy, közlekedésügy) kaptak a
kommunisták. A kisgazdák az óriási infláció és a földreform mi-
att súlytalanná váltak. Ráadásul a szovjet hadsereg asszisztálásá-
val megalakult a kommunista vezetésû Gazdasági Fôtanács. Ez-
zel végleg kicsúszott a gazdaság irányítása a Tildy Zoltán, majd a
Nagy Ferenc vezette kormányok kezébôl. 

Az 1946. március 5-én a Baloldali Blokk – MKP, Szociálde-
mokrata Párt (SZDP), Nemzeti Parasztpárt (NPP) megalakulá-
sával kezdetét vette a kisgazdák hatalomból történô kiszorítása.
1946. tavaszán a kommunisták elérték, hogy a FKGP húsz nem-
zetgyûlési képviselôjét kizárják a pártból. Törvényt alkottak az „ál-
lamrend és a köztársaság büntetôjogi védelmérôl”, és a MKP meg-
kezdte ellenfelei eltávolítását (koncepciós perek). 1946. májusá-
ban az ún. B-lista alapján több mint hatvanezer közalkalmazottat,
elsôsorban kisgazda szimpatizánsokat távolítottak el az államap-
parátusból. Kezdetét vette az egyházi szervezetek feloszlatása
(Katolikus Népfôiskolai Mozgalom, cserkészmozgalom), egyhá-
zi személyek bebörtönzése (többek között Mindszenty József, bí-
boros-érsek), a civil társadalomi szervezetek megsemmisítése. 

A forint bevezetése (1946. augusztus. 1.) pénzügyi stabilizá-
ciót eredményezett, ami a MKP népszerûségét növelte. A Szov-
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Az ország romokban, de épül az új szovjet emlékmû – 1945.

Öt hónap alatt épült fel az elsô »állandó« átkelô, a Kossuth híd – 1946.

Nagy Ferenc és Rákosi Mátyás – 1947.

Pusztítás mindenütt – 1945.



jetunió pedig, a magyar kommunistákat segítve, átütemezte a jó-
vátétel visszafizetését. Az új ár- és bérrendszer elszakadt a világ-
piactól, a kapitalista gazdaság elsorvadását eredményezve. 

A MKP ekkor már nyíltan a polgári erôk ellen lépett fel: köz-
társaság-ellenes összeesküvés vádjával, a Belügyminisztérium Ál-
lamvédelmi Osztályának (ÁVO), késôbb Államvédelmi Hatóság
(ÁVH) irányításával megkezdték a kisgazda vezetôk letartóztatá-
sát. 1947. február 25-én a Szovjetunióba hurcolták Kovács Bélát,
a FKgP fôtitkárát, és további ötven kisgazda képviselôt kénysze-
ríttetek távozásra a pártból. 1947 májusában lemondatták és
emigrációba üldözték Nagy Ferenc miniszterelnököt, ugyanígy
járt Varga Béla, a parlament kisgazda elnöke is. Tildy Zoltán,
köztársasági elnök 1948 júliusában távozott tisztségébôl. 

1947 augusztusában kezdetét vette a szovjet típusú tervgaz-
dálkodás bevezetése (hároméves terv). 

Az 1947. augusztus 31-ei választások a visszaélések jegyében
zajlottak: a választói névjegyzékbôl kb. 460 ezer, feltehetôen
polgári érzelmû személyeket hagytak ki, ugyanakkor a kék cédu-
lák (ideiglenes választói névjegyzékkivonat) segítségével a MKP
káderei több voksot adtak le pártjukra. A MKP 22,3 százalékkal
megnyerte a választást, az SzDP-vel 37,17 százalékot szereztek,
de a választók nagy része, 55 százaléka a polgári és ellenzéki pár-
tokat – FKgP 15,3, utódpártjaival együtt az 52 százalékot kapott
– támogatta. A választásokat követôen azonban a kommunista
belügyminiszter (Rajk László) irányításával, ajánló szelvényekkel
történô csalás vádjával megsemmisítették a Magyar Független-
ségi Párt (MFP) mandátumait, a pártot betiltották. 1948. júni-
us 12-én a MKP és a Szociáldemokrata Párt (SZDP) egyesült,
a kikényszerített pártfúzióval egyidejûleg eltávolították a SzDP
demokratikus szárnyát, többek között Kéthly Annát. 

Az új néven – Magyar Dolgozók Pártja (MDP) – mûködô
kommunista állampárt az egypártrendszer megteremtésére töre-
kedett, és hozzálátott a szisztematikus államosításhoz (bankok,
üzemek, iskolák), a maradék pártok, és minden ellenzéki erô lik-
vidálásához. A Magyar Függetlenségi Népfront néven megte-
remtett (1949. február 1.) kényszertömörülés (MDP, NPP,
FKGP) elôre felosztva a parlamenti helyeket, már vetélytársak
nélkül »nyerte« (96,2%) az 1949. május 15-ei választásokat, ez-
zel kezdetét vehette a sztálini típusú állam kiépítése, a Rákosi
Mátyás-féle kommunista diktatúra megteremtése.

Rákosi Mátyás 1947 után egyre inkább a hatalom rabjává
vált. Pozícióinak megszilárdítására minden eszközt elfogadható-
nak tartott, így például a Svájcban szabadságát töltô Nagy Fe-
renc miniszterelnök ötéves fiát elraboltatta, és lemondásáért, il-
letve azért engedte szabadon, ha Nagy soha nem tér vissza Ma-
gyarországra. Saját bajtársait is habozás nélkül bebörtönöztette,
kényszerítette emigrációba, vagy végeztette ki. Közülük Rajk
László esete a legismertebb. Rákosi nevével fémjelzett korszak-
ban az emberi jogok súlyos sérelmet szenvedtek. Sokakat ért
megtorlás: a koncepciós perekben kivégzettek száma száz és
kétszáz fô közé tehetô, negyvenezren voltak rendôri ôrizetben.
1950–53 között egymillió embert vontak ügyészi eljárás alá, és
minden második ellen vádat is emeltek. (A késôbb bekövetkezô
változások során hozott közkegyelmi rendelet 748 ezer embert
érintett.) Hozzávetôleg háromszázezer embert telepítettek ki
lakhelyérôl, fôként korábbi földbirtokosok, módosabb gazdák,
katonatisztek, állami alkalmazottak, gyártulajdonosok jutottak
erre a sorsra. Lakásukat rendszerint a kiemelt káderek vagy a po-
litikai rendôrség tagjai foglalták el, és az ott lévô berendezési tár-
gyakat (sokszor nagy értékû ingóságokat) minden törvényi felha-
talmazás nélkül sajátjukként vették birtokba.

1948-ban, az úgynevezett fordulat évében Rákosi Mátyás
meghirdette: az 1949-ben életbe lévô alkotmány alkalmazásával
beáll a diszkontinuitás, tehát az 1945. év elôtti jogszabályok ha-
tályukat vesztik. Ennek ellentmond, hogy ezt az elvet mellôzve,
például a kitelepítéseket a Horthy-korszakban hozott jogsza-
bályokra hivatkozva hajtották végre. A legtöbb kitelepítettet me-
zôgazdasági munkára fogták, és többnyire embertelen körülmé-
nyek között tartották. 
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Új forint-tervek – 1948.

Rajk László, Kádár János és Kossa István – 1948.

Áru nem volt, ezért a jegyrendszer 1951-ig tartott

A kék cédula – 1947.



Rajk Lászlót is – a Népbíróság ítélete alapján – egy háború
elôtti, a hûtlenségrôl és kémkedésrôl szóló 1930. évi III. törvény-
cikkre hivatkozva akasztották fel. 

A személyi-kultusz fokozatosan épült ki, és 1952-re érte el
tetôpontját, amikor kezdték a „népünk bölcs vezére”, valamint
„Sztálin legjobb magyar tanítványa” jelzôkkel illetni. Hatvanadik
születésnapja alkalmából munkaversenyeket hirdettek, és ekko-
riban alapították a Rákosi Mátyás Tanulmányi Versenyt. Minden
magyarnak kötelezô volt valamivel hozzájárulnia a nagy ünnep-
séghez: az óvodások rajzokat készítettek, az általános iskolások
elsô fogalmazásukat neki írták, a felnôttek terítôkbe hímezték
Rákosi nevét. Augusztus 14-én a Minisztertanács elnökeként
(miniszterelnök) megalapíthatta saját kormányát.

1953. március 5-én Sztálin meghalt, és Rákosi pozíciója meg-
gyengült. Moszkvába rendelték, ahol a Szovjetunió Kommunis-
ta Pártjának vezetôi súlyos bírálatban részesítették a „bekép-
zelt, (…) kollektív módon dolgozni képtelen” Rákosit. Lavrentyij
Berija ingerült hangon hozta Rákosi – és a magyar küldöttség tu-
domására –, hogy olyan miniszterelnök kell, aki nem zsidó. Kor-
mányfôi posztjáról Nagy Imre javára le kellett mondania, majd
önkritikára kényszerült, de a párt vezetôje maradt.

Amikor Beriját 1953 decemberében kivégezték, kezdte újra
magához ragadni a hatalmat, visszafordítani a Moszkva által el-
rendelt enyhülést, a koncepciós perek áldozatainak rehabilitálá-
sát, sôt, további elnyomó intézkedésekre és perekre is sor került.
Elérte, hogy a koncepciós perek kivizsgálására összeállított bizott-
ság elnöke legyen. 1956-ig váltakozó sikerrel folytatott hatalmi
harcot Nagy Imrével, végül 1955-ben sikerült elérnie Nagy Imre
leváltását. Helyére bizalmi embere, Hegedüs András került.

Az SzKP XX. kongresszusa után, 1956. július 18-án szovjet
nyomásra az Magyar Dolgozók Pártja elsô titkári tisztségébôl el-
távolította. Ekkor a Szovjetunióba távozott. A pártfôtitkári szék-
ben a legközelebbi elvbarátja, Gerô Ernô követte.

Az 1956-os forradalom – a budapesti diákok egyetemekrôl
kiinduló békés tüntetésével – október 23-án kezdôdött. A tö-
megtüntetés a fegyvertelen tömegre leadott sortûz következté-
ben még aznap fegyveres felkeléssé alakult. Ez a kormány buká-
sához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpárt-
rendszer visszaállításához, és az ország demokratikus átalakulá-
sának megkezdéséhez vezetett. November elsô napjaiban az új
kormány tárgyalásokat kezdett a szovjet csapatok kivonásáról, a
Varsói Szerzôdésbôl történô kilépésrôl és az ország semlegessé-
gérôl. A szovjet politikai vezetés – miután a nyugati nagyhatal-
mak biztosították ôket arról, hogy nem nyújtanak a magyar kor-
mánynak segítséget –, a kezdeti ígéretek után meggondolta ma-
gát, november 4-én hadüzenet nélküli háborút indított Magyar-
ország ellen. Az jelentôs túlerôvel szemben egyedül maradt or-
szág több napon át folytatott szabadságharca végül elbukott.

A harcokban – a hivatalos statisztikai adatok szerint – 2652
magyar és 720 szovjet ember vesztette életét. A forradalom kö-
vetkezményeként kb. kétszázezer magyar hagyta el az országot.
1957. januártól a forradalom résztvevôit tömegesen börtönözték
be, majd sokukat kivégezték. A brutális megtorlást és a magyar
nép elnyomását a világ közvéleménye és az ENSZ is elítélte. 

Az 1956-os forradalom bukása után hatalomra került Kádár
János Rákosi személyi kultuszát jelölte meg az »ellenforradalom«
egyik kiváltó okának. 

Rákosi több kísérletet tett a hazatérésre, de erre nem kapott
engedélyt, Hruscsov Kádár mellett döntött. 1957. május 9-én az
Országgyûlés megfosztotta elnöki tanácsi tagságától és parlamen-
ti mandátumától. 

1962. augusztus 15-én a Magyar Szocialista Munkáspárt
(MSZMP) Központi Bizottsága (KB) az általa elkövetett tör-
vénysértésekben viselt felelôssége miatt kizárta az MSzMP-bôl.
A Központi Bizottság sokat foglalkozott hazatelepedési kérel-
meivel, amihez a közügyektôl, azaz a politikától való eltiltást és
a házi ôrizetet ajánlották fel. Rákosi ezt nem fogadta el, Gorkij-
ban maradt, és ott is érte a halál. Urnáját szûk családi körben a
Farkasréti temetôben, lényegében titokban, helyezték el. 
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Egy bô hónappal késôbb: Rákosi már egyedül… – 1949. június 12.

Amikor nem ünnepeltek, akkor lövettek minket – 1956.

Kádár János – 1960.

Lenin és Sztálin a nagy festményen – 1949. május 1.



VITORLÁZÁS 
A HÁBORÚT 
KÖVETÔEN

1945. és 1947. között a legfontosabb dolguk az volt az
embereknek, hogy rendezzék az életüket. 

A vitorlázók a háború alatt sem fordítottak hátat szeretett
sportáguknak, de érthetôen, meglehetôsen korlátozva
voltak annak mûvelésében. Azonban alig maradtak abba
a hadicselekmények, amikor rendezték a soraikat: fel-
mérték a veszteségeket, meggyászolták az elesetteket,
számba vették ki távozott külföldre, és a súlyos károkat
szenvedett hajóparkkal ismét versenyeket rendeztek.
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A háborút követô évekre, évtizedekre Szénásy József a kö-
vetkezôkben így emlékezett vissza.

1945-ben az új sportfôhatóság a vitorlássport önálló-
ságát – a szövetséget – meg akarta szüntetni („úri sport-
ra nincs szükség”). Végül sikerült elérnünk, hogy a Magyar
Vitorlás Szövetség (MVSz) – ekkor maradt el a yacht szó
szövetségünk nevébôl – önállósága megmaradt. Márkus
Antal személyében fômegbízott került a testület élére. 

A vitorlázók háború utáni átmeneti idôszakban sem
hagytak fel a versenyzéssel. Rendbe hozták telephelyeiket,
kiemelték az elsüllyesztett hajóikat. Versenyeket szervez-
tek. A Magyar Vitorlás Szövetség tovább mûködhetett, el-
nöke Grofcsik János lett, aki már a háború elôtti vitorlá-
zásban is fontos szerepet töltött be. Klubhelyiséget is kap-
tak Budapesten, az V. kerületben, tanfolyamokat szervez-
tek, elôadásokat tartottak, készültek az 1948-as londoni
olimpiára. 

Az 1946 elején újjáalakult szövetség elnöke Grofcsik
János, ügyvezetô elnöke Márkus Antal, alelnöke Skoday
Schuler István, fôtitkára Jankovich István, kapitánya pe-
dig személyem, Szénásy József lett.

Az MVSz ügyeinek intézésében szerencsés egybeesés
volt, hogy a fôtitkár és a kapitány személye azonos volt a
Balatoni Yacht Club hasonló tisztségviselôivel. A szövet-
ség kérésére a BYC már 1946-tól folyamatosan megren-
dezte elméleti vitorlástanfolyamait. Ezeken egyesületre
való tekintet nélkül bárki részt vehetett.

1946 nyarától három éven át mûködött Balatonlellén
a szövetség edzôtelepe, amely az elméleti oktatáshoz ha-
sonlóan szintén rendelkezésére állt valamennyi érdeklôdô-
nek. Az edzôtelepen rendezték a válogató versenyeket az
1948. évi londoni olimpiai játékokra, ám végül magyar vi-
torlázó, a hivatalos indoklás szerint adminisztratív okok
miatt mégsem vehetett részt az olimpián. Az igazság
azonban – szinte hihetetlen – az volt, hogy nem kaptak út-
levelet a vitorlázók! 

A háborút követô elsô balatoni vitorlásversenyre 1946.
augusztus 18–20-án, az MVSz rendezésében Balatonlel-
lén került sor. Az akkori viszonyokra jellemzô a verseny-
kiírás alábbi köszöntô szavai: „Nehéz és viharos két év
múltán a vitorlássportért rajongó szíve melegével nyújtja
át a versenyintézôség a versenyrendet a vitorlázóinknak.”

1947-ben nyolc hajóosztálynak már bajnokságot ren-
deztek, 1948-tól pedig a bajnokságok mellett egyesületi
versenyekre (pálya- és túraverseny) is sor került.

Úgy tûnt minden rendben lesz, de csak addig tudták
folytatni a munkát, míg a hatalom a fontosabb »szemét-
dombokon« kapirgált. A politikai változások után klub-
struktúrában és a sportágak vezetésében bekövetkezô át-
alakulásokra még várni kellett, azonban kizárólag az idô-
pont volt kérdéses, a végeredmény nem. A szépen alaku-
ló folyamatos kibontakozást és fejlôdést 1948-ban a poli-
tikai helyzet fordulata ellehetetlenítette. Egyre inkább vi-
lágossá vált, hogy a régi klubok feloszlatása, vagyonuk, ha-
jóik és klubházaik elkobzása nem kerülhetô el. Az MVSz
vezetôségében és tanácsában is a pártpolitikai szempont-
ok váltak uralkodóvá, a szakértelem teljes mellôzésével.

1948 júniusára megvalósult az egypártrendszer, a
kommunista diktatúra. Ez sajnos rányomta bélyegét a tár-
sadalmi szervezetekre, a kulturális és sportrendezvények
lebonyolítására, a klubok, egyesületek mûködésére is. Ez
utóbbit úgy képzelték, hogy az egyesületeket állami irányí-
tás alá vonják. A versenyzôk maradhattak, ha kiálltak az
új rendszer mellett. Erre azonban nem mindenki volt haj-
landó. Nem egy esetben került klubelnök és szakosztály-
vezetô a rendszer ellenségi közé. Így járt a balatoni vitor-
lázás egyik fellegvára – a Balatoni Yacht Club – és gyakor-
latilag a teljes vezetése is. Nekem – mint a BYC vezetôség
tagjának – egy illetô, akinek a nevére már nem emlékszem,
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dr. Ugron Gábor, 1932 és 1942 között a Magyar Vitorlás Yacht Szövetség elnöke,
– 1951-ben kitelepítették, 1952-ben a nyugdíját megvonták

dr. Szénásy József a háború után is rengeteget tett a vitorlássportért – ô megúszta

dr. Tuss Miklós, nem hódolt be a hatalomnak – kényszermunkára ítélték

Középen Heinrich Tibor – a fasizmus elôl menekült



de teljesen érdektelen is, az egyik munkásegyesülettel aján-
lott fúziót. Természetesen erre nem voltunk hajlandók…
Nekünk, a BYC akkori vezetôinek az volt az álláspontunk,
hogy ha áldozatok árán is, de hûeknek kellett maradnunk
a BYC-et létrehozók szelleméhez, és azokhoz az elképze-
lésekhez, melyek a BYC vezetésében annyi évtizeden át
uralkodók voltak!

Nem tudhatták, hogy akkor ez, mármint a fúzió jelent-
hette volna a túlélést. 1949 júniusában közölték a klub ve-
zetôivel, hogy az egyesületet feloszlatták, annak vagyonát
elkobozták. 

Új egyesületek alakultak: Balatonfüredi HMSE, Fûz-
fôi MTE, Keszthelyi MAC, késôbb Balatonfüredi Vasas,
Budapesti Elôre, Budapesti Gyárépítôk. Ezekben helyük
volt a vitorlázóknak is, de a vezetésbe a párt emberei ke-
rültek, akik a megadott irányelveknek megfelelôen, több-
nyire minden tapasztalat és végzettség vagy szakértelem
nélkül irányították a sportágat. 

Míg a háború elôtt egy-egy patinás klub nevéhez jel-
lemzôen egy, esetleg két szakosztály tartozott, ekkor a
nagy egyesítések miatt, illetve Rákosi és a sportirányítás-
ban mûködô hû követôi megalomániájának megfelelôen,
a legtöbb egyesület tíz-tizenkét vagy esetenként akár több
szakosztályt mûködtetett. Az egyének és a vitorlásegyesü-
letek értékeit elkobozva és újra felosztva, több, korábban
akár nem is létezô klubot preferáltak. A fel nem gyújtott,
és el nem süllyesztett hajókra rátette a kezét a hatalom.
Ezekbôl kirándulóhajókat, motorosokat csináltak, jobb
esetben szakszervezeti üdülôkbe kerültek. Ha a tulajdono-
sok megmentették értékeiket – fôleg a kisebb hajókról
van szó –, akkor saját szórakozásukra hajózhattak, de ver-
senyezni csakis egyesületi hajóval lehetett. 

A hajók egy része a korábbi egyesület tulajdona ma-
radt, de a frekventált klubok által »megszerzett«, akkor
úgy mondták, hogy államosított – magyarul eltulajdonított
– hajók névváltoztatáson estek át. Ekkor jelentek meg a jól
hangzó Partizán, Vörös Csillag (Pannónia), Vörös Zászló
(Niobé), Nemzetköziség (Daruvár) stb. nevek. 

A vitorlássport veszteségeit csak jóval késôbb sikerült
összesíteni. Amikor 1945-ben sorra vettük vitorlásspor-
tunk háborús veszteségeit, szomorúan állapítottuk meg,
hogy emberben, hajóban, klubházban egyaránt súlyos
veszteséget szenvedtünk. A vitorlázók közül sokan a fron-
ton vagy légitámadás során meghaltak, többen hadifog-
ságban sínylôdtek. Jelentôs volt azok száma is, akik a szov-
jet megszállást nem várták meg, és nyugatra távoztak. 

De akadtak hajótulajdonosok és vitorlázók, akik a hábo-
rút követôen soha sem kerültek haza a koncentrációs- vagy
a munkatáborokból. Pusztult a felszerelés is. Sok hajót a
megszorult tulajdonosok kénytelenek voltak eladni. Elô-
fordult, hogy tûzifát aprítottak egy-egy jolléból, cirkálóból. 

1952-ben egy valódi vitorlázó, Németh István került
az MVSz élére. Ô is nyilván a hatalom embere volt, de leg-
alább tudta, hogy mire volt szüksége a vitorlázóknak. 

1956-ot követôen, hála az idôk valamelyes jobbra for-
dulásának, elsôsorban az MVSz-ben újra a sportszem-
pontok kerültek elôtérbe, ha nem is mindenben az általam
helyesnek talált mértékben és módon, de az utóbbi évek
története szeretett vitorlássportunk értékes fejlôdését mu-
tatja. (A következô MVSz elnök, Lettner Ferenc , az elô-
zô, Németh István mancsaftja volt – a szerk.).

Szívbôl kívánom, hogy az MVSz vezetôi legalább any-
nyi lelkesedéssel, emberséggel és sportszeretettel végez-
zék munkájukat, mint ahogy azt mi annak idején, a Ma-
gyar Vitorlás Yacht Szövetséget létrehozó, elôttünk járó
nemzedéktôl láttuk és tanultuk. Soha ne feledkezzenek
meg a fiatalokról: szeretettel oktassák, irányítsák és példá-
jukkal neveljék ôket!

Szénásy József
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A BYC épülete – ma vendéglô

A Hungária Yacht Club klubháza – a BKV Elôre tulajdonába került, majd lebontották

Az új hatalom embere: Németh István – 1952–1956 között az MVSz elnöke

Németh István, Schmalz József, Billos E. Lívió és Lettner Ferenc 



A háború alatt súlyos károkat szenvedett a hajópark.
Elsôsorban a nagyhajók voltak veszélynek kitéve, mert
egy háborodott elme kitalálta, hogy stratégiailag veszélye-
sek lehetnek a visszavonuló német hadseregre, ha a szov-
jet csapatok kezére jutnak. Ezért – így szólt a parancs – a
hajókat meg kell semmisíteni! Eleinte senki sem vette ko-
molyan a dolgot, ráadásul a helyi német parancsnokoknak
sürgôsebb feladataik is voltak, így rövidesen a helyi csend-
ôrök hatáskörébe került a végrehajtás. Ôk azonban amed-
dig csak lehetett húzták, halasztották a parancs teljesíté-
sét, hiszen a helyi emberek, a matrózok, a hajóácsok az is-
merôsük volt. Ôk, miután tudomást szereztek arról, hogy
mi készül, vízre tették a hajóikat, majd a nádasokba rejtet-
ték, vagy – elsôsorban a nagyobbakat – elsüllyesztették. A
tulajdonosok közül is sokan hallottak a tervezett pusztítás-
ról, és próbálták menteni amit csak lehetett. Sok hajó úsz-
ta meg így a megsemmisülést. Végül csak neki kellett lát-
ni a parancs végrehajtásának, és sorra égették el a parton
maradt hajókat. Amikor a tulajdonos vagy a tárolással
magbízott nem engedelmeskedett, akkor a hangárral vagy
a mûhellyel együtt gyújtották fel a különös veszélyt jelen-
tô jármûveket. 

Persze az oroszok sem voltak szentek, amikor elfoglal-
ták a Balaton környékét, eszükbe sem jutott, hogy hadi
célokra használják a balatoni vitorlásokat. Inkább azon a
vidéken is raboltak, amit csak lehetett. Többek között vi-
torlásokat, amelyeket teherautókon szállították, de volt
amelyik nem fért fel. Mivel az emberi elme meglehetôsen
találékony, gyorsan lett a problémára megoldás: a nagyobb
hajókat egyszerûen félbevágták, és két teherautóra rakták,
de elôfordult, hogy a két rakomány közül az egyik Kijev-
ben, a másik Moszkvában kötött ki…

Nem volt jó a helyzet a versenyzôk tekintetében sem.
Sokan estek el a fronton, vagy pusztultak el hadifogolytá-
borokban, esetleg a lágerekben. A szerencsések, akik ha-
zatértek a harcokból, ha nem váltak földönfutóvá, akkor
kezdhették újra az életüket. Feltéve, ha nem voltak az új
rendszer ellenségei, mert nekik esélyük sem volt a normá-
lis, emberi létre. Ilyenek azonban a vitorlázók között is so-
kan voltak, ôk nem is álmodhattak arról, hogy valaha spor-
toljanak. 

Az 56-os forradalmat után, rövid idô múlva azonban
puhult a diktatúra, és ez idôvel a vitorlástársadalomban is
érezhetôvé vált. Mégis egy sor nehézséggel kellett meg-
küzdeniük a vitorlázóknak. Hajók, hajóépítô anyagok, fel-
szerelések és vitorlák beszerzése gyakorlatilag lehetetlen
volt. Importhoz nem volt valuta, használható hazai termék
nem létezett, versenyhajót – elsôsorban Sztárt és Dra-
gont – egyedül Balatonfüreden a hajógyárban építettek.
Ezért a klubok álltak rá, elsôsorban a kisebb, egyszerûb-
ben kivitelezhetô versenyhajók készítésére, veretek gyár-
tására. Sok helyütt a vitorlákat is maguk készítették. A
hatvanas években a maszek világ segített valamelyest a
gondokon, de a megfelelô alapanyag hiányában a klubok-
ban épített hajók, a kisiparosoknál készült holmik minô-
sége általában elmaradt, nem csak a nyugati termékek
színvonalától, de az elvárhatótól is. Ezek a hajók és felsze-
relések idehaza talán használhatók voltak, de a nemzetkö-
zi mezônyben semmire sem voltak jók. 

Amikor az élsportolók már elvétve nyugatra is utaz-
hattak, a gondok valamelyest enyhültek. Ekkor vált álta-
lánossá a csempészet (a vám megfizetésének kikerülése –
a szerk.), a valuta feketén történô vásárlása (kizárólag így
lehetett hozzájutni – a szerk.), amelyek ugyan súlyos bûn-
cselekménynek számítottak, de nem volt választás, így ju-
thattak vitorlához, verethez, felszereléshez az élverseny-
zôk. Ez azonban csak néhány ember problémáját oldotta
meg, a többségnek továbbra sem volt lehetôsége a leg-
alapvetôbb dolgokat sem beszerezni. 
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A TVSK alapításakor a privát hajópark jórészt háború elôtti darabokból állt – 1942.

Tramontana a túlélô – 1957.

A Kócsag, Fináczy Ernô hajója is túlélte a háborút – 1957.

Ezeket a hajókat a háború elôtt fizetett matrózok gondozták – Bohó, 1941.



A KLUBALAPÍTÁS ÉVE:
1964

1964. február 21. megalakult a Túravitorlás Sportklub elôdje, a Természetbarát
Szövetség V. kerületi Tanács Sportkör Természetjáró Szakosztály Vitorlázó Szak-
csoportja.
Ugyanebben az évben, ezen kívül is akadt fontos esemény, melyek közül né-
hányat az alábbiakban megemlítenék. 
Január 4. Megkezdôdött VI. Pál pápa történelmi jelentôségû látogatása Jordá-
niában és Izraelben: ô az elsô katolikus egyházfô, aki a Szentföldön jár. 
Január 18. A pápa kinevezi Karol Jozef Wojtylát Krakkó érsekévé és metropo-
litájává. (Ô volt II. János Pál néven a 264. pápa.)
Április 17. Sztálin halála után, a Szovjet Kommunista Párt elsô titkári pozíció-
ját 1953-tól betöltô Nyikita Szergejevics Hruscsov – hetvenedik születésnapja
alkalmából – ismét megkapja a Szovjetunió Hôse kitüntetést. Hruscsov nevé-
hez fûzôdik – többek között – az 1956-os magyar forradalom leverése, a kubai
rakétaválság, a szovjet ûrprogram elindítása, valamint a berlini fal felépítése. 
Március 31. és április 10. között Szovjet párt- és állami küldöttség látogat
Magyarországra. Kádár Jánost Lenin-renddel és a Szovjetunió Hôse aranycsil-
lagával tüntetik ki. 
Október 14. Fél év telt el Hruscsov kitüntetése óta, amikor eltávolítják a hatalom-
ból, de megszokottól eltérôen nem végzik ki, sôt, még csak börtönbe se kerül.
Eltávolítása után, Leonyid Brezsnyev lesz az SZKP elsô titkára, Alekszej Koszi-
gin pedig a Minisztertanács elnöke (kormányfô). 
Augusztus 4. Az amerikaiak elsô ízben hajtanak végre légitámadást Észak-Vi-
etnam ellen. Ezzel megkezdôdik egy újabb, teljesen értelmetlen, több mint tíz
évig tartó háború. 
November 21. Budapesten – két évvel a tervezett határidô után – felavatják az
új Erzsébet hidat, tervezôje: Sávoly Pál.
November 28. Elindul a Mariner 4 ûrszonda a floridai Cape Canaveralban mû-
ködô NASA-központból a Mars felé.
Martin Luther King veheti át Béke Nobel-díjat.
Kiadják a Beatles A Hard Day’s Night címû albumát.
Elhunyt Szilárd Leó, magyar származású fizikus (1898). 
Federico Fellini, a 8 és fél címû alkotásáért kap Oscar-díjat. 
A cannes-i filmfesztiválon Páger Antal, A Pacsirta címû filmben nyújtott színé-
szi játékát a zsûri a legjobb férfialakítás díjával ismeri el.
Október 10. és október 24. között, 93 ország részvételével, Tokióban rendezik
a XVIII. Nyári Olimpiai Játékokat.
Átadják az elsô magyar autópálya, az M1–M7 közös szakaszát.

5
0

 
É

V
 

–
 

T
Ú

R
A

V
I

T
O

R
L

Á
S

 
S

P
O

R
T

K
L

U
B

17



Kádár János, a párt elsô titkára 1964. február 7-én, a szegedi
pártaktíván ekképp avatta be – úgymond bizalmas körben – a jól
megválasztott hallgatóságát a felelôsségvállaló pártvezetés gon-
dolkodásába. (Milyen párt? Milyen párt? Mivel nagy választék
nem volt, nem is volt szokás akkoriban megjelölni a pártot, de
most megtesszük: Magyar Szocialista Munkáspárt. – a szerk.)

„Volt két-három olyan hét a múlt év ôszén, amikor az a kép
állt elôttünk, hogy 1964. január 20-ig van kenyere az országnak,
ha nagyon jól számoljuk. Azt is tudtuk, hogy a Szovjetuniótól
most nem kérhetünk segítséget, de a lengyelektôl és a csehektôl
sem. Kicsit taktikázni kellett, kicsit politizálni, s végül az Egye-
sült Államoktól kellett megvenni a gabonát, mert itt nem lehet
tréfálni. Hatvanmillió dollárba került a kenyér. Most már itt van
Magyarországon. A reakciósok pedig hencegnek, hogy micsoda
kommunizmus ez. Én erre azt mondom: micsoda nagyhatalom,
meg világnagyság, hogy a dollárdeficitjét mi segítjük javítani? Itt
nincs szerelem egyik oldalról sem. Pontosan érvényesül a kölcsö-
nös elôny. Ha az amerikai tôkésnek, meg az USA kormányának
nem lett volna szüksége erre, akkor megragadta volna az alkal-
mat, hogy megfojtsa a magyar kommunistákat…”

A beszéd akár Kádár hatvanas évekbeli ars poeticája is lehet-
ne: kis osztályharcos demagógia, kis pragmatista taktikázás, kis
– „értik az elvtársak, ugye?!” – szemhunyorítás.

A korábbi terrort követô, kétségkívül enyhülést hozó évek
után 1964 az elsô, igen rövidnek bizonyult lélegzetvétel éve, a
elôzôekhez képest szinte békebeli, majdnem 12 hónap. 

1964 elsôsorban mégis az utazásé: másfél millió turista léphe-
ti, és lépi is át az országhatárt. A növekedés az elôzô évhez képest
félszázezres. Csehszlovákiába az év elejétôl, Lengyelországba jú-
liustól, Bulgáriába szeptembertôl lehetett viszonylag zökkenô-
mentesen, a személyi igazolványba tett, és az útlevélnél sokkalta
könnyebben kiadott betétlappal utazni. A kapitalista országokba
vágyók féléves procedúra elé néztek, mégis több mint másfél-
százezren jutottak el Nyugatra, fôleg Ausztriába és az NSzK-ba.
Az útlevél beszerzéséhez változatlanul egy sokoldalas formanyom-
tatvány büntetôjogi felelôsséggel való kitöltése, a munkahelyi, ál-
lami, párt, szakszervezeti, fiatalok esetében még KISZ-vezetôk
ajánlása, részletes és mindenre kiterjedô önéletrajz szükségeltetett.
Ezt követôen már csak egy ígérvényt kellett megszerezni a Magyar
Nemzeti Banktól, hogy lesz valuta, ha lesz útlevél. S ha lett, akkor
kezdôdhetett a sorállás a vízumért. Ekkor a kapitalista országok
mindegyikébe szükség volt vízumra az utazáshoz.

1964 a kulturális virágzás éve is, megjelenhetett Déry Tibor
novelláskötete. Déry sokáig nemkívánatos volt a közéletben, 1956
júniusában a Petôfi-körben a pártvezetést bíráló felszólalása után
kizárták a pártból. 1956–1957 telén a Forradalmi Munkás-Pa-
raszt Kormány ellen lépett föl, ezért 1957-ben kilencévi börtön-
büntetésre ítélték. Büntetését 1961-ben felfüggesztették, majd
amnesztiát kapott, és 1963-ban novellagyûjteménnyel (Szerelem)
tért vissza az irodalmi életbe. Halála után, tiszteletére létrehoz-
ták a Déry Tibor-díjat, amit elôször 1984-ben adtak át.

Ebben az évben tartják Fejes Endre Rozsdatemetôjének szín-
házi premierjét, amely a két évvel korábban megjelent azonos cí-
mû regényébôl született. A regényt rövid idô alatt, több mint
harminc nyelvre fordították le, hatalmas visszhangot váltott ki,
és óriási sikert aratott.

Megjelenik Sánta Ferenc Húsz óra címû mûve. Sántha 1947
és 1950 között a Dorogi Szénbányászati Tröszt, 1953-tól 1956-ig
a Kispesti Vörös Csillag Traktorgyár munkása. 1954-tôl publikált,
1956-ban a Petôfi-kör vezetôségi tagja. 1957-ben a Ganz Daru-
és Hajógyár alkalmazottja. 1958. szeptember 1-jétôl a Magyar Tu-
dományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének munka-
társa. 1987-ben a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja.

Bemutatják Kovács András Nehéz emberek címû filmjét,
amellyel széles körben ismertté vált. Elnyerte a filmkritikusok dí-
ját, és az elsô Magyar Filmszemlén is díjat kapott. 

Kiadják Jerome David Salinger Zabhegyezô címû regényét,
amelyet korábban – szabadossága miatt – több országban, és
egyes amerikai államokban is betiltottak.
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Egy fekete Nobel-díjas: Martin Luther King

Déry Tibor és felesége, Kunsági Mária Erzsébet
Federico Fellini

Tolnay Klári, Páger Antal, Latinovics Zoltán A Pacsirta címû filmben



Federico Fellini egy évvel korábban forgatott Nyolc és fél cí-
mû filmjét vetítik a magyar mozikban. 

1964. tagadhatatlanul az IKKA-csomagok, azaz a vámmen-
tes szeretetcsomagok éve. Az IKKA – IBUSZ Külföldi Kereske-
delmi Akció – ajándék-, illetve segélyközvetítô intézmény volt a
Magyar Népköztársaságban, amelynek segítségével a nyugati or-
szágokban élô magyarok rokonaiknak, barátaiknak ajándékcso-
magot vagy pénzt küldhettek. Érkeztek is szép számmal a külde-
mények. A rendszerellenes irományokért átkutatott küldemé-
nyek a vámnál ugyan néha megcsappantak, olykor negyed kiló ká-
vénak, máskor egy-egy ananászkonzervnek lába kelt, de még így
is nagy örömet jelentettek a nélkülözô megajándékozottaknak. 

A nemzetközi helyzet ismét bonyolultabbá vált. Február 15-
én a Szovjetunió Kommunista Pártja a nemzetközi kommunis-
ta mozgalom egységéért folytatott harc jegyében elítélte a Kínai
Kommunista Párt vezetôinek a lenini útról való letérését, szaka-
dárságát, kispolgári kalandorságát, amely nagyhatalmi soviniz-
mussal párosult. Egy héttel késôbb az MSZMP is határozatban
bélyegezte meg ugyanezt. 

1964 a kádári konszolidáció jelképévé magasztosított Erzsé-
bet híd átadásának éve. Avatására az eredeti tervek szerint au-
gusztus 20-án, majd a nem várt mûszaki problémák miatt, az év
még kiemelkedôbbnek tekintett ünnepén, november 7-én került
volna sor. Hogy végül újabb mûszaki problémák vagy netán po-
litikai bölcsesség okán tolódott-e további két héttel az avatás idô-
pontja, nem állapítható meg, de a halasztás oka lehetett, hogy az
idôközben hatalomra puccsolt Leonyid Iljics Brezsnyev – a test-
véri országok vezetôivel együtt – elvtársi audenciára magához
rendelte a hídavatásra készülô Kádár Jánost. 

Hruscsov leváltása a konszolidációba vetett hitet ingatta meg,
összekuszálta a tisztulni látszó helyzetet. A »békeév« tíz békehó-
nappá rövidült. 

A párt vezetôi ekkoriban – a személyi kultusz tanulságait le-
vonva – elsôsorban a nyilvánosság elôtt arctalanok. Az év folya-
mán az MSZMP politikai akadémiáján – a párt belsô nyilvá-
nossága elôtt – persze majd’ mindegyikük tart elôadást, beszé-
deit pedig a párt napilapja, a Népszabadság, mint jelentôs elvi
állásfoglalásokat közli. Kádár közszerepléseirôl a lapok kolumná-
kon keresztül tudósítanak, közreadják nagygyûlési beszédeinek
szerkesztett változatát. »Emberközeli« arcát ritkán mutatja be a
sajtó, a februári, már idézett szegedi beszédérôl a Népszabad-
ság egy elbújtatott bekezdésébôl annyi tudható meg, hogy „a
szegedi pártaktíva értekezleten Kádár János a megye pártmun-
kásait tájékoztatta az idôszerû hazai és nemzetközi kérdésekrôl”.
Ebben a beszédben mondta el Kádár az ország kenyerével kap-
csolatos eszmefuttatását, és ugyanitt, a szegedi pártklán elôtt je-
lentette ki azt is: „A proletárdiktatúra ereje immár nem azon mú-
lik, hogy mennyi ember van börtönben és mennyi nincs, hanem
azon, hogy a nép igazságérzete ki mellett áll. Én értékelem a
rendôrséget, a hadsereget, nagyon nagy híve vagyok a munkás-
ôrségnek. De az igazi erô nem ebben van. Államunk, rendsze-
rünk igazi ereje a nép megértésében, megbecsülésében és támo-
gatásában van. Mi így látjuk a proletárdiktatúrát…” 

Júniusban Kádár részt vett, és beszédet mondott a pártfôis-
kola évzáró ünnepségén. Ideológiai eligazítása megint a belsô
körnek szólt: „Nos, hol is az osztályharc? (…) Jelenleg Magyar-
országon az osztályharc ott tart, hogy a munkásosztály, szövet-
ségeseivel együtt, megsemmisítette a burzsoázia politikai hatal-
mát, gazdasági hatalmát, mûveltségi monopóliumát, és jelenleg
folytatja a harcot a burzsoázia ideológiai hagyatéka, maradvá-
nyai ellen, amelyek az emberek gondolkodásában még megvan-
nak… Teljesen fel akarjuk építeni a szocialista társadalmat, s
utána megkezdjük a kommunizmus felépítését. Itt az osztály-
harc, ez az osztályharcos cél ma. S hogy ki van mellettünk, ki van
ellenünk, azt ehhez a célhoz kell mérnünk. Ha valaki rendsze-
rünk ellen támad, szocialista társadalmunk céljai ellen, az elle-
nünk van, az ellen harcolni kell, az ellenségünk. Aki a rendszert
tudomásul veszi, a Népköztársaság törvényeit tiszteletben tart-
ja, dolgozik, segíti a szocializmus építését, az velünk van, az a mi

5
0

 
É

V
 

–
 

T
Ú

R
A

V
I

T
O

R
L

Á
S

 
S

P
O

R
T

K
L

U
B

19

Munkások a magasban

Kész a szerkezet
Átadták a forgalomnak – 1964. november 21.

Az Erzsébet híd építése – 1964.



szövetségesünk és barátunk.” Hasonló gondolatokkal március
19-én, a Hazafias Népfront III. kongresszusán a nyilvánosság
elé is kiáll: „Közismert, hogy vannak emberek, akik szerint a
diktatúra annyi, mint odacsapni. A diktatúra azonban nemcsak
annyiból áll, hogy csapjunk oda. Mert az igazság az, hogy ami-
kor ezeket a primitív jelszavakat hirdették, még oda sem tudtak
csapni, ahova kellett volna, sôt, az ellenkezô oldalra csaptak oda
ezzel a »csapjunk oda« jelszóval.” 

A Népszabadságban Szabó László: Kié legyen a kapukulcs?
címmel jelenik meg publicisztika. „Eléggé megbízható-e a lakó,
hogy kezébe adják a kapukulcsot, és éjszakánként házfelügyelôi
ellenôrzés nélkül juthasson be a lépcsôházba, majd a lakásába,
avagy sem?” – teszi fel a szerzô a kérdést. A választ az Építésügyi
Minisztérium lakáspolitikai fôosztályának vezetôje adja meg:
„Elképzelésünk az, hogy kapukulcsot kaphat minden 18 éven fe-
lüli lakó. A kulcsot számozzák, s ha egy család csak egyet igé-
nyel, akkor is használhatja bármelyik tagja. Az átalány darabon-
ként öt forint lenne, de a lakó nem köteles kiváltani a kulcsot…” 

1964 októbere Magyarországon is az év politikai vízválasztó-
ja lett. A Brezsnyev-puccs az egész világot váratlanul érte. Két
nappal elôtte még az elsô hármas ûrutazás áll a hírek elején. 14-
én a Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága
minden funkciójától megfosztotta Nyikita Hruscsovot. Ezt a ma-
gyar lapok 16-án – a hivatalos TASSZ-kommüniké nyomán –
közlik. „Hruscsov elvtársat korára és egészségügyi állapotára va-
ló tekintettel, saját kérésére felmentették elsô titkári és miniszter-
elnöki tiszte alól.” A hírre Biszku Béla a belügyi szerveknél és a
munkásôrségnél azonnal riadókészültséget rendelt el. Erre szerin-
te azért volt szükség, mert „vannak ellenséges elemek, akik ilyen-
kor megpróbálnak a zavarosban halászni… volt olyan eset, hogy
valaki a Szabad Európa Rádió adását felerôsítve kitette készülé-
két az ablakba”. Kádár érdemi információval nem rendelkezett,
de el kellett dönteni, hogy mi a „megfelelô” tájékoztatás. Szirmai
István szerint a kommentárjaikban kell néhány méltató szó Hrus-
csovról, akinek „elévülhetetlen érdemei vannak a szörnyû sztálini
korszak felszámolásában, valamint a békés egymás mellett élés
politikájának megvalósításában”. Fock Jenô – Nemes Dezsôvel
együtt – a Szirmai által tervezett méltatást a „kelleténél többnek”
érezte, helyette inkább „a szovjet elvtársakéhoz hasonló megfogal-
mazást” – vagyis a Hruscsov érdemeirôl való hallgatást – javasol-
ta. „Már csak azért is – tette hozzá –, mert vigyázni kell az olyan
megfogalmazással, hogy az MSZMP politikáját nem érinti a vál-
tozás. De érinti… mert, mint ahogy ôk mondják, még következe-
tesebben, még határozottabban viszik a vonalat, s nálunk is még
következetesebben, még határozottabban kell vinni azt a vonalat,
amit eddig vittünk.” Gáspár Sándor szerint: „Ha az SZKP nem
tartja fontosnak nyilvánosságra hozni Hruscsov elvtárs érdemeit,
mi nem vagyunk hivatottak azt méltatni.” Október 18-án, vasár-
nap a hazaérkezô Kádár elôször is azt közölte az ország népével:
„Küldöttségünk valamennyi tagja egészséges és munkaképes álla-
potban hazaérkezett. Az elmúlt héten sok és különbözô esemény
történt. Voltak olyan hírek, amelyeknek nagyon örültünk, és volt
olyan hír, amely meglepett bennünket – s aminek nem tudtunk
örülni”. Ez utóbbi félmondat azonban csak a pályaudvaron és a
rádió egyenes adásában hangzott el, a másnapi Népszabadság tu-
dósításából gondos kezek e kitételt már kigyomlálták. Mint ahogy
„helyesbítették” Kádár azon elszólását is, miszerint Hruscsov he-
lyére „Brezsnyevet és Koszigint nevezték ki”. A Népszabadságban
már a „választották meg” kifejezés jelent meg. Kádár, az „elévül-
hetetlen” szót nem használta, de kifejtette: „Hruscsovnak nagy ér-
demei voltak …”. A párt elsô titkára biztosította az ország lakos-
ságát: „A Magyar Szocialista Munkáspárt politikája egy hajszál-
nyit sem változott, és nem is fog változni ezután sem.” Kádár ma-
gatartásában a korábban nem tapasztalt elszántság a meglepô,
amellyel kiállt egykori – éppen trónfosztott – patrónusa mellett.
A Brezsnyevhez címzett, nem a nyilvánosságnak szánt levélben,
amit október 20-án a titkárság ülésén terjesztett elô, ez állt:
„Nyugtalanít bennünket, hogy a felmentés indokai között Hrus-
csov elvtárs hibáit is személyi kultusznak minôsítik… Ha (ôt)
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Vas és acél országa vagyunk – Csepel, 1964.

Elkészült az elsô magyar autópálya M1–M7 közös szakasza – 1964.

Az M7-es ötven kilométerrel arrébb, Fehérvár elôtt

A hatvanas években sok lakás épült



ezek elleni vétségben ítélnénk el, jelentôs társadalmi rétegek hite
rendülne meg a szocializmusban. Kárt okozna, ha a Hruscsov elv-
társat ért bírálat kompromittálná mindazt a jót, amit mondott és
tett” – áll abban a szövegtervezetben, amit a magyar kommunis-
ta vezetôk írnának az új szovjet vezetôknek „az ôszinte baráti vi-
szony és bizalom” jegyében. A levéltervezet ismertetése utáni vi-
tában Kádár még azt is mondta: „A közvélemény megnyugtatá-
sa és helyes orientálása érdekében el kellene azon is gondolkoz-
ni, hogy a nyilvánosságra szánt állásfoglalásban miként lehetne
óvatosan arra is utalni, hogy a magyar pártvezetés az SzKP-nak
bizalmasan leszögezte az egyet nem értô álláspontját.” Ezzel a
Kádár egyértelmûvé tette, hogy legfeljebb az óvatosabb megfo-
galmazásról hajlandó vitát nyitni. A politikai bizottságban folyta-
tódott vitában Gáspár Sándornak még az a más esetekben min-
dent elsöprô érve sem használt, hogy a „félreértéseket abban a te-
kintetben, hogy az MSZMP és az SZKP között valami új dolog
kezdôdik, és mi szembehelyezkedünk az SzKP-vel… minden-
képp el kellene oszlatnunk”. Kállai Gyula is hiába hívta fel a fi-
gyelmet arra, hogy feltétlenül elejét kellene venni azoknak „a tö-
megekben és külföldön is keletkezô híreszteléseknek, hogy Ma-
gyarországon is eltávolodási törekvés van…” A hosszadalmas dis-
puta gyöngyszemének is mondható Komócsin Zoltánnak a men-
teni a menthetôt ötlete: „a 3. bekezdés végén, ahol Hruscsov elv-
társ érdemeit méltatjuk, kellene egy mondat, mely érinti a
negatívumokat…” Kádár azonban ügyes manôverrel kikerüli az el-
lene szólókat. Az október 23-i, rendkívülinek mondott KB-ülésen
egy háromórás beszédben tapasztalt taktikuskén, bevált szokása
szerint magát és álláspontját, középre kormányozta. Egyebek
közt azzal érvelt a Hruscsov mellett kiálló s fôleg a leváltás mód-
ját szóvá tevô levél elküldése mellett, hogy a norvégok (mármint:
a norvég kommunista párt) hivatalos állásfoglalásában – amivel
persze a magyar párt már nem érthet egyet – az a szó is szerepel:
gyalázatos. Miután az elviekben legnagyobb hatalmú testület tá-
mogatását is megnyerte, zárószavaival már a »vitapartnereinek«
üzent: „Megfigyeltem már taggyûlésen is, ha dadog is egy ember,
ha jót mond, megértjük akkor is. Körülbelül világos, hogy mit aka-
runk mondani. Hogyan gyôzzük le a kapitalizmust, ha napszám-
ban ilyen fél nüánsznyi szavakon lovaglunk, ahelyett, hogy oda-
mennénk már, ahol termelni kell és a termelékenységet emelni.”
A KB-ülésen elmondott záróbeszédében vallotta meg, miért is
emel szót Hruscsovért: „1956-ban az SzKP elnökségében napi-
rendre került a magyar ellenforradalom és hogy mi itt a Szovjet-
unió teendôje, segítsen, ne segítsen, beavatkozzon, vagy ne avat-
kozzon. A vita kezdetén kisebbségben volt az a vélemény, hogy
igenis nyújtsanak segítséget. És ennek a kisebbségnek az élén
Hruscsov állt… Nem kultuszt akarok ûzni, de ez történelmi tény,
amit mi nem fogunk az újságban sohasem megírni. Ott olyan vi-
ta volt elvtársak, hogy azt mondta az egyik elnökségi tag: inkább
fôbe lövi magát, minthogy megszavazza azt, hogy csapatokat ad-
janak Magyarországra.” Az éppen hatalomra került, és az elvtár-
si kritikát az akkor még meglepôen jól viselô Leonyid Brezsnyev
novemberben azonmód levette a lábáról a magyar küldöttséget.
Kádár moszkvai útja után a PB-nek készített beszámolóban már
így fogalmaz: „A különféle helyrôl szerzett értesülés alapján meg-
erôsödött az a meggyôzôdés, hogy Hruscsov leváltása szükséges
volt, ezért a Hruscsov-kérdéssel mi többet nem foglalkozunk”. 

A Belügyminisztérium fokozza az 1964-es év második felé-
tôl „egyre élénkebb tevékenységet folytató belsô ellenséges erôk”
elleni küzdelmet. Izgatás miatt 112 személyt vonnak felelôsség-
re. A »politikánk változatlan« elv jegyében, az év utolsó két hó-
napjában sorra leplezik le a nyugati útjaik alkalmával kémnek be-
szervezett magyar turistákat, a csempészárusokat. A Legfelsôbb
Bíróság pedig december 11-én – „a kapitalista társadalmi rend
visszaállítása céljából szôtt államellenes összeesküvés” vádjával –
a volt demokrata néppárti képviselôt, dr. Matheovics Ferencet
tízesztendei, társait valamivel rövidebb ideig tartó szabadság-
vesztésre ítélte. A Magyar Nemzet: „Matheovitsék államunk
humánumát gyengeségnek vélték, kezet emeltek – immár nem
elôször! – a népi demokratikus rendre. A büntetô kéz lesújtott! 
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Autóbusz – 1964.

Villamos – 1964.
Ferihegy – 1964.

Autóforgalom a Fô utcában – 1964.



Fináczy György – ’60-as évek

A
 

K
L

U
B

A
L

A
P

Í
T

Á
S

 
É

V
E

:
 

1
9

6
4

22



XVIII. nyári olimpia, 1964., Tokió
A játékokon gyôztes magyar sportolók: Hammerl László
sportlövô, Kozma István birkózó, Polyák Imre birkózó, Pézsa
Tibor kardvívó, Rejtô Ildikó tôrvívó, Török Ferenc öttusázó,
a labdarúgócsapat: Bene Ferenc, Csernai Tibor, Farkas János,
Gelei József, Ihász Kálmán, Katona Sándor, Komora Imre,
Nógrádi Ferenc, Novák Dezsô, Orbán Árpád, Palotai Károly,
Szentmihályi Antal, Szepesi Gusztáv, Varga Zoltán, a nôi tôr-
vívócsapat: Ágoston Judit, Dömölky Lídia, Juhász Katalin,
Marosi Paula, Rejtô Ildikó, a férfi párbajtôrvívó-csapat: Bá-
rány Árpád, Gábor Tamás, Kausz István, Kulcsár Gyôzô, Ne-
mere Zoltán, valamint a vízilabdacsapat: Ambrus Miklós,
Bodnár András, Boros Ottó, Dömötör Zoltán, Felkai László,
Gyarmati Dezsô, Kanizsa Tivadar, Kárpáti György, Konrád
János, Mayer Mihály, Pócsik Dénes, Rusorán Péter.

Vitorlázás

A római olimpia után Telegdy István keményen készült tovább,
de új, az eddigieknél jóval erôsebb ellenfélre akadt Tolnay Kál-
mán személyében. Telegdy megtarthatta az olimpiai Rasmussen-
hajót. Tolnay Simon Károllyal társult, mivel mindketten a Hajó-
gyárban dolgoztak, és részt vettek a híres magyar hajó, a Pelso
fejlesztésében. Az elkövetkezendô évek kettôjük párharcával tel-
tek, amelybôl végül Tolnayék kerültek ki gyôztesen. A Szövetség
által 1963-ban vásárolt hajót, már ôk kapták. Ezzel a hajóval az
1964. évi Európa-bajnokságon a nyolcadik helyet szerezték meg,
a nemzetek közötti rangsorban az ötödik(!) helyen végeztek.
Joggal reménykedtek tehát az olimpiai kiküldetésben, ám az
mégis elmaradt. A repülô hollandisok számára eleve nyilvánva-
ló volt, hogy nem utaznak, nem is reménykedtek.

Bizakodtak viszont a finnesek, hiszen hajót, árbocot és vitor-
lát továbbra is a rendezôk biztosítottak. Kiírták a válogatókat.
Hárman aspiráltak a kiküldetésre: Fináczy György, Tuss Miklós
és a »number one« Schömer András. Fináczy és Tuss klubtársak
voltak, és azért küzdöttek, hogy ôt legyôzzék. Mindketten korsze-
rû, mûanyag Elvstrøm-hajóval versenyeztek, ami lélektani elônyt
jelenthetett a Tolnay-féle, fa építésû Joue-hajóval versenyzô Schö-
merrel szemben. Mindhárman elutaztak a Kieli Hétre. Dolesch
Iván 1964. július 27-én az Értékelô jelentés a magyar vitorlássport
olimpiai kiküldetésérôl címû dolgozatában a következôket írja:
„Az olimpia öt vitorlázószámából jelenleg a három legkisebb tí-
pus honosodott meg nemzetközi szinten Magyarországon. A
nemzetközi eredmények alapján a Finn osztályban történô kikül-
detésre teszünk javaslatot. (…) A kieli regattán a három kiküldött
versenyzô közül Fináczy György eredménye kimagaslóan jó, és
másik két versenyzônk is az elsô tizenöt között végzett. Fináczy
egy kióvott futam után a 81 indulóból a nyolcadik helyen végzett.
A három utolsó futamban 3., 1. és 2. helyezéseket ért el. (…) A
hajóosztály hirtelen felfutása a nemzetközi élmezônybe nem csak
Fináczy, hanem Tuss és Schömer esetében is igazolja azt a tételt,
hogy a maximális akarati tényezôvel rendelkezô, ideális verseny-
zôtípus rövid idô alatt képes nemzetközi eredményekre. A fenti-
ek alapján javaslom Fináczy György versenyzô kiküldetését a to-
kiói olimpiai játékokra, az utóbbi két év alatt elért fejlôdése, nem-
zetközi élvonalba történt felzárkózása, és fiatal korából (22 éves)
származó fejlôdési lehetôsége alapján.”

Fináczy a következôképpen emlékszik: – Hármunknak volt
esélye kijutni az olimpiára. A Kieli Hétig Schömer volt a legjobb
közülünk. Ott az elsô négy futamig közel vitorláztunk egymás-
hoz, a huszadik hely körül. Erôs szélben Schömer jobb volt ná-
lunk, ekkor is így volt, de az ötödik futamtól gyenge szél fújt, és
abban kiemelkedôen jó voltam. Nyertem egy futamot, egyszer
második, egyszer harmadik lettem. Ez olyan nagy dolog volt,
hogy már ott kint mindenki veregette a vállamat, hogy öcsi, te
már biztosan utazol az olimpiára. Végül is Kiss Gusztáv csapat-
vezetôvel ketten utaztunk. Idôben kiérkeztünk, volt két hetem a
verseny elôtt megismerni a hajót, árbocot, vitorlát.
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Fináczy kora tavasszal Siófokon – 1964.
Az elsô olimpiai élô közvetítés – 1964.

Fináczy György – 1963.
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Fináczy az Északi-trengeren
Tokióban – Fináczy Tokióban – 1964.

Sagami olimpiai vitorlásversenyek
– Az elsô futamban északi-északkeleti, egyes-hármas szél fújt. Jól
rajtoltam, az elsô kreuzban nyolcadik voltam. A leebójánál ötödik-
ként fordultam, a második kreuzban hatodiknak, hátszélben ötö-
diknek, és a befutóban hetedikként végeztem.

A második futamban kettes-hármas északi szél fújt, luvban raj-
toltam a fölsô boly leehajójaként. Az áramlás 0,8 mérföld per óra
volt. Elsô-második helyen értem az elsô bójához, a második raum-
ra visszaestem a hatodik helyre, majd ötödik, negyedik és ismét ötö-
dik voltam. Megjegyeztem magamnak, hogy ez nem volt jó. A cseh
Miroslav Vejvodával küzdöttem ezen a szakaszon. A második
kreuzban visszaestem a tizenegyedikre, természetesen ez rossz mi-
nôsítést kapott. Hátszélben egy helyet följöttem, és a befutóban is-
mét tizenegyedik voltam.

A harmadik futamban erôs, ötös-hatos, olykor hetesig növekvô
északi szél volt. Leebôl harmadiknak jöttem ki. Mindenki elment,
nagyon imádkoztam, hogy ne törjön el az árboc. Faárbocok voltak,
jó durungok, gyalulgatni kellett ôket. Én már az edzések alatt is hár-
mat eltörtem. Addig nem adtak másikat, amíg össze nem törtem
ôket. Mindenkinek adtak kettôt. Amelyik görbe volt, és úgy ment,
mint a csatakígyó, azt az ember gyorsan összetörte, hátha kap egy
jobbat helyette. Aztán az utolsó hétre nagyon elfogytak az árbocok.
Nekem kettô maradt, az egyik aztán el is tört valamelyik futamon
– majd biztos írom is –, vigyázni kellett. A vitorlát elkezdte az em-
ber igazítani, az árbocot gyalulgatni… és korábban nem volt ilyen
erôs szél. Ezen a futamon már látszott az erôs szél és az én képes-
ségem viszonya. Akkor sem voltam hetvennégy kilónál nehezebb,
fel is értem az elsô kreuzban huszonharmadiknak, a raumban né-
gyen borultak, egy hajó meg lehagyott. A második kreuzban egy kis
haláltakkot húztam nyugat felé a norvég versenyzôvel. Ez bejött, ti-
zenkettediknek fordultam. Hátszélben erôsödött a szél, már hetes
teteje volt, néhányan felkettyentek. Lent tizedik voltam. A harma-
dik kreuzban egy helyet visszaestem, és tizenegyedik lettem. Ez ne-
kem szép eredmény volt az erôs szélben.

A negyedik futamban négyes–ötös északi szél fújt. Középen
rajtoltam, rosszul bontakoztam ki, és tizenhetediknek értem föl, vé-
gül tizenharmadiknak futottam be.

Az ötödik futam elôtt reggel észrevettem, hogy az árbocom el-
repedt. Nem kockáztattam, elôvettem a másikat, amelyik eleve rossz
volt, görbe, meg se dolgoztam. Gyorsan elkezdtem meggyalulni,
megpróbáltuk, megmértük, középen túl puha volt, ragasztani kellett
volna. Idô nem volt, irány a pálya. Jól rajtoltam luvban. Az új-zélan-
di lerohant, kifordultam, és éreztem, hogy beragadtam. Huszonha-
todiknak fordultam, elôttem nagy lyuk volt, a kutyákkal küzdtem. A
második kreuzbójánál huszonkettedik, hátszél végén huszonegyedik,
befutóban huszadik voltam. Azt reméltem, ez lesz a kiesô.

A hatodik futamban négyes–ötös északi szél fújt. Korai rajtom
volt, vissza kellett mennem. Elsô kreuz végén huszadik, a második
raumban ütöttem a bóját. A portugál és a cseh srác mellett próbál-
tam beférni a bója mellé, amelyek fix, hatalmas, tengerjáró hajók-
nak a bójái voltak. Mozgásuk kiszámíthatatlan volt, független a
hullámok mozgásától. Néha megindultak, és öt-hat méteren áttör-
ték magukat, aztán visszalendültek. Mindenki nagy tisztelettel ke-
rülte ôket, a portugál és a cseh is. Én meg úgy véltem, erre az öt mé-
terre még pont beférek, de aztán a bója gondolt egyet, és úgy oda-
sújtott, hogy majdnem összetörte a hajómat. Gondoltam, azért vé-
gigmegyek, de nem futok be. Ezt a harmadik kreuzban döntöttem
el végleg, nagyon nehéz volt. A második kreuzban tizenötödik, hát-
szélben tizennegyedik voltam, és a végén – mert hibát javítani ab-
ban az idôben nem lehetett – mellé futottam.

A hetedik futamban déli-délnyugati hármas–négyes, hármas–
kettes, hármas szél fújt, ebben a sorrendben. A folyás körülbelül
szembe jött. Reggel a jó repedt árbocomat lamináltam, infralámpa
stb. Jól rajtoltam, leeben elsônek jöttem el. A raumok végén hato-
dik voltam, a második kreuz után ötödik-hatodik helyen fordultam,
hátszélben nagyon gyors vagyok, megvertem a svédet, a kanadait és
a norvégot. A befutóban fogtam az embereimet, és negyedik helyen
értem célba. Végeredményben – a 33 induló induló között – a 13.
helyen végeztem. 



A KLUBALAPÍTÁS
ELÔZMÉNYEI

Ha az elôzôek alapján röviden szeretnénk tehát össze-
foglalni a korra jellemzô politikai és társadalmi helyze-
tet, akkor azt mondhatnánk, hogy a hatvanas években
a politika ugyan még mérgezte a mindennapokat, de az
állampolgárok lényegesen szabadabban élhettek, mint
korábban, a negyvenes–ötvenes években. Szabadab-
ban, de mégis jól körülírható korlátok között, nem min-
denki és csak egy bizonyos fokig! 
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A hangsúly természetesen a „nem mindenki” és a „bizo-
nyos fokig” kifejezéseken van, mert a relatív szabadság
csak azokra volt igaz, akik tartották a szájukat, nem gya-
koroltak kritikát, alávetették magukat a hatalomnak, be-
tartották nem csak a párt által megkövetelt írott, hanem
a meg sem fogalmazott íratlan szabályokat is; és semmi-
lyen állam- vagy népellenesnek számító szervezkedésben
nem voltak benne. (Hogy mi számított annak? Bármi,
ami a hatalomnak – vagy adott esetben mondjuk a ház-
mesternek, akik többnyire besúgók voltak – nem tetszett.) 

Ilyen, büntetendô »szervezkedésnek« számított min-
den polgári és magán kezdeményezés (ez a két kifejezés
annak idején szitokszó volt), minden nem központilag
irányított egylet, egyesület, társaskör vagy bármi más. A
korra jellemzô politikai, társadalmi berendezkedésben
szinte elképzelhetetlen volt egy, nem valamelyik miniszté-
rium, honvédség, rendôrség, szocialista nagyvállalat vagy
termelôszektor által alapítandó sportklub létrejötte. 

A túravitorlázók amúgy helyesen választották meg a
stratégiájukat, nem is klubot akartak alapítani, hanem,
egy létezô – szocialista elhivatottságát sûrûn és megfele-
lôen kinyilatkoztató – Természetbarát Szövetség szakcso-
portjaként kívántak mûködni. Nos, ez az elképzelés át-
ment a szûrôn, vagy csak nem érte el az ingerküszöböt az
ügy, esetleg az 1963-tól a belügyminisztériumhoz rendelt
állambiztonsági szervek mûködtek meglehetôsen trehá-
nyul, így a túravitorlázók hosszas tárgyalások eredménye-
ként elérték a céljukat. 

Ehhez kellett egy ember, akinek volt nem kevés bátor-
sága, és a párton beül megfelelô pozíciója. Ez az ember az
elkötelezett természetbarát és vitorlázó, dr. Pálos István
volt. Pálos, aki elsôsorban, vagy kizárólag, szakmai karri-
erje miatt volt kénytelen – ami akkor teljesen normálisnak
számított – belépni a pártba, de minden politikai szerep-
tôl tartózkodott, viszont a klub érdekében sokszor haszno-
sította kapcsolatait. 

Ebben a politikai és társadalmi környezetben, 1964-
ben sikerült összehozni a Túravitorlás Sportklub, azaz a
TVSK elôdjét, a Budapest V. kerületi Tanács Sportkör Ter-
mészetjáró Szakosztály Vitorlázó Szakcsoportját. 

Ezzel egy olyan polgári, tulajdonképpen magánkezde-
ményezést ismert el a hatalom, amelynek egyik központi
figurája a császári és királyi hadsereg tisztje, majd a két vi-
lágháború között a rendôrség felügyelôje, vitéz Solti Lász-
ló volt. Igaz, ôt – minden valószínûség szerint taktikai ok-
ból – kihagyták az intézô bizottság tisztségviselôi közül. 

A klub – az egyszerûség kedvéért nevezzük így, mert
lényegében arról volt szó – másik prominense, még az öt-
venes évek végén és a hatvanas évek elején, ifjabb Alapy
Gyula jogász, aki a második világháború után a Gyôri
Népügyészség vezetôjeként eleinte háborús bûnösök pe-
reivel foglalkozott, majd 1948-tól a Budapesti Állam-
ügyészség vezetôje, és kiemelt koncepciós perek népügyé-
sze lett. Legjelentôsebb ügyek, amelyekben fôügyészként
szerepet vállalt (vagy csak inkább rákényszerítették?):
Mindszenty József, Rajk László és Péter Gábor perei vol-
tak. Az 1956-os forradalom idején a Szovjetunióba mene-
kült, ahonnan csak másfél évvel késôbb, 1958 márciusá-
ban tért haza, és a Magyar Tudományos Akadémia Jogtu-
dományi Intézetének lett munkatársa. 1962-ben a kon-
szolidációra törekvô, Kádár János vezette politikai vezetés
múltja miatt kizárta az MSzMP-bôl. 1982-ben Fonyó-
don érte a halál. Atrocitásoktól tartva, jeltelen sírba te-
mették, de ezzel sem sikerült elkerülni, hogy nyughelyét,
többször, legutóbb idén, 2014-ben, meg ne gyalázzák. 

Szóval, ez a két ember, alapjaiban más világnézettel,
meglehetôsen különbözô politikai elkötelezettségük elle-
nére is kijött egymással. Talán csak egyvalami volt közös
bennük: szerettek vitorlázni… Nemcsak tolerálták egy-
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A fonyódi hajóállomás – ’50-es évek vége
25-ös jolle a fonyódi kikötôben – 1950.

A fonyódi móló az ötvenes években



mást, de amikor kellett, ugyanazért a célért képesek vol-
tak közösen tenni is. 

A Természetbarát Szövetség V. ker. Tanács Sportkör
Természetjáró Szakosztály Vitorlás Szakcsoport alapító
ülésén megválasztott Intézô Bizottság elnöke: dr. Pálos
István, elnökhelyettese: Dr. Schmalz József lett, tagjai: As-
bóth Tibor, dr. Elôd Huba, Gérusz Miklós, Gyurkó Lász-
ló, dr. Rajágh László, Szabó János és Szûcs Iván voltak. 

Természetesen az elôzmények jóval korábbra, még az
ötvenes évekre nyúlnak vissza, és a történetünk szem-
pontjából nagyon fontosak. 

Kezdjük az elején! 
A kalandos história tehát Fonyódon kezdôdött. A mó-

ló volt a fiatalok kedvelt találkozóhelye, napközben lehe-
tett itt fürdeni, napozni, este jókat beszélgetni és bulizni.
A társaság eleinte fôként kaposvári, budapesti és pécsi
diákokból, valamint környékbeli fiatalokból állt. 

Ebben az idôben összesen két(!) vitorláshajó volt Fo-
nyódon. Az egyikkel, egy gaffos 25-össel, a helyi csónakda
tulajdonosának fia, Zsoldos Imre járt, a másik pedig Sol-
ti Laci bácsi »Narancsosláda« nevû, egyedi építésû, nyi-
tott, leginkább 15-ös jolléra emlékeztetô (egyesek szerint
folyami) vitorlás hajója volt. 

A vízi életet Fonyódon az ötvenes években a csónakda
jelentette, amely a nagymóló mellett, a keleti oldalon, a
késôbbi Lídó étterem (ma: Lídó társasház) és a Jogász
üdülô helyén, a strand végében terült el. A nádasban meg-
búvó, zegzugos járatokban épített stégek rengeteg csónak
számára szolgáltak kikötési lehetôséggel. 

Az elôzmények kapcsán feltétlenül szólni kell a fo-
nyódi patikusról, Gallé Cornéliáról, akit barátai csak Nel-
lónak szólítottak, és igen népszerû volt a környéken.
Hosszú évtizedeken keresztül sok fontos ember, és szá-
mos jelentôs mûvész fordult meg nála. Sokan rendszeres,
visszatérô vendégei voltak. Mára feledésbe merült, hogy
honnan eredt a nagy baráti társasága, de azt tudjuk róla,
hogy verseket írt, A fonyódi öreg fûzfák címû dalt Gallé
Kornélia versére Giricz Pál szerezte. 

Nos, Nelló házának hátsó, napsütötte teraszán gyûl-
tek össze majd’ mindennap az ismerôsök, és jókedvûen
beszélgettek mindenfélérôl: irodalomról, festészetrôl,
nyárról, vitorlázásról vagy nôkrôl és férfiakról, az életrôl,
és csak ritkán a politikáról. 

A rendszeres vendégek közül elsôként Takáts Gyulát
– aki fiatal korában festônek készült, és Rippl-Rónait
mondhatta elsô mesterének! –, a Kossuth-díjas költôt em-
líteném. Akkoriban nemhogy Kossuth-díjas nem volt, de
a háború utáni idôkben a verseit sorra utasították vissza a
kiadók. Takáts Gyula így emlékezik: „Valamikor fonyódi
villánk állandó mûvésztanya volt, akárcsak a Berzsenyi
Társaság nagy korszakának idejében a kaposi házunk.
Édesanyám vendégszeretete, munkabírása volt a szíve és
lelke annak a fonyódi villának. Maga Németh László is
ide akart költözni Hódmezôvásárhely elôtt, de a háború-
tól tönkretett villa helyett akkor már én a patikába tettem
át a mûhelyemet. Ennek lelke Gallé Cornélia volt, aki
ugyanúgy látta vendégül a mûvészeket, mint azelôtt édes-
anyám. Itt volt nyaranta heti vendég Egry József is. A
Kassák- és Fülep Lajos-látogatásokat A harmónia keresése
címû esszékötetemben adtam közre. Egy tény: akkor,
amikor a legrosszabbul ment Egryéknek, sokat jelentett
számukra ez a fonyódi kikötô. Öt-hat rólam készült rajza
viszontszeretetérôl tanúskodik. A Víztükör (Egry Józseffel
közös mûvük – a szerk.) keserves sorsa nemcsak egy hibás
mûvészetpolitikára vetett fényt, de a rajzok és versek el-
utasításával az érdekelt hivatalok és mûvészek szellemi
hovatartozására is…” (Takáts Gyula: Tükrök szava – Be-
tûk arca, Jegyzetek – Válaszok, Vallomások; Petôfi Irodal-
mi Múzeum, Digitális Irodalmi Akadémia, 2011.)
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A Narancsosláda – 1962.



Egry József: Víztükör 

A patikushoz Takács barátja, Halvax Gyula festômûvész is
bejáratos volt, aki Kaposvárott szintén Rippl Rónai József tanít-
ványaként tanult festeni. Halvax – többek között – Takáts Gyu-
la Kút címû verseskötetét is illusztrálta. 

Halvax Gyula
1906. Tab – 1984. Budapest

Halvax Gyula 1906-ban született Kaposváron. Apja, Hal-
vax Ödön bíró és ügyvéd volt, jó kapcsolatban állt Rippl-
Rónai Józseffel, akivel a kaposvári Róma-hegyen szôlô-
szomszédok voltak. Rippl tanította Halvaxot a pasztell ke-
zelésére, és a saját dekoratív stílusára. Amikor látta, hogy
bútorokhoz támasztva festi képeit, egy remek festôállványt
ajándékozott neki.

Az érettségi után nem vették fel a fôiskolára. Néhány
hónapra a kecskeméti mûvésztelepre ment, ahol Révész
Imrétôl tanult. Tanulmányait egy év múlva a Képzômûvé-
szeti Fôiskola tanári szakán, Rudnay Gyula osztályában
folytatta. Akkoriban, 1925-ben festette az ott kiállított ön-
arcképét. Fôiskolás éveiben is látogatta Rippl-Rónait, és
1927-ben, röviddel a mester halála elôtt, portrét festett a
beteg tanáráról. 

1929-ben három hónapos olaszországi ösztöndíjat ka-
pott. Elképzelhetô, hogy ennek hatására, a magyar mûvé-
szettörténetben Római iskolának nevezett neoklasszicista
irányba fordult Halvax mûvészete.

A végzôs festônövendéket fôiskolai mestere, Rudnay
közös kiállításra invitálta, amelyre Kaposváron került sor.
Az elsô önálló kiállítása Budapesten, a Nemzeti Szalonban
volt, 1931-ben. 

Jelen volt a kaposvári mûvészeti életben. Takáts Gyula
1935-ben Kút címmel megjelent elsô verseskötetét illuszt-
rálta. 

Több évtizedes pályafutása alatt megszámlálhatatlanul
sok képet alkotott, a Balatont és a természet ezernyi arcát
örökítette meg. 

Halvax Gyula kiegyensúlyozott, boldog emberként él-
te le életét. Budapesten hunyt el 1984. október 12-én.

Matyikó Sebestyén József, Új Ember, 2003.

Takáts Gyula
1911. Tab – 2008. Kaposvár 

1911. február 4-én született Tabon, Somogy megyében.
Középiskolai tanulmányait Kaposváron végezte. A pécsi
Erzsébet Tudományegyetemen 1934-ben szerzett tanári és
bölcsész doktori oklevelet, földrajz, geológia és filozófia
tárgykörben. 1939-tôl tíz éven át tanított munkácsi és ka-
posvári középiskolákban. 1949-tôl a Rippl-Rónai Múzeum
igazgatója, késôbb a Somogy Megyei Múzeumok Igazgató-
ságának vezetôje egészen 1971-es nyugdíjaztatásáig.

1971-ben Tab, 1973-ban Kaposvár, 2002-ben Balaton-
györök díszpolgárává választották, életmûve 2010-ben
Örökségünk Somogyország Kincse címet kapott. 1975-tôl a
Magyar P.E.N. Club tagja, 1994-tôl alelnöke. 1946-tól
1949-es feloszlatásáig, majd 1985-ös újjáalakulásától a
költô haláláig a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Mûvészeti
Társaság elnöke. 1992-ben a Széchenyi Irodalmi és Mûvé-
szeti Akadémia alapító tagja. A Magyar Tudományos Aka-
démia levelezô tagja.

Takáts Gyula életmûvének jelentôségét a kritikai iroda-
lomtörténeti visszhangja mellett számos díj is tanúsítja.
1941-ben Baumgartner-díjat, 1960-ban és 1975-ben Jó-
zsef Attila-díjat kapott, 1985-ben Déry Tibor-jutalomban
részesült. Életmûvét 1991-ben Kossuth-díjjal ismerték el.

2008. november 20-án Kaposváron, 97 éves korában
hunyt el.
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Takáts Gyula

Halvax Gyula: Badacsony
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Egry József: Aranykapu – 1944.

A Gallé Nellónál, a gyakran összeverôdött társaságban rend-
szeresen megfordult vitéz Solti László is, aki tanult, olvasott em-
ber lévén, a társaság tagjaként hosszú délutánokat beszélgetett át
az elôzôekben említett emberekkel. 

Évek múltán egy szomorú nap következett: Nellóéknak men-
niük kellett. Senki sem tudja miért, de a patikust áthelyezték, ek-
kor, 1957-ben került Fonyódra Sikos Pál gyógyszerész és felesé-
ge, Ivanyos Márta, akik negyven évig látták el Fonyód és környé-
kének betegeit. Tíz évig abban a házban folytatták a munkát, amit
Gallóéktól megörököltek. Nem telt el hosszú idô, és az új patiku-
séknál is kezdetét vette a vendégjárás. Márti hasonló szeretettel
fogadta a betérôket, mint a korábbi házigazda, hamarosan ugyan-
az a kávéházi hangulat uralkodott a kert felôli teraszon, mint ko-
rábban évtizedeken keresztül. Solti Laci bácsi is ugyanúgy rend-
szeres vendég volt, mint a régi társaság legtöbb tagja. Nyáron, ha-
csak tehette, télen szinte mindennap megjelent a patikában. Az
utóbbinak prózai oka is volt: Sikoséknál ugyanis fûtöttek, kellemes
meleg szoba várta. Laci bácsinak ilyen luxusra nem tellett, így te-
lente gyakran itt húzta meg magát napközben. 

A patikai társasága mellett, Laci bácsi egyre ismertebbé vált
a környéken. Eleinte talán Bán Emil (Matyi) és fia, István láto-
gatta rendszeresen, majd: Alapy Gyula, Rajki János, Linci (Sipos
Klára), Szerecz László, Pieringer Zsuzsa és Károly, Sikos Károly,
leánya Andrea, ifj. Kollár Lajos. Ôk alkották az ôs Port Lacaj
alaptagságát, majd késôbb a Természetbarát Szövetség V. ker.
Tanács Sportkör Természetjáró Szakosztály Vitorlás Szakcsoport
kikötôjének lettek alapítói. 

De ne szaladjunk ennyire elôre… A klub, pontosabban az
elôdje, a szakcsoport megalakulásáig még hatalmas munkát kel-
lett elvégezni. Ekkor, a hatvanas évek elején, hivatalos, tehát en-
gedélyekkel rendelkezô kikötôvel még a legmerészebb álmodo-
zók sem számolhattak. Az események viszont roppant sebesség-
gel követték egymást, és egyszer csak ott állt a társaság, a kikö-
tômegnyitó ünnepi beszédeit hallgatva… 

Az események ismertetése elôtt, azonban egy pár szót en-
gedjenek meg nekem Solti Lászlóról.

Egry József 
1883. március 15., Zalaújlak – 1951. június 19., Badacsony 
Avantgárd festô, az expresszionista és a konstruktív stílu-
sok mentén alakította ki egyedi látásmódját.

Napszámos paraszt családban született. Autodidakta
módon kezdett festeni, majd Lyka Károly segítségével egy
évet Párizsban töltött. Onnan került a Képzômûvészeti
Fôiskolára, Szinyei Merse Pál és Ferenczy Károly mellé. 

1910-tôl kiállító mûvész. 1911-ben kijutott Belgiumba,
ahol nagy hatással voltak rá Meunier festô és szobrász, ki-
kötômunkásokat formáló alakjai, néhány évig maga is a
város peremén élô munkásembereket festette.

Az elsô világháborúban súlyos baleset érte, és a bada-
csonyi hadikórházba került. Itt ismerte meg késôbbi fele-
ségét Pauler Juliskát, aki önkéntes ápolónôként tevékeny-
kedett a kórházban.

Az 1920-as években kezdett a fénnyel foglalkozni. Ele-
inte expresszionista szimbolikával közeledett a napkultusz-
hoz, egyéni erôvel festett zaklatott, nyugtalan képeket. 

„Ünnepi ruhát veszek a lelkemre, mikor festek.” Önarc-
képei magányosságának dokumentumai.

Részben a háborús sérülése következtében folyamato-
san romlott az egészségi állapota, ezért olaszországi utak-
ra ment, fôleg Szicíliába. Taormina (1930.), majd Nervi
(1938.) címû alkotásai ezekrôl az utakról származtak. 

A fénytôl átjárt atmoszféra maradt a témája mindvégig.
Mûvei egy témát variáltak, legfôképpen a balatoni tájat.
„Aki belép a természetbe, elveszti reális valóját.” Utolsó be-
fejezett mûve az Aranykapu (1944.) 

1948-ban az elsôk között kapta meg a Kossuth-díjat.
1951-ben halt meg Badacsonyban. 

Marton László: Egry József

Solti László
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VITÉZ SOLTI LÁSZLÓ

Solti László a Balaton admirálisa volt. A fonyódi nád-
kunyhója így értelemszerûen az admiralitás nevet viselte,
a kikötô pedig, ahol a hajóját tartotta, Port Lacaj néven
vált ismertté. Laci bácsi évtizedeken át, generációkat ta-
nított vitorlázni és síelni. 
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Solti [Solty, Solthy] László 
1892. november 7., Vác – 1969. május 5., Fonyód

Édesanyja Beretvás Anna. Édesapja járásbíró volt, ezért ide-oda
helyezték az országban. Solti László az elemi iskola négy osztá-
lyát és a gimnázium 1–5. osztályát Szabadkán végezte el, majd
1907-tôl a szegedi Állami Felsô Kereskedelmi Iskolában folytat-
ta tanulmányait, ahol 1910-ben érettségi vizsgát tett.

Mint érettségizett fiatalember, 1913. október 1-jén vonult
be tényleges katonai szolgálatra a Soproni Császári és Királyi
76. számú Gyalogezredhez, egyévi önkéntesként. Azok az egy-
évi önkéntesek, akik megfeleltek a tartalékos tiszti rang követel-
ményeinek tényleges szolgálatuk idején tartalékos tiszti kép-
zésben is részesültek. Ezek közé tartozott Solti László is.

Azonban mielôtt befejezôdött volna tartalékos tiszti kikép-
zése, történt, hogy 1914. július 28-án, egy bizonyos Gavrilo
Princip nacionalista szerb diák megölte Ferenc Ferdinánd fô-
herceget, az Osztrák–Magyar Monarchia trónörökösét és hitve-
sét, Chotek Zsófiát. Ezért az Osztrák–Magyar Monarchia ha-
dat üzent Szerbiának, amely maga után vonta a szövetséges
hatalmak kölcsönös hadüzenetét, és kitört az elsô világháború.

Ezzel a történelem Solti László életébe is alaposan bele-
szólt. Egyévi önkéntes tizedesként, a tiszti képzést megszakít-
va, 1914. augusztus 8-án az orosz hadszíntérre vonult, ahol au-
gusztus 23-án egy arclövéstôl súlyos állkapocs-roncsolódást
szenvedve, megsebesült. Az ellenség elôtt tanúsított hôsies ma-
gatartása elismeréseként I. osztályú Ezüst Vitézségi Éremmel
(Nagyezüst) tüntették ki.

Felépülése után – mint frontszolgálatra alkalmatlan – 1916.
szeptember 1-jéig ezrede pótkereténél szolgált. Idôközben tar-
talékos zászlóssá, majd 1915. november 1-jével tartalékos had-
naggyá léptették elô.

1916. szeptember 1-jétôl 1918. november 1-jéig mint front-
szolgálatra alkalmatlan tiszt, egy építôszázad parancsnoka volt
Albániában. 1917. november 1-jével tartalékos fôhadnaggyá
léptették elô. Front mögötti szolgálataiért a Katonai Érdem
Kereszttel tüntették ki.

Az Albániából való visszavonulás során, 1918 ôszén beha-
józták a Linz nevû gôzösre, amelyet találat ért. A mentésben ta-
núsított magatartásáért Bronz Katonai Érdeméremmel tüntet-
ték ki. 

1918 novemberétôl 1919 októberéig egy ôrszázad parancs-
noka volt a soproni 76. gyalogezred kötelékében.

A háborút követôen, kitüntetései elismeréseként, Solthy
László Károly néven felvételt nyert a Vitézi Rend Tiszti tagjai-
nak sorába, és – feltehetôen 1921. augusztus 21-én, az elsô al-
kalommal rendezett avatáson (más források szerint 1923-ban)
– vitézzé ütötték, valamint az Országos Vitézi Szék dicséreté-
ben részesült. Vitézi címe és kitüntetése mellé, Rákóczifalván
200 hold vitézi telket kapott. Az elsô világháborút követôen
egy ideig itt gazdálkodott.

1920-ban mint rokkant tartalékos tiszt a Magyar Királyi Ál-
lamrendôrség rendôrfelügyelôi karába nyert felvételt, és Szolno-
kon mûködött. Mivel nem értett egyet feletteseivel, egy, az elöl-
járóival folytatott vitát követôen, mert az akkori viszonyok nem
tetszettek neki, a kardját a parancsnoka asztalára téve, kérte
nyugdíjazását, így 1934. július 1-jén rendôrfelügyelôként ment
nyugdíjba. 

1935-ben, mint tartalék állományban lévô katonát, címzetes
századossá léptették elô.

1938. szeptember 15-én, a felvidéki bevonuláskor elrendelt
mozgósítás alkalmával Solti Lászlót, mint tartalékost is behív-
ták, és a szolnoki, majd az ungvári pályaudvar parancsnokává
nevezték ki. 1938. december 18-án egy rakodás alkalmával egy
ló olyan szerencsétlenül lépett a bal lábára, hogy lábujjai egy ré-
szét csonkolni kellett. 

1941-ben az erdélyi Óradnára költözött, ahol fabeszerzô
munkakörben dolgozott.

Egyetlen fia, aki a Szolnoki Repülô Fôiskola hallgatója volt,
1942-ben bekövetkezett halála – 18 évesen, egy gyakorló beve-
tés során zuhant le repülôgépével – után elvált a feleségétôl.

Teljes rokkantsága ellenére, 52 éves korában, 1944. október
1-jén ismét behívták katonai szolgálatra, és 1945. március 31-
ig Fertôszentmiklós község katonai parancsnoka volt. Itt várta
be a szovjet csapatokat.

1945 áprilisában szovjet igazolással ingóságaiért Erdélybe
utazott, ahol a román hatóságok mint kémgyanús egyént letar-
toztatták, és 333 napig fogva tartották, majd kitoloncolták.

1945 elôtt még 30 hold legelôvel és szántóval rendelkezett,
amit nem sokkal a háború után a kikényszerített téeszesítés mi-
att veszített el. 

1946 nyarán a menekültügyi hatóságok segítségével Me-
cseknádasdra települt, ahol a Földalaptól egy kis vízimalmot bé-
relt, de rokkant lábával nem bírta a zsákolást és a lépcsôzést, és
ismét kórházba került.

1947-ben 12 hold cserebirtokot kapott, azonban rokkant ál-
lapota miatt már fizikai munkát nem tudott végezni, ezért 1949
nyarán a házat, földet és gazdasági felszerelést eltartásért átad-
ta egy, a szovjet hadifogságból hazatért embernek.

1951 januárjában a hadkötelezettség felsô korhatárának el-
érésével a katonai nyilvántartás szempontjából „fogyatékba” ke-
rült.

Mivel rendôrségi nyugdíját megvonták, 1951. december 1-
jétôl az Állatforgalmi Vállalatnál helyezkedett el.

1952. február 2-án bejelentett lakcíme Fonyód, Fürdô utca
5. szám alatt volt.

Forrás: Hadtörténelmi Levéltár és Irattár
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Ezüst Vitézségi Érem (Nagyezüst)
Mecseknádasdi malom, ma vendégház

A név
A nevét eredetileg – minden valószínûség szerint – y-nal, Solty-
ként írta, de a vitézi tiszti lajstromban hy-nal mint Solthy szerepel,
sôt, ugyanebbe az iratba második keresztnévként a Károly is be-
került. (Solti László kapcsán kizárólag itt találkozhatunk a Károly
keresztnévvel, nem tudjuk, hogy honnan ered, Laci bácsi sosem
használta. – a szerk.) Feltehetôen a második világháborút követô-
en tért át az i végzôdésre, azaz a Soltira, ugyanis azokban az idôk-
ben az y-ra végzôdô nevek – mivel ilyen írásmód a második világ-
háborút megelôzôen a nemesség és az arisztokrácia körében volt
szokásos – vörös posztóként hatottak a munkás-paraszt hatalom
gyakorlóira. A dolognak azonban a fonyódi idôkben már nem na-
gyon volt gyakorlati jelentôsége, ôt mindenki csak Laci bácsinak
hívta, majd Lacajnak, esetleg Tatusnak szólították.

A Vitézek Lovagrendje
A nemzetgyûlés 1920. március 1-jén Horthy Miklóst kor-
mányzóvá választotta. Kormányzói kinevezését és jogkörét
az 1920. évi I. törvény szabályozta, amely a királyság intéz-
ményét érintetlenül hagyta. Horthy kezdettôl kormányzói
jogkörének kiszélesítésére törekedett. Nemességet a tör-
vény szerint nem adományozhatott, ezért más módon
akart egy, a személyéhez hû, nemesi jellegû társadalmi bá-
zist létrehozni.

1920 augusztusában jelent meg a M. E. 6650/1920 sz.
rendelet, amely különleges jogi minôsítésû ingatlanok, az
úgynevezett vitézi telkek adományozását rendelte el, a ma-
gyar állam védelmében kitûnt feddhetetlen férfiak részére,
a haza el nem múló hálája jeléül. 

Vitézi Rend alapításáról nem született jogszabály, az
Országos Vitézi Szék, mint a vitézek közösségének irányí-
tására létrehozott szerv belsô döntése volt, hogy a felavatott
vitézek szervezetét kezdettôl Vitézi Rendnek nevezték. 

A Vitézi Rend a Miniszterelnökség hatáskörébe tarto-
zott, fôkapitánya a kormányzó volt, és ô volt az Országos
Vitézi Szék elnöke is.

A felvétel szabályai szerint vitéz lehetett minden ma-
gyar állampolgár, aki a magyar állam védelmében (a világ-
háborúban) kitûnt, és a forradalmak idején is hûséges ma-
radt a hazához. Ezen túlmenôen erkölcsi feddhetetlenséget
is elvártak a jelentkezôktôl. 

Részletesen szabályozták azt is, hogy milyen kitünteté-
sekkel kellett rendelkezniük a kérvényezôknek, különvá-
lasztva a tiszteket és a legénységi állományúakat. A Vitézi
Rend szervezetének leírását, a jogokat és kötelességeket
mindenre kiterjedô alapossággal a Vitézi Rend Kis Kátéja
tartalmazta. 

A rend székháza Budapesten, az Üllôi út 8. szám alatt
volt. 1944 decemberében, a fôváros szovjet ostroma során
az épület kiégett, a vitézi rend levéltára és dokumentáció-
ja megsemmisült.

A második világháború után a rendet feloszlatták, és a
vitézi cím használatát törvényben tiltották meg.

Azonban a rend nyugatra került tagjai a rendet tovább-
ra is életben tartották, és 1962-ben Edinburghban a Lovag-
rendek Nemzetközi Állandó Bizottsága által is elismertet-
ték, és a vitézi rend a hivatalos kiadványában a Register of
Orders of Chivalryben, 1964-ben hirdette ki a jogfolyto-
nosságot. A lovagi rend magyarországi tagozatának hivata-
los elnevezése e szerint: The Knightly Order of Vitéz (A Vi-
tézek Lovagrendje), jogforrásként, illetve legfôbb védnöké-
ül a Szent Koronát ismerte el.

Ma hazánkban több szervezet is mûködik ezen a néven.
Magyarországon mindegyik jogilag elismert szervezet,
egyesületi vagy alapítványi formában tevékenykedik, és
mindegyik szervezet magának követeli a jogfolytonosságot
a Vitézi Rend kapcsán.

Vitézi Érem – 1921.



Anekdoták
Solti Lászlóról rengeteg anekdota kering, magam is hallottam jó
néhányat az elmúlt évek során. Több ezek közül – a kétségek, né-
ha a tények ellenére – ma is tartja magát.

Az egyik ilyen, hogy tengerésztiszt volt az elsô világháború
éveiben. Ami azt illeti, tudása, felkészültsége okán akár lehetett
is volna – állítják róla ôt ismerô tengerész barátai –, de nem volt
az. A fiumei Nautica – a Magyar Királyi Tengerészeti Akadémia
–, valamint az Osztrák–Magyar Monarchia Császári és Királyi
Haditengerészeti Akadémia regiszterében sem szerepel, pedig
1776 és 1936 között a monarchia határain belül csak itt képez-
tek polgári és hadi tengerésztiszteket. 

Az viszont vitathatatlan tény, hogy igazi hajós ember, kiváló
vitorlázó volt. 

Azt, hogy sosem volt tengerész – egy interjú alkalmával,
1965-ben – ô maga is megerôsítette: „… Ennek ellenére, mindig
tengerész akartam lenni – de sosem sikerült.” Ugyanakkor renge-
teget hajózott, igaz nem nagy tengerjárókon, hanem kis vitorlá-
sokon. Elôször Bécsben – még az egyévi önkéntes katonai idôk-
ben, tartalékos tiszti kiképzése alatt – volt alkalma vitorlázni,
majd a háborút követôen, 1920-ban egy dingivel többhetes utat
tett meg a Tiszán. Egy évvel késôbb ugyanazzal a kis hajóval Re-
gensburgból (Németország) Budapestig hajózott. 1923-ban –
egy asztalos segítségével – építette a Narancsosládát, egy nyitott
6,50 méter hosszú, 1,80 méter széles jollét. Ezzel a hajóval közel
fél évszázadig, egészen a haláláig, kora tavasztól késô ôszig, nap
mint nap járta a Balatont. Soha életében nem versenyzett, »csak«
túrázott, de ennek a mûfajnak a professzora volt.

Egy másik – sokaktól hallott – történet szerint Solti László a
Szent István csatahajón, mint katona teljesített szolgálatot. Mások
elbeszélése szerint csendôrként kerülhetett a hajóra, és a parancsa
szerint az 1918. február 1-jén kitört cattarói matrózlázadás elfoj-
tása lett volna neki és társainak a feladata. Nem sokkal késôbb,
mint ahogy állítólag a behajózása történhetett, június 10-én átél-
te a hajó pusztulását. (Az, hogy csendôr lett volna, ellentétben áll
az ismert tényekkel, valamint a Vitézi Rend tagságával, így szinte
biztosan kijelenthetjük: Solti László nem volt csendôr. – a szerk.)
Ez a legenda, sôt, mindkét verziója – katona, csendôr – makacsul
tartja magát, de azt is bátran kijelenthetjük – a Hadtörténelmi Le-
véltár és Irattár adatai alapján –, hogy a Szent István csatahajón
nem szolgált sem katonaként, sem csendôrként amikor az elsüly-
lyedt, mert Solti ebben az idôben Albániában tartózkodott. Sôt,
valószínû, hogy sosem járt a Szent István fedélzetén. 

Nautica
Olasz neve: Regia Ungarica Accademia Nautica után, rövi-
den csak Nauticának nevezték a magyar tengerészképzés
elsô másfél évszázadának Fiumében – horvátul Rijekában
– volt központját. 

A város 1776-ban került a magyar korona fennhatósá-
ga alá, és hosszabb-rövidebb megszakításokkal az elsô vi-
lágháború végéig magyar fennhatóság alatt maradt. 

Kormányaink gondot fordítottak egyetlen tengeri kijá-
ratunk, a fiumei kikötô, és ezzel együtt a város folyamatos
fejlesztésére. 

Emellett – adriai jelenlétünk erôsítése végett – igyekez-
tek megteremteni, majd fenntartani a magyar tengerészetet,
és ennek érdekében a tengerészek képzését is, ami idôrôl
idôre nehéz feladatnak bizonyult ebben az olasz kultúrájú,
de majdnem felerészben szlávok (horvátok és szlovének) ál-
tal lakott városban. 

A Magyar Királyi Tengerészeti Akadémia, a korábbi
Tengerészeti Fôtanoda akadémiai rangra emelésével, 1894-
ben alakult. Az oktatás és az adminisztráció nyelve is ma-
gyar volt. Az épületben ma a fiumei egyetem egyik kara ta-
lálható, amelynek kapualjában ott található az alapítók em-
léktáblája. 
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Eleöd Huba és Solti László – 1960.

Pieringer Károly – 1964.

Szerecz László és Solti László – 1960.



Ugyanakkor Linci (Sipos Klára) határozottan állítja
ennek ellenkezôjét a Port Lacaj címû könyvében, sôt, úgy
fogalmazza meg a történetet, mintha Laci bácsit idézné.
Itt a következôket olvashatjuk: „Az elsô világháborúban
szerzett sebesülései után ismét csatasorba állt. (…) Ez-
után a szárazföldi csapatok szállítása, kísérése volt a fel-
adata az Adrián. Amikor hajójuk, a Szent István aknára
futott és elsüllyedt, 48 órát volt vízben mire kimentették,
és persze nem emlékezett a két nap összes történésére,
utólag tudta meg részben, mi, hogyan volt. (…) Egyetlen
egyszer beszélt errôl az emlékérôl, de olyan életszerûen,
mintha ott lettünk volna. A mentôcsónak kevés volt, jóval
több ember esett a vízbe, a hajó örvénylô sodrába, mint
amennyi mentô lehetôség akadt, mentôöv, fapad, vagy
bármi, ami úszik a vízen, fennmarad és fenntart egy em-
bert. Lacibácsi (az eredetiben így írja a szerzô – a szerk.)
egy gerendát fogott ki magának, és bár nem részletezte
különösebben az emberi jellemeket, elmondta: a saját sze-
mével látta, amint az egyik mentôcsónakba kapaszkodó
kezet csuklóból levágták a bennülôk, mert már rájuk is ve-
szélyt jelentett volna még néhány társuk az amúgy is túl-
terhelt csónakban.” Eddig az idézet. 

Amennyiben az elôzôekben citált Hadtörténelmi Le-
véltár és Irattár adatai nem lennének elég meggyôzôek –
tulajdonképpen akár ôk is tévedhetnének, de persze erre
kicsi az esély – akkor is egy sor ellentmondással találjuk
szembe magunkat. Egy hajón szolgáló katonatiszttôl el-
várható lenne, hogy az aknára futást megkülönböztesse
egy torpedótalálattól, ami jelen esetben ráadásul két talá-
lat volt. Ráadásul a torpedót indító, olasz Rizzo korvett-
kapitány jelentése szerint, észlelték a torpedó kilövését a
megtámadott hajón. A találattól számítva hosszú idô el-
telt míg a hajó süllyedni kezdett. A Szent István két és fél
órán keresztül erôsen megdôlt, de viszonylagos nyugalmi
állapotban volt, csak ezt követôen kezdett tovább dôlni és
átfordulni. Közben a közelben tartózkodó Tegetthoff
megkísérelte vontára venni a sérült hajót. A halottak szá-
ma a hivatalos vizsgálat szerint 14, az eltûnteké 75 volt. A
hajón ezernél többen tartózkodtak, akiket a mentésben
résztvevô hajók a fedélzetükre vettek, a halottakat a víz-
bôl kiemelték. A mentôhajók befogadóképessége bôsége-
sen elegendô lett volna akár további több száz hajótörött
elhelyezésére, így nem valószínû, sôt, inkább kizárt, hogy
közelharcot folytattak volna a vízben lévôk egy-egy men-
tôcsónakba kerülésért. A mentés – a felborulást követôen
– egy órán át tartott, a tenger nyugodt, a látási viszonyok
kifogástalanok voltak, így a mentôcsónakok a roncsok kö-
zött is nyugodtan kutathattak túlélôk után, ezért kijelent-
hetjük, hogy két napot vízben tölteni gyakorlatilag lehetet-
len lett volna. A Szent István kapitánya, Heinrich Seitz
sorhajókapitány a vizsgálat során eskü alatt vallotta: „(…)
az összes úszó embert kimentettük”. 

Szintén egy legenda: a két világháború között, mint
Szolnok rendôrkapitánya dolgozott. Ez is csak szóbeszéd
lenne? Ami a kapitányságot illeti, minden bizonnyal, de a
rendôrségnél töltött szolgálat nem az – lásd: Hadtör-
ténelmi Levéltár –, Solti László valóban a szolnoki rend-
ôrségen mûködött. 

Ugyanakkor az Országos Rendôr-fôkapitányság Kom-
munikációs Szolgálata a következôképp nyilatkozott: „Meg-
keresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy vitéz Solti
László Szolnok rendôrkapitányával kapcsolatos adattal sem
az Országos Rendôr-fôkapitányság, sem a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Rendôr-fôkapitányság nem rendelkezik. 

Amennyiben valóban rendôrkapitány lett volna, akkor
az ORFK-nál feltehetôen találtak volna errôl adatokat,
de az állomány aktái elképzelhetô, hogy a második világ-
háborúban, vagy az azt követô irattári »rendezés«, eset-
leges selejtezés során megsemmisültek. Azt, hogy Solti
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Lacaj elsô fonyódi barátainak egyike: Bán Emil (Matyi) – 1964.
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rendôrségnél alkalmazásban állt, megerôsíti a Vitézi Rend, Tisz-
ti Vitézek névsora, amelyben ez áll: „Solthy (itt hy-nal írták a ne-
vét – a szerk.) László Károly m. kir, áll. rend. felügy., v. fhdgy.
Szolnok.” Ami – magyarra fordítva a bürokrácia nyelvét – a kö-
vetkezôt jelentheti: (…) magyar királyi állami rendôrség, fel-
ügyelô, fôhadnagy (…). 

Solti László élete során is sokszor adott okot a találgatások-
ra. Voltak olyan dolgok az életében, amelyekrôl soha, vagy csak
elvétve beszélt. Sôt, elôfordult, hogy konkrét kérdésre is megta-
gadta vagy megkerülte a választ. 

Solti Lászlónak 1952-tôl volt Fonyódon bejelentett lakása. Et-
tôl néhány tíz méterre kötötte ki a vitorláshajóját, ami meglehe-
tôsen uras megoldás lehetett, de Laci bácsinak messze lehetett,
mert nem sokkal késôbb épített itt egy nádkunyhót, ami Csényi
István – a háború elôtt építési vállalkozó – családjának vízparti
telkén állt. Laci bácsi kora tavasztól, késô ôszig itt lakott, és a
kunyhó mellett kialakított stég jelentette szeretett hajójának, a
Narancsosládának a kikötôt. Mivel nem fogadta el, hogy ingyen
használja a Csényi család telkét (ma Mecsek társasüdüló), Laci
bácsi bérletet fizetett: évi egy forintot. Ezt minden szezon zárása-
kor, ünnepélyes keretek között, tábortûz mellett adta át. 

Az ifjak közül páran már az ötvenes években megtalálták az
utat Laci bácsihoz. Eleinte csak kérdezgették és hallgatták az
öreget, majd egyre elmélyültebb társalgások alakultak ki. A szó
legtöbb esetben természetesen a vitorlázás felé terelôdött. Aki
szimpatikus volt a hajótulajdonos kapitánynak, annak megen-
gedte, hogy elmenjen vele vitorlázni, és ha megfelelt az elvárá-
sainak, kipróbálta, mint hajósinas-jelöltet. Néhányan közülük
maradhattak, többen megütötték a mércét, és a hajósinasságig
vitték, és ezáltal bejáratosak lettek Laci bácsihoz. 

Halvax Gyula, akit Gallé Nelló révén ismert meg, mutatta be
Laci bácsinak Sipos Klárát, akit csak Linci néven szólítottak a
barátai. Halvax Linci nagybátyja, édesanyjának a testvére volt.
Ebbôl a bemutatásból – Laci bácsi és Linci ismeretségébôl – egy
éltre szóló barátság alakult. 

Linci a Port Lacaj címû visszaemlékezésében így ír Solti Lász-
lóról: „… Nagyon válogatós volt, mert aki nem nyerte el tetszé-
sét az nem sokáig mannschaftolhatott a hajón, még decket sem
moshatott. (…) Ezzel szemben akit elsô ránézésre, és mint em-
bert is elfogadott, azt csodálatos pedagógiai érzékkel irányította
és tanította. Nemcsak vitorlázásra oktatta, hanem az élet dolga-
iban eligazodni is. (…) Lacibácsi bölcs ember volt, az élete során
nagyon sok mindent átélt. (…) Hajlott kissé a romantika felé…”

Amikor Csényi Istvánnak a fülébe jutott, hogy az állam ki
akarja sajátítani a telkét, úgy döntött, inkább eladja. Akkoriban
ugyanis a kisajátítás során a kártalanítás sokszor mélyen a piaci
ár alatt történt. Így természetesen Laci bácsinak is mennie kel-
lett, ezért új és biztonságos helyet kellett keresnie a nádkunyhó-
ja és a féltett hajója számára.

Az új helyet az ôsnádas egy közeli részén, három nagy öreg
fûzfa árnyékában találta meg. A víz felôl hosszasan vizsgálta a
területet, illetve a további lehetséges alternatívákat, és végül
azért döntött a fûzfák mellet, mert azok ragyogó támpontot
nyújtottak a víz felôl érkezô hajósnak az egybefüggô nádrenge-
tegben, és árnyékot adtak a kis háza számára. 

1964 nyarán még a régi helyen állt a kunyhója, de a követke-
zô szezont Laci bácsi már az új helyen kezdte. 

Persze ne úgy képzeljük ezt el ezt a területet, az új helyet,
mint ami 1965-ben egy kikötô lett volna… Legfeljebb Laci bá-
csi terveiben, vagy inkább a vágyaiban, volt arra lehetôség, hogy
ott egyszer valódi kikötô épüljön ott. Azonban a hely természe-
ti adottságai védelmet nyújtottak néhány hajó számára. Nem
volt ott eleinte semmi, csak a nádasban egy természetes bejá-
róféle, késôbb egy stég is épült, és Laci bácsi kunyhója is ide ke-
rült. A lelkes fiatalok segítségével bontotta el a kis hajlékát, és ál-
lította fel az új helyen, a régitôl talán háromszáz méternyire ke-
letre. Esténként petróleumlámpa szolgáltatott némi világosságot,
ivóvizet az állomásról vagy a közkútról lehetett beszerezni, fûtés
a házban nem volt. Mosdani és mosni a Balatonból mert vízben,
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lavórban – ami ebben az esetben nem a szélcsendes foltot jelen-
ti – lehetett. (Mindenki tudja mi a lavór? Segítek: magyarul mos-
dótál… Ha esetleg még így sem lenne világos, akkor kérdezze a
nagyszüleit! – a szerk.)

A ház ma már nincs meg, valamikor a kikötô utca felôli be-
járata mellett jobbra, a kaputól talán húsz méterre állt. Ma itt a
Rajki »rezidencia« található. Ezzel szemben, a déli kikötôme-
dence túloldalán egy kopjafát – Szerecz László és fia ifj. Szerecz
László munkája – helyeztek el, amelyen a fonyódi telep elhunyt
tagjainak emlékplakettjei láthatók, és itt állították fel Laci bácsi
mellszobrát, amelyet a Fonyódi Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Nonprofit Közhasznú Kft. igazgatója ajánlott fel, és a
fonyódi fafaragótábor keretében Kiss János készített.

Laci bácsitól egyre többen tanulták meg a vitorlázás fortélya-
it, sôt, pár embernek meg is engedte, hogy a stégjéhez kösse a
hajóját. Késôbb további hajók is itt találtak menedéket, és nyolc-
tíz lelkes vitorlázó Solti László irányításával rendszeres vitorlás-
túrákat szervezett. Laci bácsi vérbeli túravitorlázó, a parti szelek
kiváló ismerôje volt. 

Azonban azt ne felejtsük el, abban az idôben, ha négy-öt em-
ber együtt mutatkozott, az már gyülekezésnek számított, és kü-
lön elôzetes engedély hiányában, az akkori gyakorlat szerint, a
Büntetô Törvénykönyv „A gyülekezési joggal való visszaélés”
szabályai szerint, természetesen tiltva volt. 

A fentiek értelmében, az ötvenes években szó sem lehetett
a túrvitorlázók szervezetérôl, se szakosztályról, se klubról, pláne
nem kikötôrôl. Eleinte sokkal inkább egy, a véletlen ismeretsé-
gek nyomán kialakulófélben lévô társaságról beszélhettünk, akik-
nek tetszett a vitorlázás, és azoknak a keveseknek akiknek már
esetleg volt alkalmuk és szerettek vitorlázni. Ezeket a fiatalokat
hozta össze a vízi élet iránti érdeklôdés. 

Már a korábbi helyen is rendszeresen voltak vendéghajók, sôt
olyanok is, amelyek gyakorlatilag egész szezonban itt »vendéges-
kedtek« –, az új helyet pedig még többen keresték fel. Mivel a
szaporodó hajók elôbb vagy utóbb, de biztosan szemet szúrtak
volna a hatóságoknak, ajánlatos volt ezt megelôzni, és hivatalos-
sá tenni a kikötôt. Annál is inkább, mert sem a kunyhónak sem
a »kikötônek« nem volt semmilyen engedélye. Ezt persze akko-
riban kevésbé vették komolyan, de sosem lehetett tudni, kinek,
mi szúrt szemet. Ha mondjuk egy fontos embert zavart volna a
kikötô vagy a társaság, akkor – nem is kérdéses – nem sokáig ma-
radhatott volna meg.

Két év kilincselés – ma úgy mondanánk: lobbizás – után kez-
dett körvonalazódni a megoldás, és 1964. február 21-én megala-
kult a Természetbarát Szövetség V. ker. Tanács Sportkör Termé-
szetjáró Szakosztály Vitorlás Szakcsoportja. (Igaz, ami igaz: jó kis
nevet sikerült találni egy vitorlásegyesületnek. – a szerk.)

A Szakcsoport Intézô Bizottságában Solti László nem szere-
pel. Laci bácsi – ahogy emberemlékezet óta mindenki hívta –
ugyan kimaradhatott a klub hivatalos tisztségviselôi közül, de nem
a megemlékezésbôl. Ô volt ugyanis a Túravitorlás Sportklub kez-
deti történetének kulcsfigurája. Talán nem is baj, hogy nem kapott
(vállalt? – a szerk.) tisztséget, mert ha valaki utánanéz Laci bácsi-
nak – ami akkoriban közel sem volt elképzelhetetlen, sôt… – va-
lószínû, hogy ma sem lenne TVSK. Ô ugyanis, még meglehetôsen
finoman fogalmazva sem számított »rendszerbarát« személyi-
ségnek. Már volt róla szó, az elsô világháborúban, a Császári és Ki-
rályi Hadseregben katonatiszt volt, és mint ilyen, automatikusan
az új rendszer ellenségének számított. A két világháború között
pedig Szolnokon egy ideig rendôrfelügyelôként is dolgozott, ami
szintén nem járt jó pontokkal. A múltja miatt, a második világhá-
borút követôen, tehát nem volt az új világ embere. 

1965-ben, miután sikerült begyûjteni az engedélyeket, fel-
avathatták Fonyódon az új, a hatóságok által is elfogadott kikö-
tôt, a Port Lacajt, ami – legalább részben – legalizálta Solti Lász-
ló tevékenységét is. Az 1980-as évekre a nevét viselô kikötôbôl a
magyar nagyhajós jollevitorlázás legjelentôsebb sportkikötôje lett.
Lacaj bá’ egykori tanítványainak ma már az unokái is vitorláznak
a fonyódi vizeken.
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Szerecz László: Solti László – 1967.
Fonyódi sírhelye





VITORLÁZÓ 
SZAKCSOPORT

Teljes nevén: Természetbarát Szövetség V. ker. Tanács
Sportkör Természetjáró Szakosztály Vitorlás Szakcsoport,
amely a Túravitorlás Sportklub (TVSK) elôde volt. 

A TVSK fô céljai: a szervezett és egyéni túravitorlázás
támogatása, versenyek rendezése, oktatás, viharjelzô
szolgálat fejlesztése, hajóépítés és telephelyek létesítése. 

A Vitorlás Értesítôkbôl, késôbb a Túravitorlás Értesítôkbôl
– egy ideig – pontosan nyomon követhetôk a történtek. 
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1. Vitorlás Értesítô, 
1964. február

Az elsô Vitorlás Értesítô lényegi része látható a 38. oldalon, az
eredetivel megegyezô reprodukción. Az értesítô további öt olda-
la kevésbé érdekes olvasmány, azokon a vállalt feladatok részle-
tei olvashatók.

Már az is szenzációszámba ment, hogy a Vitorlás Értesítô
egyáltalán megjelenhetett. Ma, mûfaját tekintve, talán hírlevél-
nek mondanánk a hetven példányban megjelent, nem túl szép,
stencilezett kiadványt. De nem is a szépségéért szerették az ol-
vasók, hanem a tartalma miatt, ami a valódi örömöt okozta az ér-
dekeltek körében. 

2. Vitorlás Értesítô, 
1964. március–április

A Természetbarát Szövetség V. ker. Tanács Sportkör
Természetjáró Szakosztály Vitorlás Szakcsoport
programja
Az Intézô Bizottság kidolgozta a Szakosztály általános prog-
ramját, és eljuttatta ezt az illetékes szervekhez. Sporttársaink tá-
jékoztatása céljából az alábbiakban közöljük a programot. 

A balatoni túravitorlázás helyzete 
és fejlôdésének perspektívája
Európai viszonylatban a Balaton a vízi természetjárás – különö-
sen a vitorlázás, kismotoros és kajaktúrázás – legelsô terepei kö-
zé tartozik. Különösen vonatkozik ez a túravitorlázásra. Ennek
ellenére mind ez ideig a túravitorlázás elômozdítására, és a nem-
zetközi idegenforgalomba való bekapcsolására gyakorlatilag
semmi sem történt. Ez év folyamán a Természetbarát Szövetség
keretén belül az V. ker. Tanács Sportköre megalakította a Túra-
vitorlás Szakosztályt, melynek eddig is már mintegy 100 tagja
van. Ezen túlmenôen még több száz belföldi hajóval rendelke-
zô és hajóval nem rendelkezô túravitorlázó beszervezésére len-
ne lehetôség. A túravitorlázás szervezett keretek között való
folytatásának azonban számos akadálya van. 

A szervezeti kérdéseken túlmenôen a természetjárás ezen
ága fejlesztésének anyagi elôfeltételeit is meg kell teremteni. A
legsürgôsebb feladat két irányban jelentkezik: – Egyrészt meg
kell oldani a túravitorlázók – jelenleg többnyire magántulajdonát
képezô – különféle nagyságú vitorláshajók és egyéb vízi jármû-
vek, motorosok, csónakok téli tárolásának a lehetôségét, ugyan-
itt célszerû gondoskodni a karbantartási lehetôségekrôl is. –
Másrészt a vízi túrázás biztonságának, a vitorláshajók kikötési le-
hetôségének, ôrzésének biztosítását. Ezen alapkövetelmények
biztosítását az Egyesületbe tömörült túravitorlázók saját anyagi
erejükbôl nem tudják biztosítani – ez vonatkozik különösen a tá-
rolásra, másrészt pedig a biztonságos vitorlázás és a hajók kikö-
tésére, a kikötôkben való biztonságos ôrzésére, mely hatósági
közbenjárást is igényel. A túravitorlázás anyagi bázisának meg-
teremtése tehát elsôrendû fontosságú, és nagy vonalakban a kö-
vetkezô szükségletekkel kell számolni: 

1. A Balaton-part legkevésbé igénybe vett helyein, lehetôleg
meglévô létesítményekhez (kikötôkhöz) kapcsolódva megfelelô
területet kell biztosítani. Ezek a helyek lennének a jövôben a tú-
ravitorlázás bázisai. A helyek kijelölésénél figyelembe veendô az,
hogy a Balaton alsó része jöjjön elsôsorban számításba, ami a
nyugati idegenforgalom szempontjából is kedvezô. Ilyen helyek
lehetnek: Lelle, Boglár, Alsóörs, Badacsony, Keszthely. 

2. Az fent említett helyeket a következô létesítményekkel kell
ellátni. 

a) Téli tárolásra alkalmas tárolók építése. Ezek vasvázas épü-
letek lehetnek, melyek elsôsorban a hôtôl, esôtôl és naptól kell
védjék a hajókat. A téli tárolóhelyek a nyári idôszakban mind
belföldi, mind külföldi turisták jármûveinek, ingóságainak meg-
ôrzésére is szolgálhatnak. 
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Az eredeti admiralitás, még a Csényi-telken – 1963.

b) Turistaház jellegû épületek építése. A szárazföldi turista-
forgalomhoz hasonlóan, a vízi turisták elhelyezésére alkalmas
épületeket kell létrehozni, melynek igénybevételét elsôsorban a
Természetbarát Szövetség túravitorlázói, illetve a külföldi ha-
sonló szervezetek tagjai részére kell biztosítani. 

c) A vízi turistaházon túlmenôen vízi camping-helyek bizto-
sításáról is kell gondoskodni. Ahol vízi turistaház építése rövid
idôn belül nem oldható meg, ott vízi camping-telepet kell léte-
síteni, vagy a meglévôt a vízi turisták részére is biztosítani. A ví-
zi camping-teleppel támasztott elsôrendû követelmény, hogy az
a parthoz közel legyen, a hajók számára biztos kikötôt nyújtson. 

d. Kikötôk építése. Az említett támaszpontokon a vízi-túrá-
zók részére védett kikötôket kell építeni, illetve a meglévô kikö-
tôkben helyet kell biztosítani a vízi-túrázók részére. A kikötôk-
nek olyannak kell lenniük, ahol vihar esetén is biztonságban tart-
hatják a hajókat. Ezenkívül a Balaton több helyén (különösen a
déli parton) szükségkikötôt kell létesíteni, mely a vihar esetén
mind a hajósok, mind a hajók biztonságát megóvja. (Évrôl évre
jelentôs számú hajó, csónak vetôdik ki a partra, pusztul el.) 

A balatoni túravitorlázás bázisainak megteremtéséhez a kö-
vetkezô intézkedéseket kell foganatosítani: 

1. Megfelelô beruházási keretek biztosítása. 
2. A beruházásokhoz szükséges kapacitás, illetve a kivitele-

zôk kijelölése. 
3. A létrehozott létesítmények üzemeltetésének biztosítása.

A beruházói és üzemeltetôi tevékenységnek ellátására célszerû
lenne állami szolgáltató vállalatot létrehozni.

Mit tehetnénk hozzá a fentiekhez? Ambiciózus tervek ezek,
vagy a hatóságok részére eladhatónak tartott program? Olyan el-
képzelések, amelyek fél évszázad alatt is csak részben, vagy nem
valósultak meg. Ilyen például: a nemzetközi idegenforgalomba
történô bekapcsolódás, karbantartási lehetôségek, téli tárolók,
turistaházak építése, vízi kempinghelyek biztosítása. 

A szövegbôl inkább az érzôdik, hogy az utóbbi, a hatóságok
számára készített program, mintsem a realitásokat is figyelem-
be vevô, valódi szándékot tükrözô tervek. A szöveg, igaz nem ki-
mondva, mégis azt sugallja, hogy ez egy három-, esetleg ötéves
terv, amely ugyan illúzió, de néhány pontja hosszabb távon még-
sem volt feltétlenül alaptalan elképzelés. Ötven év távlatából
azonban elmondhatjuk, hogy a fejlesztések egy része – ha nem
is akkor – fél évszázad alatt megvalósult.

3. Vitorlás Értesítô, 
1964. május

Téli tárolási hely és turistaház
Dr. Pálos István elôadta, hogy a Balatoni Intézô Bizottsággal ed-
dig nem sikerült érdemben tárgyalni a telek szerzésérôl, erre
azonban a közeljövôben sor kerül. Élénk vita alakult ki a tárolá-
si hely, és a turistaház elhelyezésérôl. Az eredeti elképzelés sze-
rint Lelle, Boglár, vagy Badacsonytomaj jött volna szóba. Az
összejövetelen más javaslatokat is felvetettek. A Földvár mellett
szólók hangsúlyozták a kikötô védettségét, központi fekvését a
Balatonon. Ellene szól viszont, hogy a kikötô már most is túlzsú-
folt. Elhangzott olyan javaslat is, hogy a szakosztály egy újonnan
épülô kikötôben, pld. Széplakon biztosítson magának helyet. Ez
ellen pedig az szól, hogy a kikötô megépülése bizonytalan. Töb-
ben javasolták az északi partot, ami mellett az szólna, hogy
aránylag kis költséggel lehetne kikötôt építeni, és inkább van
hely, mint az egyre jobban betelepülô déli parton. 

Még csak érdemi tárgyalás sem folyt telkek kiutalásáról, de
ez cseppet sem zavarta a tagokat, hogy vitatkozzanak azok hasz-
nosításáról. Nem biztos, hogy ez helytelen volt. 

Sôt, arról is polemizáltak, hogy hol kellene állami földhöz –
természetesen ingyen – hozzájutni. Végül az derült ki, hogy ahol
csak lehet… 

Akkoriban természetes megoldás volt, hogy aki csak tehette
kijárt bizonyos elônyöket magának. Ez sokkal könnyebben ment,
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ha közérdekre lehetett hivatkozni. Ebben az esetben a
lobbisták azonban valóban a közösség érdekeit tartották
szem elôtt. Jól jött ez a társaságnak, de a hatalomnak is,
mert egy idôben ôk lehettek a kirakat, a példa a »szocia-
lista közösség érdekében« tett erôfeszítésekre. Ez akkor is
igaz volt, ha a közösség egészen kis kört, akkoriban talán
néhány tucat embert jelentett. Ma viszont az elôdök ak-
kori erôfeszítéseit sok százan élvezhetik.

4. Vitorlás Értesítô, 
1964. június

A természetjáró vitorlázás túraszabályzata

A túravitorlázás – a vitorlázás sportteljesítményei mellet –
a természet szépségeinek megismerését nyújtja. A túravi-
torlázás jellegébôl adódóan a vízi természetjárás sokféle
fajtája alakult ki. Közkedvelt formája a túrázásnak az egyé-
ni, vagy kis csapatokban való vitorlázás, mely kötetlensége
mellett gyakran különleges teljesítmények kifejtését kíván-
ja meg. Ilyen adódhat hosszú út megtételénél, többnapos
túráknál, és rossz idôjárás, esetleg vihar esetében. Kialakult
a túravitorlázás tömegsport jellegét kidomborító közös tú-
rázási formája is, amikor sok különbözô kategóriába tarto-
zó vitorláshajó közös céllal, és közös program szerint, álta-
lában hosszabb idôtartammal együtt túrázik. 

A Túravitorlás Szakosztály feladatának tekinti a ter-
mészetjáró vitorlástúrák meghatározott keretek között
való szervezését, melyek a túravitorlázás hagyományaira
épülnek. 

1. A túravitorlázás formája. A túravitorlázásnak két
alapvetô formája a következô: Egyéni túrák, Csillagtúrák.
Egyéni túrát a túravitorlázásra kijelölt idényben minden
túrázó saját elhatározása alapján, általa választott idô-
pontban és útvonalon végezhet. Csillagtúrát a Túravitor-
lás Szakosztály kiírása alapján lehet rendezni. A csillagtú-
ra kritériumai: meghatározott idôtartam, kijelölt útszaka-
szon együttes vitorlázás. a közös túraszakasz kijelölt indu-
ló kikötôjéhez való egyéni felvonulás, és az érkezési kikö-
tôbôl való egyéni elvonulás. 

2. A túravitorlázás értékelése. A szervezett formák
között túrázók teljesítményeinek értékelése érdekében
szükséges értékelési rendszer megállapítása. A szakosztály
tagjai részére túralapot ad ki, amely mind az egyéni, mind
a csillagtúrák teljesítményeinek rögzítésére szolgál. A tú-
ralapot a túrázó maga vezeti. A túrák induló és végállomá-
sai érintését hajókikötôi, vasúti, vagy postai bélyegzôvel
kell igazolni. A túrateljesítményt túrapontokkal mérjük. A
túrapontok kiszámításának alapja az egyes túrákon meg-
tett távolság, amelyet a hivatalos hajómenetrend kikötôk
közötti kilométer távolsága ad. 

Minden igazoltan megtett 10 km távolság egy túra-
pontnak felel meg. A túravitorlázás kollektív formájának
és a közösségi szellem kifejlesztésének elôsegítése érdeké-
ben a csillagtúrák alkalmával megtett távolságot minôsí-
tetten értékeljük. Ennek megfelelôen a közös túraszakasz
távolságát négyszeres, a csillagtúrához való felvonulás, és
az onnan való elvonulás távolságát kétszeres szorzószám-
mal számítjuk. 

3. Minôsítés. A túraszezon befejezése után a tagok tú-
rateljesítményeit (túrapontokat), az elôírásoknak megfele-
lôen vezetett túralapok alapján, a Túraminôsítô Bizottság
állapítja meg. A tagok által teljesített és értékelt túrapon-
tok alapján az alábbi túravitorlázási minôsítések lehetnek: 

a) aranyjelvényes túravitorlázó az, aki 50 túrapontot ér
el, és csillagtúrán részt vett, 

b) ezüstjelvényes túravitorlázó az, aki 35 túrapontot, 
c) bronzjelvényes túravitorlázó az, aki 25 túrapontot

ér el. 
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Sok hajó áll horgonyon, mert kevés a megfizethetô kikötôhely – 1959.



A túrajelentés használata
Túráknál a Vitorlás Szakosztály tagjainak (mind kormá-
nyosok, mind kísérôknek) a minôsítés érdekében szüksé-
gük van arra, hogy a túrát hivatalosan is igazolják. Erre a
célra az „R. sz. 20.” számú nyomtatvány szolgál. Beszerez-
hetô a VII. ker. Rákóczi út 57/a. Sport Propaganda Irodá-
ban. Egyszerûség kedvéért minden tagunk részére jelen ér-
tesítôvel 10 db túrajelentést küldünk. Ennek ára darabon-
ként 5 fillér, amit a legközelebbi tagdíjbefizetéskor kell be-
fizetni. A túrajelentésen a túra megkezdése elôtt kell az
egyes kérdôpontokra válaszolni, és a túra befejezését az
utolsó oldalon „Megjegyzés (bélyegzése)” címszó alatt kell
igazolni. Természetesen a túra közbensô állomásainak bé-
lyegzésére is elegendô hely áll rendelkezésre, és javasoljuk,
hogy minden egyfolytában végzett túráról külön túraje-
lentés készüljön.

A túrajelentésekkel ezek szerint már a kezdetektôl,
baj volt, és ez érdemben a mai napig sem változott. Akko-
riban nem is lehetett kérdés, a tagság rendszeresen vitor-
lázott, és sokat túrázott. Ugyanakkor jelentôs része nem
használta a túranaplót, mert felesleges adminisztrációnak
tartotta, ami nem csoda, mert gyakorlati jelentôsége nem
volt, viszont ezzel igazolhatták, azaz inkább csak igazol-
hatták volna, a Szakcsoport létjogosultságát.

6. Vitorlás Értesítô, 
1964. augusztus–szeptember 

Szûcs Iván: A szezon végén

Szép lassan befejezôdik az idei szezon. Nézzük meg, mi
is az, amit Egyesületünk megvalósított a kb. egy éve el-
hangzott célkitûzéseibôl. Elôre kell bocsátani, hogy az
eredmények meglehetôsen szegényesek, aminek objektív
és szubjektív okai vannak. Késôn kezdtünk hozzá az
ügyek érdemi intézéséhez, kevés sporttársunk vállalt aktív
részt a pesti ügyintézésekben, tárgyaló partnereink még
nem vettek bennünket elég komoly vis a visnek, azonkívül
az olimpiász és egyéb nagyfontosságú sportesemények
miatt nem nagyon lehetett a Sportszövetség vezetôivel
tárgyalni. Most azonban konkrétan nézzük elôször talán
az eredményeket. 

a) Egyetlen terület van, ahol 100%-osnak mondható
siker koronázta a fáradozásokat, ez pedig a Meteorológi-
ai Intézettel folytatott tárgyalások eredménye. Ez – és
ezt itt kell külön megköszönni Szabó János tagtársunknak
– teljes mértékben az ô áldozatkészségének, fáradhatatlan
energiájának köszönhetô. Legutolsó eredményként a Ter-
mészetbarát Szövetséghez érkezett BIB-átirat szerint, a
b.földvári kikötôben kísérleti célból felszerelnek egy opti-
kai viharjelzô készüléket. 

Bevált továbbá a Vitorlás Értesítôk kiadásának rend-
szeresítése is, több ízben hangot adtunk különféle sajtó-
orgánumokban létezésünknek, ami reméljük, a késôbbiek-
ben meghozza a maga hasznát. 

b) Alapjában véve megvalósult a vitorlázók összefogá-
sa, jól sikerültek a csillagtúráink. 

c) Nem értünk el eredményt a tárolóhely biztosításá-
ban, és a közös anyagbeszerzést sem sikerült biztosítani.
Nem vált be a túraigazolások rendszere. Ezek a kérdések
kell, hogy a jövô évi munkatervük gerincét képezzék. Ösz-
szegezve az esztendôt: elindultunk az úton, most pedig
azon kell igyekeznünk, hogy ne torpanjunk meg, ne mor-
zsolódjunk le, jövôre megint lépjük egyet elôre. Ez jórészt
rajtunk múlik, ezért kérünk minden tagtársunkat, télen is
jöjjünk össze minél nagyobb számban a klubnapokon, be-
széljük meg a gondjainkat, mert az hátrányos akkor sem
lehet, ha ezek a klubnapok baráti beszélgetéseknél többet
nem is eredményeznek. 
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Solti László vázlata az új kikötôrôl – 1964.



Egyébként majdcsak átkreuzoljuk valahogy a telet, és
tavasszal ismét a balatoni kikötôkben fogjuk üdvözölni
egymást. 

Addig is „Jó szelet!”. 
Szûcs Iván szokatlan hangvételû írása éles kritikának

számított, és sok igazságot tartalmazott. 
Nem tudom Iván mire számított, amikor a következô-

ket írja: „Nem nagyon lehetett a Sportszövetség vezetôi-
vel tárgyalni”. Nos, a kort ismerve, nyugodtan kijelent-
hetjük, hogy akkoriban kétféle módon lehetett a nagyha-
talmasságú elvtárakhoz eljutni, esetleg valamilyen ered-
ményt is elérni: a pártapparátuson keresztül, vagy baráti
– esetleg rokoni – kapcsolatok útján. Ez utóbbiból nem is
állt rosszul a társaság, azonban a valóban magas beosztá-
sú állami vagy pártfunkcionáriusok körében már kevésbé
voltak a tagok járatosak. 

A vitorlázás a sport irányítóinál nem érte el az inger-
küszöböt sem. Azt az olimpiai pontszerzés, de inkább az
olimpiai érem, természetesen elsôsorban az aranyérem
jelentette volna. A vitorlázás mint tömegsport értelemsze-
rûen szóba se jöhetett, így a sportvezetés berkeiben –
gyakorlatilag kizárólag az olimpiai osztályok esetében – a
legjobb indulat mellett is, csak a megtûrt státuszt érte el,
komolyan senki sem foglalkozott a dologgal. Kis túlzással
azt is mondhatjuk, hogy a Magyar Testnevelési és Sport-
szövetségben (akkor éppen így hívták a sportirányítást)
ilyen dosszié, hogy vitorlázás nem is létezett.

8. Vitorlás Értesítô, 
1965. március–április

Fonyódi túrabázisunk

Fonyódon – mint ezt már a korábbiakban is hírül adtuk –
készül az elsô, a Természetbarát Szövetség felügyelete alá
tartozó túrabázis. Jelenleg a kikötô medencéje készen áll,
a stégkészítés és a tereprendezési munkák hiányoznak.
Terveink szerint a kikötô kb. június végén tudja fogadni a
vendéghajókat. 

Helyileg a Port Lacaj a fonyódi mólótól keletre (Pest
felé) 1600 m-re van a nádasban, a halászcsatorna mellett,
(tehát a csatorna és a móló között.) Bejárás a nádas kele-
ti részén lévô természetes öbölbôl nyíló nádbevágáson át.
Összejövetelünkön nagyléptékû térképen megtekinthetô
a kikötô pontos helye. Minden vendéget szeretettel vár a
Balaton elsô természetbarát nyári túrabázisa. 

9. Vitorlás Értesítô, 
1965. május–július

Természetbarát vitorlás létesítmények

Elkészült a fonyódi Természetbarát vitorláskikötô. Július
elejétôl sok szeretettel várja a túrahajókat.

Hogy ezt a kellemes hírt, szervezettségünk elsô látha-
tó eredményét közölhetjük, annak köszönhetô, hogy az
összes szerv és intézmény a legnagyobb segítôkészségét
mutattak minden ügyben, amikor ajtajukon egy társadal-
mi követség nevében kopogtattunk. 

Hiába lett volna azonban az MTSz, MTS, BTS, BIB,
Községi Tanács és kivitelezô vállalatok segítô szándéka, ha
a kikötô létesítésének nem lett volna irányító parancsnok-
sága, és egy lelkes vitorlázógárda, amely a szombat és vasár-
napjait minden idôben, fagyban, sárban ne a helyszínen töl-
tötte volna, vagy akik az ügyintézésben sajnálták volna az
idôt és fáradságot Budapesten vagy Fonyódon egyaránt. 

Ahogy szokás volt, mindenkinek mindent megköszön-
tek. Sokszor azoknak is, akik annyival járultak hozzá a ki-
kötô elkészültéhez, hogy nem tettek (nagyon) keresztbe.
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A viccelôdés nem lenne ide illô, de azért némi mosolyt fa-
kaszthatott az olvasók arcára a sok, néhány betûbôl álló
rövidítés. Valószínû, hogy akkoriban sem tudta pontosan
a többség, mit is jelentenek ezek, nyilván nem is volt lé-
nyeges, de az elvárásoknak meg kellett felelni, és senkit
sem volt szabad kihagyni. 

A lényeg azonban – és az már igazán ok a jókedvre –,
hogy a fonyódi kikötô hajókat fogad. Abban viszont már
felfedezhetô némi túlzás, hogy elkészült… Az akkori álla-
potok sokkal inkább építési területre hasonlítottak, mint-
sem egy elkészült beruházásra, de ez nem igazán számí-
tott. Sokkal fontosabb volt, hogy a túravitorlázók – leg-
alább egy részük – biztonságban tudhatták a hajójukat, és
volt ahol legalább átmenetileg meghúzhatták magukat.
Sokak erôfeszítése és munkája nyert ezzel igazolást: érde-
mes volt dolgozni… 

10. Vitorlás Értesítô, 
1965. július–szeptember

A fonyódi túrabázis: Port Lacaj II. túravitorlás kikötô ava-
tási ünnepségét augusztus 18-án Pálos István elnök-sport-
társ nyitotta meg: „Kedves Vendégeink, kedves Sporttár-
sak! Mindnyájunkat öröm és megelégedettség tölt el a mai
napon, amikor a túravitorlázók elsô sportlétesítményét, a
fonyódi vitorlás kikötôt felavatjuk. Míg a hivatásos ver-
senyvitorlázók minden földi jóval el voltak és vannak látva
– kialakult szervezeti forma szerint sportegyesület, klubhe-
lyiség, vitorláshajók sokasága, sporttelep kikötôhellyel,
tárolóhely stb. – addig a túravitorlázókat lényegében kiala-
kult szervezeti forma nélkül, és mondhatni személyes tu-
lajdonú hajón kívül semmiféle berendezés és felszerelés
sem segítette elô a túravitorlázás sportszerû ûzésében. El
lehetne mondani, hogy mi vagyunk a vitorlázás mostoha-
gyermekei, mert megfelelô érdek-képviseleti szervezet és
technikai felszerelés nélkül nyáron többnyire a partok
mentén horgonyoznak hajóink, kitéve a viharoknak és a
rongáló kedvû embereknek, télen pedig a szabad ég alatt
tárolva, az idô viszontagságainak. Ezen áldatlan állapot
megszüntetésének elsô lépése ez a vitorláskikötô, mely tár-
sadalmi összefogás, a Természetbarát Szövetség támogatá-
sa, és a helyi és járási szervek segítségével épült. 

Az egész vitorlástársadalom nevében szeretném azon
reményeimet kifejteni, hogy ez csak az elsô, a Balaton
partján épülô túravitorlás sporttelepeknek, melyet késôbb
további kikötôk, sporttelepek, és téli tárolásra alkalmas
épületek fognak követni. Visszatérve a fonyódi túravitor-
lás kikötôre – melynek most már közismert neve Port La-
caj, mint már említettem, társadalmi kezdeményezésre
és jelentôs társadalmi munkával épült. A mûszaki tervek
elkészítésétôl az építésvezetésig tagjaink mûködtek közre,
gondoskodtak a nem kis fáradsággal járó adminisztratív és
mûszaki feltételek biztosításáról. 

Ki kell emelnem a helyi tanácsi szervek megértését és
jóindulatú támogatását, mely a megfelelô terület kijelölé-
sével, és az építés folyamán megnyilvánuló mindennemû
segítségben nyilvánult meg. 

Meg kell még köszönni a Természetbarát Szövetség
vezetôségének, elsôsorban Székely Miklós fôtitkárnak azt,
hogy felkarolta a túravitorlázási mozgalmat, és anyagi esz-
közök rendelkezésre bocsátásával elôsegítette a kikötô
megépítését. 

Ez a kis kikötô, bár felszerelése még elég primitív, 10–
15 kisebb-nagyobb vitorláshajónak nyújt állandó tartózko-
dási lehetôséget, de szükség esetén további tíz vitorláshajó
is menedéket talál benne. Szeretettel várjuk ide a jövôben
a vitorlás túrázókat! ”

Ezek után Székely Miklós, a MTSz fôtitkára a követ-
kezô szavakkal adta át a kikötôt rendeltetésének: „Kedves
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Fonyód, még a keleti kijárat, elöl Eleöd Huba a Boruval – 1966.



vitorlás túrázók! Tényleg úgy kb. két éve, hogy megkeres-
tek bennünket néhányan túravitorlázók, és felvetették a
gondolatot, hogy ôk is helyet keresnek a testnevelési
sportmozgalomban, szerves részévé kívánnak válni. Meg-
mondom ôszintén, egy szerencsés idôszakban volt a je-
lentkezés ideje, mert a Magyar Testnevelési Sportszövet-
ség megalakulását követôen történt, annak a tömegszer-
vezetnek megalakulását követôen, melynek célkitûzése,
hogy minél nagyobb tömegek kapcsolódjanak bele a test-
nevelési és sportmozgalomba, és sajátjának érzi, nagyon is
sajátjának, valamennyi természetjáró, túrázó és ebben a
családban a vitorlás túrázókat is, akik nagy része – azt hi-
szem – a nyári idôszakot követôen, ôsszel, meg télen, meg
tavasszal, amikor éppen nem a hajóikat ápolják vagy gon-
dozzák, valamennyien más módon ugyancsak kint járnak
a szabadban, keresik a természet szépségeit. Szóval ezt a
kedvezô idôszakot sikerült eltalálni, és éppen ezért mi
most nagyon nagy örömmel jöttünk ide Kozmonovits elv-
társsal, az MTS tömegtestnevelôi és sportolóinak vezetô-
jével, mert nekünk legalább ugyanolyan nagy öröm egy
ilyen új létesítmény – hogy úgy mondjam – felavatása,
vagyis a cél szolgálatába állítása, mint azoknak, akik rend-
szeresen fogják ezt a kikötôt használni. 

Sôt, megmondjuk ôszintén, igyekezünk és keresni fog-
juk az alkalmat, hogy hogyan lehet továbbfejleszteni ezt a
kikötôt, és hogyan lehet késôbben talán megoldani azt a
célkitûzést is, hogy a téli idôszakban is megfelelô táro-
lóhelyre kerülhessenek ezek a hajók. 

Mi igyekezni fogunk azon is munkálkodni, hogy ne le-
gyen egy ilyen éles határ itt a versenyvitorlázók és a túra-
vitorlázók között. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon
fontos célkitûzés lenne, hogy a versenyvitorlázók kiöre-
gedve a versenyzésbôl fiatal túravitorlázókként tovább
szeljék a Balaton hullámait.”

Az írásban emlegetett „Port Lacaj II.” kikötô névébôl
szerencsére a római kettes szám gyakorlatilag azonnal el-
maradt, így a Kikötôt mindenki csak simán Port Lacajként
emlegeti. 

Pálos István a szokásos és kötelezô – amitôl persze
még lehet ôszinte – köszönetnyilvánításokat követôen,
már a folytatás igényét is elôrevetítette, amennyiben a to-
vábbi kikötôk, sporttelepek és téli tárlóhelyek létesítését
szeretné elkezdeni, és ehhez igényt tart további támoga-
tásra. Erre azonban semmilyen ígéretet sem kapott.
Szemben a meglévô kikötô fejlesztésével, amire Székely
Miklós, a MTSz fôtitkára a beszédében külön kitért, sôt,
gyakorlatilag ígéretet tett. Igaz, Kozmonovits elvtárs, aki
az MTS-tôl érkezett, hallgatott. (Vajon ki a keresztnév
nélküli Kozmonovits? Lehet, hogy a nevet egyszerûen el-
írták, és az illetô esetleg Kozmanovics? Ilyen nevû hivatal-
nok – Kozmanovics Endre – ugyanis dolgozott abban az
idôben a Magyar Testnevelési és Sportszövetségnél, ennek
a rövidítése lehetett az MTS… De vajon mit jelenthetett
a következô titulus, idézem: „MTS tömegtestnevelôi és
sportolóinak vezetôje” – a szerk.)

Az átadáson elmondottak, illetve az el nem mondot-
tak, a sorok között is olvasni tudóknak, két dolgot biz-
tosan jelentett. Egy: központilag, a sportvezetéstôl a to-
vábbiakban sem számíthatnak túl sok jóra; kettô: ha vala-
mit csinálni akarnak a jövôben, akkor a lokális lehetôsé-
gekkel – ez elsôsorban a helyi tanácsokat jelenti – lehet el-
sôsorban számolni. 

Továbbá jelentette azt is, hogy a tagság körében nincs
egyetlen igazán erôs, azaz befolyásos elvtárs se. Ami, lás-
suk be, azért egyben megnyugtató is lehetett. A klub ve-
zetése a saját, illetve néhány tagja – személyes ismeretsé-
gei révén – azonban a továbbiakban is eredményesen
munkálkodott azért, hogy a fejlesztések ne álljanak le, és
esetleg újabb telephelyek jöhessenek létre. 
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10. Vitorlás Értesítô, 
1965. július–szeptember

Solti László a Testnevelés és 
a Sport Érdemes Dolgozója!
Az MTS Solti Laci bácsit, a fonyódi vitorláskikötô név-
adóját, az örökifjú Lacajt, ötvenévi vitorlás tevékenységé-
nek betöltése, vitorlásnemzedékek nevelése és az elsô ter-
mészetbarát túrabázis létesítése terén tanúsított érdeme-
iért a Testnevelés és Sport Érdemes Dolgozója címmel
tüntette ki. 

A kitüntetô jelvényt és oklevelet Székely Miklós, az
MTS fôtitkára nyújtotta át 1965. szeptember 12-én az
ünnepeltnek. A bensôséges kis ünnepségen megjelent
Bokody József, az MTS Vízitúra Szakbizottságának veze-
tôje, és sok más túravitorlázó. 

Székely Miklós beszédében méltatta Solti Laci bácsi
tevékenységét, és további jó egészséget, kellemes vitorlá-
zást, és jó szelet kívánt a Balaton admirálisának. 

Solti Laci bácsi meghatott szavakkal köszönte meg a
megtiszteltetést, és nagy örömét fejezte ki a túravitorlás
sportág új lendületet kapott fejlôdése felett, és azért a tá-
mogatásért, amellyel a tanácsi és sportszervek a túravitor-
lázást segítik. Nagyon örülünk Laci bácsi kitüntetésének,
amely elsôsorban az ô személyének szól, de azért talán egy
kicsit mi is büszkék lehetünk rá. 

Mi azt reméljük folytatni, amit Laci Bácsi elkezdett. A
különbség csak annyi, hogy ô egyedül, vagy néhány lelkes
vitorlázó segítségével építgette a Port Lacajt, mi pedig
hatalmas energiaforrással, a társadalmi szervezet nagy
erôivel rendelkeztünk, hogy megvalósítsuk Laci bácsi ál-
mát. Ezért a kitüntetés egy kicsit nekünk is szól. Nekünk,
a „Balaton mostoha gyermekeinek” – ahogy ezt a Turista
tavaly írta rólunk a túravitorlásoknak, akiknek neve húsz
éven át nem is szerepelt a hivatalos sportéletben. 

Együtt örülünk a megtiszteltetésnek mindannyian és
szívbôl kívánunk mi is jó szelet a Narancsosláda kedves ka-
pitányának, a Port Lacaj atyjának, a Balaton admirálisának.
Büszkék vagyunk Rád Laci Bácsi, és szívbôl gratulálunk!

Eddig a rövid hír a Vitorlás Értesítôbôl. 
Nem tudom ki volt a megjelent írás szerzôje, de idé-

zem: „Ezért a kitüntetés egy kicsit nekünk is szól.” Azért
ez a kitétel kissé erôs. Nos, ez a kitüntetés nem szól sen-
ki másnak, akkor sem, ha a fenti írás szerzôje magának is
vindikálná. A kitüntetés egyetlen Emberé, nevezetesen
Solti Lászlóé. Ezt nem a TVSK alapításért, nem kikötô
építésért stb. adományozták, hanem egyedül Laci bácsi
munkásságáért. Ezen a napon mindenki másnak, nem a
kitüntetésre, hanem kizárólag Laci bácsi személyére és
esetleg ismeretségére lehetett büszkének lennie.

Amúgy az idézett írás végén a szerzô is – nagyon he-
lyesen – gratulált az ünnepeltnek. 

Szûcs Ivánt idézem: „Drága Lacaj! Ez a mai, a Te na-
pod! Akkor is, ha nem szeretted, gondolom, alig vártad,
hogy vége legyen a ceremóniának, koccinthass, és me-
hess vitorlázni…”

Hogy a kitüntetés mögött valóban mi állt, azt kevesen
– talán csak Laci bácsi legközelebbi barátai közül páran –
tudhatták. Mint ahogy azóta sincs tudomásunk arról,
hogy ki járta ki a számára a hivatalos elismerést, de na-
gyon jól tette, hogy kilincselt ezért. Mert egy ilyen akkor
sem ment másként. Az ugyanis annak idején is elképzel-
hetetlen volt, hogy az apparátus bármelyik irodájában egy
fejes a homlokára csap, és azt mondja: Itt van ez a drága
ember, ez a Solti elvtárs – ha nem elvtárs, akkor nem is le-
hetett volna ôt kitüntetni –, aki nemzedékeket nevelt és
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Ünnepi felvonulás után hazatérôben – 1966.

oktatott, tanította a természet szeretetére és tiszteletére, aki
megálmodott és – természetesen sok segítséggel – létre is ho-
zott valamit, nem is kis dolgot, nevezetesen egy túrakikötôt,
és mi még csak ki se tüntettük…? Nem, ez nem mehet így to-
vább, adjunk neki gyorsan… valamit! A Kossuth-díjat akko-
riban már nem a képesítés nélküli pedagógusoknak osztogat-
ták, hanem tudósoknak, és elsôsorban a mûvészeknek. Így ez
kiesett. Mint ahogy egy sor más egyéb, akkoriban divatos
plecsni is, mert azért meglehetôsen ostobán vette volna ki
magát vitéz Solti László esetében például egy Munkás-pa-
raszt Hatalomért Emlékérem… Így aztán maradt a Testne-
velés és a Sport Érdemes Dolgozója kitüntetés. Az persze
senkit sem zavart, hogy Laci bácsi nem volt a szakma dolgo-
zója, sôt, semmilyen dolgozó sem volt lassan úgy két évtize-
de. Korábban sem tevékenykedett »hivatalosan« a testneve-
lés és/vagy sport területén. De nem ez számított, ô igazán
megérdemelt egy magas rangú állami elismerést. 

A döntéshozók nem tudták, honnan is tudhatták volna,
hogy vitéz Solti László sokkal többet tett az ifjúság oktatása,
nevelése érdekében, mint a hivatásos pedagógusok jó része.
Ô nem tanított. Ô maga volt a tananyag. Róla lehetett pél-
dát venni becsületbôl, tisztességbôl, tartásból, emberségbôl,
szeretetbôl, empátiából. 

Kár, hogy kevesen ismerhették személyesen, még keve-
sebbeknek adatott meg, hogy tôle kapjanak útmutatást az
élet dolgait illetôen, és még nagyobb veszteség, hogy veleszü-
letett pedagógiai érzékét, tudását, tapasztalatát nem volt
módja sokakkal megosztani, nem ismerhette szélesebb kör-
ben a pedagógusszakma sem. 

Akik viszont ismerték és szerették, nagyon örülhettek
annak, hogy Laci bácsit, a munkáját, munkásságát hivatalo-
san is elismerték. 

Amúgy, a ceremónia kapcsán már az is szokatlan volt,
hogy a kitüntetés átadására Fonyódon, a Port Lacajban, és
nem valamelyik fôvárosi hivatalban, ráadásul a telep avatás-
tól független idôpontban került sor. Laci bácsi úgy fogalma-
zott: „ha akarnak valamit, majd ide jönnek”…

Egy kitüntetést átvenni, azért mégsem mindennapos ese-
mény. Sokak életében sosem kerül sor ilyenre, a kevesek vi-
szont általában megadják a módját. Laci bácsinak volt már
ebben gyakorlata, számos alkalommal vehetett át magas el-
ismerést, vitézzé is ütötték, tehát ismernie kellett az ide vo-
natkozó protokollt. Nos, ennek ellenére nem sokat foglalko-
zott a dologgal, a megjelent elvtársak nem kis megrökönyö-
désére, egy alaposan megkopott tréningnadrágban, viseltes
pulóverben jelent meg az eseményen. A sapkája – amit ak-
koriban nyilván nem bézbolsapkának hívtak –, és annak vise-
lete (sildjével hátrafelé a fejére húzva) is megérne egy külön
tanulmányt… 

Ha a külsôségeket nézzük, azt hihetnénk, hogy nem so-
kat foglalkozott az öltözetével. Az ôt ismerô barátai azonban
állítják, hogy nagyon is foglalkozott, szerintük a ruhadarabok
gondos megválasztásával is üzenni akart. 

A kitüntetésnek örült, azonban az átadó hivatalnak már
sokkal kevésbé. 

Végül mégis meghatódva köszönte meg az elismerést.
Az oklevél fô helyre került az admiralitáson, szembe a bejá-
rati ajtóval, hogy minden belépô jól láthassa. Az ünnepség
befejeztével, élete elsô interjúját – az elôzô teljes egészében
olvasható – a Népsport újságírójának, Z. Vincze Györgynek
adta, miközben állandóan a fák tetejét leste, figyelve a sze-
let. Amúgy maga az interjú kínos lehetett, mert az újságíró
– aki korának egyik legjobb sportpublicistája volt – nem na-
gyon értett a vitorlázáshoz, ellentétben örök szerelmével, a
búvársporttal, talán ezért (mindkettônek köze van a vízhez)
küldték ôt Fonyódra. Laci bácsit pedig igazán nem érdekel-
te a dolog. Azonban Z. Vincze Györgyöt hatalmas rutinja át-
segítette a nehézségeken, így végül jó írás kerekedett a be-
szélgetésbôl.

Solti László kitüntetése – 1965.



A Buru Fonyód elôtt – ’50-es évek



TÚRAVITORLÁS
SPORTKLUB

Eljött az az idô, amikor a Szakcsoport önállóvá válhatott.
Ez a tagságot büszkeséggel tölthette el, ha érdekelt egyál-
talán valakit; a vezetôségnek pedig nem kellett egy sor
kérdésben egyetértésre jutni – esetleg olyan – »felettesek-
kel«, akik még vitorlást se nagyon láttak közelrôl… Az ad-
minisztráció is egyszerûsödött, és a klub elnökét felnôtté
nyilvánította a hivatal: önálló aláírási joga lett.
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A két éve megjelenô Vitorlás Értesítô nevét Túravitorlás Értesítô-
re változtatta az elnökség, de a sorszámozás folyamatos maradt.

13. Túravitorlás Értesítô, 
1966. április

Klubunk fejlôdésének új állomásához érkezett. Elôbb egy idegen
sportegyesület ismeretlen szakosztálya, majd egy központi szak-
osztály, most pedig önálló Sportegyesület a fejlôdés különbözô
lépcsôfokai amelyeket megtettünk. Sokak számára talán nem
elég világos, hogy mi a különbség a volt és a jelenlegi szervezeti
formák között. Ez a legmagasabb alapszervezeti forma, amelyet
egy sportszervezet elérhet: önálló jogi személyként, annak min-
den jogával és felelôsségével intézni az egyesületbe tömörült
sportolók ügyeit. 

Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a Vezetôség, amely eddig
csak belsô ügyintézést folytatott, kisebb létszámú, és a Szerve-
zetet kifelé is képviselô Elnökséggé alakul át, az OTP-nél külön
csekkszámlát kell nyitni, a pénzügyek teljes adminisztrációja az
utalványozási jog az Elnökség erre felhatalmazott tagjára hárul. 

A II. ker. MTS, amelynek eddig Szakosztálya voltunk, most
közigazgatási felettes hatóságunk lesz, az eddig irányító jogkö-
re ellenôrzési jogkörre alakul. Ez lehetôséget jelent, az alapsza-
bályok engedélyezte keretben, nagyobb önálló tevékenységet.
Meg vagyunk gyôzôdve arról, hogy ezzel a lehetôséggel élni is tu-
dunk. Meg kell köszönnünk Horváth Ferencnek, a MTS II. ke-
rületi Tanácsa Elnökének a szívélyes fogadtatást, a sportszerû se-
gítôkészséget és támogatást, amelyben részesültünk. A Klub és
a II. ker. MTS között kialakult gyümölcsözô kapcsolatot a jövô-
ben még szorosabbá, még eredményesebbé kívánjuk fejleszteni. 

Szeretnénk kiemelni a BTS illetékeseinek, Kováts elnökhe-
lyettesnek és Kölkedy fôkönyvelônek segítségét, meghallgatták és
jóindulattal kezelték a mi kéréseinket, és biztosították nekünk a
további tevékenység feltételeit. Meg kell emlékeznünk a Magyar
Természetbarát Szövetség és az MTS Tömegsportosztály vezetô-
inek jóindulatáról. Reméljük, hogy a jelen pillanatban kezükben
lévô fejlesztési terveink elbírálásánál is élvezni fogjuk ezt a jóaka-
ratot, amelyben bízva, szeretnénk lépésrôl lépésre megvalósítani
a balatoni vitorlássport jogos igényeinek kielégítését.

A klub gyakorlatilag önálló lett, hasonló jogokkal és kötele-
zettségekkel, mint bármelyik sportegyesület, mondjuk a Ferenc-
városi Torna Club. Azért egy jelentôs különbség megmaradt: az
FTC összehasonlíthatatlanul jobban volt eleresztve anyagilag, rá-
adásul közpénzbôl… 

A fenti írásban egyúttal azt is kifejezésre juttatta a TVSK ve-
zetése, hogy vannak elvárásaik. Azaz, ôk is igényt tartanak álla-
mi támogatásra. A „balatoni vitorlássport jogos igényei” megfo-
galmazás alatt pedig a mi igényeinket, tehát a TVSK-ét kell ér-
teni. Amelyek már csak azért is jogosak, mert a miénk… 

Senki se gondolja, hogy a fentiekkel szemben a hivatalokban
bármilyen kifogás merült volna fel, ugyanis az, hogy így mentek
az ügyek, az általános, és teljesen normálisnak volt tekinthetô
azokban az idôben. (Viszont az, hogy egy kivételezett kör számá-
ra, késôbb, akár a rendszerváltást követôen – a hatalmon lévô
politikai pártoktól és személyektôl függetlenül – is így, de leg-
alábbis nagyon hasonló módon történtek a dolgok, az már ko-
rántsem elfogadható.) 

13. Túravitorlás Értesítô, 
1966. április

A fonyódi tanácselnök

Miért éppen Fonyódon létesült az elsô Természetbarát Vitorláste-
lep és kikötô? Nem lett volna Budapesthez közelebb célszerû az
elsô túrabázis kialakítása? Azon felül, hogy Fonyódon a klubtag-
ok tulajdonában lévô hajóállomány jelentôs része horgonyoz, a te-
lep létrehozását az indokolta, hogy a fonyódi községi tanács elnö-
kében, Magyar Imrében olyan partnerre találtunk, aki munkánk
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megkezdése óta a sportszerû segítségnyújtásnak és támogatás-
nak olyan példáját mutatta, amelyért kevés minden köszönet. Te-
rület kell, egy talpalatnyi hely, ahol a túravitorlázók lábukat meg-
vethetik? Magyar Imre személyesen intézkedik, hogy a terület
rendelkezésre álljon. Nem tud bemenni a nehéz markoló a kijelölt
területre? Magyar Imre elrendeli, hogy az útjavításnál kikerült föl-
det a mi területünkre hordják. Kikötôavatásra egy kevés parkosí-
tás kellene? Magyar Imre a községi kertészetbôl palántát, virágma-
got biztosit. Az idén kulturáltabbá szeretnénk tenni az eddig vad
tanyánkat. Kihez forduljunk? Magyar Imre rögtön válaszol. Továb-
bi parkosításhoz palántát ajánl fel, hozzájárul, hogy a közvilágítást
bevezessék a kikötôbe. Ígéretet tesz a vízvezeték-hálózat bôvíté-
sére, hogy a telepen egy közkutat lehessen létesíteni. Vajon miért
csinálja? Miért tud bokros elfoglaltsága mellett idôt szakítani ar-
ra, hogy a mi ügyeinkkel ilyen behatóan foglalkozzon? Mert meg-
értette az MTS kongresszusának határozatait, mert örömmel lát-
ja hogy segítsége nyomán új színfolttal gyarapodik a vezetése alatt
álló közigazgatási terület, mert értékeli azt a társadalmi munkát,
amelyet a tagok belefektetnek saját portájuk megteremtésébe.
Magyar Imre beírta a nevét a Túravitorlás Klub történetébe. Mi –
vele együtt – bízunk benne, hogy ma még szerény Sportegyesüle-
tünk az idôk folyamán erôs, nagy szervezetté növi ki magát. Bizo-
nyára lesznek nagyobb, reprezentatív létesítményei a Balaton mel-
lett. Biztosak vagyunk benne, hogy sikereink nyomán mások is lát-
ni fogják, hogy törekvéseink milyen jelentôségûek, és akkor majd
megszûnik az a sokszor megalázó kilincselés, amely ma még saj-
nos nagyon is gyakori, ha el akarunk érni valamit. Magyar Imré-
nek nem fogjuk elfelejteni, hogy ô egyike volt azon keveseknek,
akik a kezdet kezdetén bíztak bennünk. 

Hát… Ami azt illeti, a kor szellemének abszolút megfelel az
elôbbi dolgozat, sôt bizonyos szempontból, jelest érdemel. Ha
azonban a kötelezô stiláris túlzásoktól eltekintünk, és a tények-
re koncentrálunk, a tartalma – még ha kissé meglepô is – igaz.
Akkor is elôfordult a magyar közigazgatásban, hogy emberek
tisztességgel és jó szándékkal végezték a dolgukat. A fonyódi ta-
nácselnök sokat tett a kikötôért, és egyben – számára a legfon-
tosabbért – az általa vezetett településért. Ami 1966-ban közel
sem volt általános és magától értetôdô. Ezért feltétlenül kijár a
nyilvános köszönet.

14. Túravitorlás Értesítô, 
1966. október

(…) Az idény végére elkészült a fonyódi egyesületi kikötô. Au-
gusztus végén megjelent az úszó-kotró, és kikotorta a kikötô be-
járati csatornáját 10 méter szélességben, és a kikötômedret kiiga-
zítva a Port Lacajt valóban alkalmassá tette arra, hogy oda a ha-
jók minden nehézség nélkül, teljes takelagevel (vitorlázattal – a
szerk.) befuthassanak. Mivel a telep körülkerítése a nyár folyamán
megtörtént, elmondhatjuk, hogy valóban üzemszerû használatra
alkalmas, viharbiztos, elzárt kikötô áll tagjaink rendelkezésére. 

A Port Lacaj használatával kapcsolatos 
elnökségi határozatok
Az idény végére elkészült a fonyódi kikötô, a telep üzemszerû
használatra alkalmas. A megnövekedett forgalom szükségessé
tette, hogy szabályozzuk a kikötô rendjét, és a telep fenntartási
költségeinek biztosítására bevezessük a térítési díjak fizetésének
kötelezettségét. 

Kikötôrend
1. A kikötô a Túravitorlás Sportklub (TVSK) magán-vízi-

sporttelepe. 
2. A kikötôt és annak parti területeit kizárólag érvényes

TVSK-tagsággal rendelkezô tagjai, a velük érkezô hozzátartozók
és vendégeik vehetik igénybe. 

3. A kikötô parancsnokának külön engedélyével, a kikötôt
igénybe vehetik magyar és külföldi vitorlássportolók, és a Ma-
gyar Természetbarát Szövetség más szakosztályainak tagjai is. 
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4. A kikötô igénybevétele a TVSK Elnöksége által elô-
írt tagdíj-kiegészítés ellenében történik. 

5. A hajók kikötôhelyeit a kikötô parancsnoka jelöli ki.
Ugyancsak ô jelöli ki a sátrak helyét is. Más hajó kijelölt
helyére kikötni nem szabad. 

6. A sporttelepen minden sportoló sportszerû maga-
tartást tartozik tanúsítani, és aláveti magát a kikötôpa-
rancsnok rendelkezéseinek. 

7. A létesítmény kizárólag sportcélokat szolgál. Nya-
ralásra, fürdôzésre, üdülésre igénybe venni nem lehet. 

8. A kikötôrend be nem tartása kiutasítást von maga
után. 

9. A kikötôbe való beérkezés után, az érkezôk kötele-
sek nevüket és személyi adataikat a kikötônaplóba beve-
zetni. 

A vízisporttelep használatáért megállapított 
tagdíj-kiegészítés mértéke

1. A kikötôben az egész idényben horgonyzó hajók az
alábbi tagdíj-kiegészítést tartoznak fizetni: 

– fedett utasterû hajók után évi 150 forint, 
– nyitott utasterû hajók után évi 100 forint,
– egyéb hajók után évi 50 forint.
2. A sporttelepen felállított ideiglenes jellegû cam-

pingházak, állandó (egész idényben álló) sátrak után: 
– a felállítás évében 500 forint,
– a következô években évi 250 forint. 
3. A kikötôbe befutó vendéghajók a befutás napján té-

rítésmentesen kiköthetnek. 
4. A befutás napján túl a kikötôben horgonyzó hajók

az alábbi térítést fizetik: 
– tagok tulajdonában lévô hajók, hajónként és napon-

ként 5 forint, 
– nem tagok tulajdonában lévô hajók hajónként és na-

ponként 10 forint,
– külföldi tulajdonban lévô hajók, hajónként és na-

ponként 15 forint.
A térítési díjak kiszámításánál a kikötôben töltött éj-

szakákat kell tekintetbe venni. 
5. A hajó nélkül érkezôk és tartózkodók az alábbi té-

rítést tartoznak fizetni: 
– TVSK-tagok és hozzátartozóik fejenként és napon-

ként 3 forint,
– Magyar Természetbarát Szövetség tagjai fejenként

és naponként 5 forint,
– külföldiek és Természetbarát Szövetségi tagsággal

nem rendelkezôk fejenként és naponként 8 forint,
– a TVSK Ifjúsági Csoportjának tagjai, MTSz-ifik a

megállapított térítés 50%-át fizetik. 
6. Tíz éven aluli gyermekek térítést nem fizetnek. 
7. Mentesek a térítés alól azok a hajók, amelyek vihar

elôl keresnek menedéket a kikötôben, vagy havária miatt
futnak be a vihar elmúltáig, illetve a hajókár elhárításáig. 

8. Mentes a térítés alól a kikötô parancsnoka, és a TVSK
Elnökségének hivatalos minôségben megjelenô tagjai. 

9. A térítés fizetése a teleprôl történô eltávozás elôtt
történik. A telepre érkezôk bevezetik nevüket a kikötô-
naplóba, távozáskor beírják eltávozásuk idôpontját és ki-
számítják a térítés összegét, amit bedobnak a kikötônap-
ló mellett elhelyezett lezárt perselybe. A perselybe bedo-
bott összeget feljegyzik a kikötônapló erre a célra rendsze-
resített rovatába. Ezen rendelkezés a kihirdetés napján lép
életbe. 

A kikötôrend elsô pontja, nevezetesen a „magán-vízi-
sporttelep” kifejezés pár évvel korábban biztosan kiverte
volna a biztosítékot. 

A tagdíj-kiegészítésben meghatározott összegek ma
viccesnek tûnhetnek, még akkor is, ha figyelembe vesz-
szük, hogy akkoriban egy liter benzin vagy egy kiló kenyér
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ugyanúgy három forintba került, mint ahogy egy korsó –
a létezô kettô közül a gyengébb minôségû – sör is. Mond-
juk egy egyetemi adjunktusi fizetés sem nagyon haladta
meg az ezer forintot. Ha például kenyérben számolunk,
akkor a legdrágább kikötôhely ötven kiló kenyér ára volt,
de az adjunktus – hogy az elôzô példánál maradjunk –
sem dolgozta halálra magát, hogy a fenti összeget elôte-
remtse, mindössze négy napot. Errôl is szólt a korábban,
a 13. számú értesítôben már bejelentett „balatoni vitorlás-
sport jogos igényei”. Nevezetesen, hogy legyenek olcsó ki-
kötôhelyek.

15. Túravitorlás Értesítô, 
1967. március

A közgyûlésrôl

1966. november 25-én tartottuk rendes évi közgyûlésün-
ket, amelyen hozzávetôleg 60 tagtársunk jelent meg.
Részt vett a közgyûlésen a Budapesti Természetbarát Szö-
vetség részérôl dr. Kovács Pál fôtitkár, a Magyar Vitorlás-
szövetség Nagyhajós Bizottsága részérôl dr. Bozóty Lajos. 

Pálos István elnök ismertette az elmúlt évi tevékenysé-
get, felsorolva a klub budapesti rendezvényeit, a balatoni
vitorlásrendezvényeket és a hatóságoknál megtett intézke-
déseket. A tagság elé tárta a klub pénzügyi helyzetét. 

Az 1967. évi tervek ismertetése
A klub tevékenysége három területre terjed ki: a buda-

pesti és balatoni rendezvényekre, a fonyódi telep fejlesz-
tésére és az alsóörsi telep létesítésére. Ismételten meg-
szervezzük a nagyhajós-vizsgát és központilag intézzük
az ún. átkelési papírok érvényesítését. A rendezvények
sorát egy idény eleji vitorlástalálkozóval akarjuk kezdeni,
amit összekapcsolnánk az új hajók ünnepélyes névadásá-
val. Részt veszünk túraverseny-bajnokságon, és magunk is
rendezünk egy-két csillagtúrát. Nagy fontossága van a tú-
rajelentések rendszeres vezetésének, mert szeretnénk fel-
mutatni azokat az eredményeket, amelyek regisztrálás
nélkül elsikkadhatnak. 

Beszélt az Egyesület adminisztrációjának nehézsége-
irôl és kérte, hogy ebben a tagság nagyobb segítséget
nyújtson. Az adminisztratív feladatok közé tartozik a tag-
könyvcsere lebonyolítása is. Általában az elôttünk álló fel-
adatok megoldásához sokkal több aktívára lennek szük-
ség. A munka sokrétûsége több társadalmi munkás bevo-
nását teszi szükségessé. A fonyódi teleppel kapcsolatos is-
mertetés érintette az ott végzett társadalmi munka érté-
két. A Magyar Természetbarát Szövetség anyagi támoga-
tása nyomán a kikötô teljesen szeparált, az elkerített telep
otthont ad a fonyódi hajókon kívül minden uszonyos ha-
jóval túrázó vitorlásnak is. 

Alsóörsön a parti telek kiutalása 1967. elejére várha-
tó. Kerítésoszlopaink vannak és a kotrásra is biztosítható
kapacitás. Biztató ígéretet kaptunk ezen munkák anyagi
fedezetésre. Az alsóörsi telep kialakításánál a tôkesúlyos
hajók igényeit fogjuk figyelembe venni. 

Dr. Pálos István nyomatékosan leszögezte, hogy az
Egyesületnek nem pénz, hanem létesítmények kellenek.
Az egyesületi tagok tagdíjai a Klub fenntartásának admi-
nisztratív költségeit fedezik. A sporteszközök a tagok tu-
lajdonában vannak, fenntartásuk még akkor sem a sport-
társadalmat terheli, ha az eddiginél fokozottabb mérték-
ben kívánunk a versenysportokban is szerepelni. Egyesü-
letünknek csak olyan létesítményekre van szüksége, ame-
lyeket a nyújtott szolgáltatásokért befolyó térítésekbôl fenn
tudunk tartani, tehát a létesítésen túl nem terhelik a sport-
költségvetés kereteit. Az Egyesület a Füreden létesülô ún.
vitorlásparton is igényelt területet, ahol a távlati tervek
szerint reprezentatívabb beruházásokra kerülne sor. Végül
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köszönetét fejezte ki a különféle hatóságoknak (MTSz, BTS,
MVSz) és kérte a tagságot, hogy szóljanak hozzá az Elnökség be-
számolójához. 

Szabó János elnökségi tag több javaslatot terjesztett a köz-
gyûlés elé: javasolta minden kikötôben vendégbója és ahol erre
lehetôség van kisebb-nagyobb stégek lehelyezését. Sürgette a kí-
sérleti villogófényes viharjelzés felszerelését. 

Ezután Szûcs Iván a tagkönyvcserével kapcsolatosan annak
a véleményének adott kifejezést, hogy szûnjön meg az a gyakor-
lat, hogy minden nyilvántartott tagot részesítsünk a kedvezmé-
nyeinkben, akár rendezte a tagságát, akár nem. Javasolta, hogy
a lemorzsolódottakat, ha a jövôben ismét jelentkeznek, szigorú
elbírálás alá vonjuk, mert nem tartaná igazságosnak, hogy a
készre visszajöjjenek, akik kishitûen magunkra hagytak bennün-
ket a nehéz idôkben. 

Dr. Bozóty Lajos ismertette az 1967. évi túraverseny-baj-
nokság tervezetét. A közgyûlés határozatot fogadott el egy önál-
ló túraverseny szakosztály létesítésérôl, amelyre a BTS jóváha-
gyása után kerülhet sor. A közgyûlés a beszámolókat egészében
és részleteiben jóváhagyólag vette tudomásul. 

Két fontos momentuma feltétlenül volt az elnöki beszámo-
lónak. Az elsô és fontosabb: megtörtént az alsóörsi telep kiuta-
lása – ami használati jogot jelent – a klub részére. A másik: kö-
zeledés kezdôdött az MVSz felé (vagy felôl), ami korábban nem
volt érezhetô, sôt, Pálos rendszeresen a vitorlázás mostohagye-
rekének nevezte az egyesületet. A békülés kezdete természete-
sen nem határozható meg napra pontosan, de a korábban elkez-
dôdött folyamat ekkor már jól látható volt. 

Dr. Pálos István a továbbiakban – nem célzottan, hanem ál-
talánosan fogalmazva – nem pénzt kért a sportvezetéstôl, azaz
rajtuk keresztül az államtól (ami lényegében a pártot jelentette),
hanem létesítményeket. Okos taktika volt ez a részérôl, mert tá-
mogatást, azaz effektív pénzt sokkal kevesebbet, valószínûleg
legfeljebb az elképzelt létesítményekhez szükséges beruházások
töredékét kaphatta volna. Ha egyáltalán bármennyit is kaphatott
volna. Szakember lévén természetesen ismerte a közigazgatási
eljárások akkori rendjét és szokásait, így, az úgynevezett könyv-
jóváírás lehetôségével – ami az állami tulajdon vagy javak átadá-
sát jelenti egy másik állami cégnek, intézménynek vagy mint
esetünkben, egy sportklubnak – is tisztában kellett lennie. Az
elôírások szerint az átadás a nyilvántartási (amortizált értéken)
történt, így lehetett akár ingyenes is, de rendszerint az eszközök,
ingóságok, illetve ingatlanok mélyen a piaci értékük alatt, sok-
szor annak töredékéért vagy akár egy jelképes összegért – példá-
ul száz forint – cseréltek gazdát. 

Pálos, aki minden bizonnyal tudta, hogy szellemi képessége-
it tekintve messze felette áll a közigazgatásban dolgozó párttár-
sainál, egy blackjack-játékos nyugalmával licitált, amikor 19-re
lapot kért, azzal, hogy miután kijelentette: Fonyódon magánki-
kötô létesült – részben állami pénzbôl, igaz rengeteg társadalmi
munkával –, hogy a klubnak, amely az elôzôek értelmében nyil-
vánvalóan egy magánklub, mire van szüksége. Pálos ekkor a nyi-
latkozataiban már, ha nem is követelô, de semmiképpen sem ké-
rô hangnemet ütött meg. 

Jól számított, nemsokára megtörtént az, amire kevesen vet-
tek volna mérget: az Veszprém megyei Tanács hivatalos telekki-
utalója megérkezett a klubhoz. 

16. Túravitorlás Értesítô,
1967. április

A Túravitorlás Sportklub honfoglalása 
a Felsô-Balatonon
A Veszprém megyei Tanács kiutalt nekünk egy vízparti területet
Alsóörsön. Szeretnénk ennek a kijelentô mondatnak kellô je-
lentôséget adni, hogy tagtársaink, akik bíztak bennünk az elmúlt
három évben, amikor a teljes nincstelenségbôl indultunk, és ami-
kor a sportszereteten és lelkesedésen kívül semmit sem mond-
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hattunk magunkénak, érezzék, hogy ez a siker közös erôfeszíté-
seink eredménye. Érezzék, hogy a klub teljes tagsága együttesen
vívta ki ezt a sikert azzal, hogy felderítette a parlamenti állami
tulajdonban lévô területet, eljárt a telekkönyvi hatóságoknál, in-
tézte az igényléssel kapcsolatos hivatalos eljárások tömkelegét.
Azok sem maradtak ki ebbôl, mert azzal, hogy három éve fize-
tik a tagdíjaikat, hogy egy olyan szervezethez tartozónak vallot-
ták magukat, amely a jövôbe vetett reményeken kívül nem na-
gyon tudott mást nyújtani. A sok sikertelen próbálkozásban a
klubtagok hite, bizalma gyôzte meg a hivatalos szerveket, ame-
lyek – ha lassan is – de belátták, hogy ez a társaság, amely hosz-
szú éveken keresztül ki volt rekesztve a sporttársadalomból –
megérett arra, hogy szervezett keretek közt részese legyen a ma-
gyar sportéletnek. Így most, mikor az Egyesület már megfogha-
tó anyagi bázissal rendelkezik, mikor üzemben van egy fonyódi
szerény telep, mikor kialakulóban van egy, minden túravitorlázó
gondját megoldani alkalmas alsóörsi sportlétesítmény, csak kö-
szönetet tudunk mondani minden tagunknak, mert nélkülük, az
ô támogatásuk nélkül nem tudtunk volna eredményesen eljárni
sem az MTS-nél, sem a BTS-nél, de a Magyar Természetbarát
Szövetségnél, vagy a Vitorlásszövetségnél sem. Úgy érezzük,
hogy a kiutaló határozat kézhezvételével megszûnt az Egyesület
történelmi idôk elôtti ôskora. Felsôbb osztályba léptünk.

Tagságunk létszámban és összetételben megfelelôen alakult.
Azok akik nem bíztak bennünk, akik gyors eredményekre számí-
tottak anélkül, hogy ezért áldozatot vállaltak volna, lemorzsolód-
tak. Az a másfélszáz vitorlázó, akik rendezett tagsággal, érvényes
egyesületi igazolvánnyal rendelkezik olyan, akikre számítani le-
het. Tudjuk, hogy sikereink nyomán az érdeklôdés is növekedni
fog. Már most érkeznek újabb tagfelvételi kérelmek, újra jelent-
keznek tagként olyanok, akik az indulás után lemorzsolódtak. Az
Elnökségnek az az álláspontja, hogy örömmel fogad minden vi-
torlázó sportolót. Azonban ma már jobban meg kell nézni, kik
azok, akik a készre akarnak jönni, akik azonos jogokat kívánnak
élvezni az alapító tagsággal. Többet jelentenek nekünk azok a tô-
kesúlyos hajósok, akik három éve már a mi sorainkat erôsítették,
amikor jól tudták, hogy a minden anyagi és erkölcsi energiát
igénylô Fonyód számukra nem hoz semmi elônyt, többre érté-
keljük a hajó nélküli tagjainkat, akiktôl csak az évi tagdíjakat
szedjük, és még ma sem tudunk nekik ígéretnél többet nyújta-
ni, mint a most jelentkezô és felvételt kérô új emberek. Ezért az
Elnökség a jövôben a felvételi kérelmeket egyénileg fogja elbírál-
ni, a felvételt két ismert tag ajánlásához fogja kötni. Ezzel tarto-
zunk a tagságunknak, eljárásunk ésszerû és igazságos. Most ne-
héz munka elôtt állunk. Az alsóörsi birodalmunkat használható-
vá kell tennünk. Ebben a munkában olyan társadalmi összefo-
gásra van szükség, amihez képest a fonyódi gyermekjáték volt.
Nem mintha lekicsinyelni akarnánk, de Alsóörsön mások az ará-
nyok, Fonyód 15-20 uszonyos hajó részére létesült, Alsóörsön
40-50 nagy (köztük fele tôkesúlyos) hajó számára kell vízen és
szárazon egyaránt alkalmassá tenni.

Ez csak úgy lehetséges, ha az érdekeltek összefognak, és
mint Fonyód esetében is történt, részletes munkatervet dolgoz-
nak ki. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy most már
nem kell érveket keresnünk, hogy munkát kérjünk a tagjainktól.
Nem is azt kérjük, hogy mindenki vállaljon szerepet, hanem azt
kérdezzük, hogy ki, mit akar csinálni.

Ebben az idôben ment a szekér. A klub valóban felsôbb osz-
tályba lépett. Beérett a tagság munkája, a vezetôk valóban önzet-
len ténykedése, a rengeteg hivatali elôszobázás, az okosan hasz-
nált ismeretségi tôke, és nem utolsósorban a »politikai rend-
szerismeret«.

Szokatlan kitétel tartalmaz a tagfelvétel rész, nevezetesen:
két tag ajánlása szükséges a felvételi kérelemhez, amelyet az el-
nökség egyedileg bírál el. Mint egy patinás, évszázados hagyo-
mányokkal rendelkezô brit klub esetében. Amúgy az eljárás ért-
hetô és helyes. Még az is, ami diszkriminatív módon intézkedik
a klubot elhagyókkal szemben, és tervezi az alapítók és azóta fo-
lyamatosan tagok jogainak kiemelten történô kezelését. A tag-
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Fonyód, házépítés – 1967.
Fonyód, a belsô kikötômedence – 1972.
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felvétel ilyen rendszere hosszú idôn át gyakorlat volt a Túravitor-
lás Sportklubnál. Az alapítóknak viszont nem lettek kiemelt jo-
gai, a dolog végül feledésbe merült. 

Elkezdôdhetett a klub történetének elsô nagyszabású beru-
házása. A tervezett ötven férôhelyes alsóörsi kikötô létesítése va-
lóban nagy falatnak számított. Talán meg is haladta a klub lehe-
tôségeit. Hogy mégis sikertörténet lett belôle, elsôsorban annak
a történetben fôszereplô Dr. Schmalz Józsefnek köszönhetô,
aki természetesen, ha nem is egymaga, de mindenképpen a leg-
többet tett a megvalósításért. A „telep kialakításának parancsno-
ka” megfogalmazás ugyan kissé erôs, de korábbiakban is talál-
kozhattunk ezzel, vagy a nagyon hasonló „kikötôparancsnok”
kifejezéssel, amely számunkra az ötvenes éveket idézi. Mégis,
ebben az esetben talán helytálló, Schmalz József ugyanis valóban
egy személyben volt irányítója, és kiemelt gyakorlati, sokszor
kétkezi résztvevôje a munkálatoknak. Ugyanakkor a döntéseket
az elnökség, természetesen vele egyeztetve hozta meg. 

MVSz-levél
Nagy örömmel vettük kézhez a Magyar Vitorlás Szövetség már-
cius hó 16-ai keltû kedves levelét. 

Dr. Pálos István elnök sporttárs 
A Túravitorlás Sportklub verseny szakosztályának megalakí-

tását nagy örömmel vettük tudomásul, annak mûködéséhez ez-
úton is sok sikert és jó eredményeket kívánunk.

Sporttársi üdvözlettel:
Feldl József fôtitkár

17. Túravitorlás Értesítô, 
1967. július

Alsóörs

Május 26-án, népes érdeklôdô elôtt, Dr. Schmalz József elnöksé-
gi tag, az alsóörsi leendô telep kialakításának parancsnoka beszá-
molt a munkák várható ütemérôl, és az Elnökség elképzelésérôl
a telep kialakítását illetôen. (…) Végsô kiépítésében a telep négy
fô részre oszlik. A kikötôre, amely 70 x 30 m-es, kikötôstéggel el-
látott medence, amelyet a víz felôl nagy szélességben nád és nád-
ba a medence kotrásakor kiemelt anyagból készült gát fog véde-
ni. A kikötômedence elkészítése két ütemben történik. Elôször
markolóval elkészül egy 2 méter mély 70 x 30 m-es medence. Az
így kitermelt anyagból a parti oldalon egy zagygát készül, a nád-
ban a balatoni oldalon pedig az elôbb említett védôgát fog elké-
szülni. Ez a munka ez évben elkezdôdhet. Ha sikerül további cél-
hitelt szerezni, akkor elkezdôdhet a következô évben a medence
szívókotróval történô mélyítése. A parti terület három részre osz-
lik. Az elsô a kommunális és közös használatú létesítmények: a ki-
emelô, a tároló, a mûhely stb. A másik – bizonyos korlátozások
mellett – a tagok részére méltányos térítés ellenében víkendházak
felállítására osztjuk ki. A harmadik rész külföldi természetbarát
camping céljára lesz fenntartva. A fenntartási költségek forrása
a tárolásért megállapított évi díjak, a víkendházak területhaszná-
lati díjai és a campingdíjak lesznek. A parti területen elôször a tá-
rolót fogjuk felállítani. A tároló alumíniumból készül. Az elkép-
zelések szerint Alsóörs kiépítése ötévi munkát jelent. Az idén a
kikötôt használni még nem lehet, de jövôre már alkalmas lesz a
hajók fogadására. A tároló leghamarabb 1969-re készülhet el.

A tároló és a mûhely azóta sem készült el, de igazán nincs is
rá szükség, viszont a kommunális helyiség megépült. Elsô alka-
lommal kerül szóba hitelfelvétel, amit szalonképesen célhitelnek
titulál a beszámoló, viszont annak összegérôl, valamint a vissza-
fizetés feltételeirôl, a futamidôrôl, a kamatokról szemérmesen
hallgat az írás. Ahogyan a legfontosabbról sem esik szó: mibôl
fizeti vissza a klub – vagy a telep – hitelt? A célhitel sorsáról
nincs tudomásunk. A korabeli elnökségi ülések jegyzôkönyvei
nem állnak rendelkezésünkre. Lehet, hogy azt nem is igényelte,
vagy nem kapta meg a klub, esetleg csak nem vette igénybe. Az
is elôfordulhatott, hogy magkapták a pénzt. De – az sem volt

Dr. Schmalz József 
dr. Ambrózy Csaba



5
0

 
É

V
 

–
 

T
Ú

R
A

V
I

T
O

R
L

Á
S

 
S

P
O

R
T

K
L

U
B

59

példa nélküli akkoriban – esetleg nem kellett visszafizetni. Sôt,
továbbmegyek: még azt sem zárhatjuk ki, hogy már a hitelfelvé-
tel pillanatában – ha egyáltalán megtörtént – mindkét fél tudta,
hogy a törlesztés csak »elvi lehetôség«, felsôbb (párt)utasításra
az sosem lesz teljesítve. Ez utóbbi, mint »megoldás« a TVSK ese-
tében azonban inkább csak elvi lehetôség volt, nem valószínû,
hogy megtörténhetett. 

A fenntartási költségek tekintetében pedig, a külföldi termé-
szetbarátok részére történô kemping kialakításának elmaradása,
további terheket jelentett a tagság számára. A kemping lehet,
hogy alapvetôen hibás elképzelés volt, mert egy nem túl jelentôs
bevétel reményében kellett volna viszonylag nagy tôkét lekötni
a létesítés során, másrészt valószínûleg sosem térült volna meg,
harmadsorban nem lett volna szerencsés idegeneket beengedni
egy olyan területre, ahol nagy értékek – a hajók és felszerelésük
– gyakorlatilag sokszor, akár hosszú idôn keresztül, felügyelet
nélkül maradnak. Lehetséges, sôt valószínû, hogy a kemping
csak a felettes szervek megnyugtatására szolgáló kitétel volt, a
vezetés sokkal racionálisabban gondolkodott annál, mintsem
komolyan gondolta volna ezt a lehetôséget. 

18. Túravitorlás Értesítô, 
1967. október

A közgyûlésrôl

Az alakuló közgyûlés óta nem volt még ilyen fontos és az egész
Egyesület létét meghatározó összejövetel, mint az október else-
jére kiírt közgyûlés. Fontos, mert az alsóörsi megvalósulás ese-
tén minden igényünket kielégítô sportlétesítmény már a megva-
lósulás elsô szakaszába lépett, mert az egyesület pénzgazdálko-
dása, a tavalyi 15-20 000 Ft-hoz képest, ez évben már több száz-
ezer forintos leltári és készpénzvagyonnal dolgozik, mert a
megnövekedett adminisztratív, szervezési és irányítási munkák
már túlnôttek az eddigi meglehetôsen passzív Elnökség tevé-
kenységi lehetôségein. Az egyesület fonyódi telepe, az alsóörsi
jelentôs beruházás, amelyet az elkövetkezendô két-három évben
be kell fejezni, a napi ügyek intézése már nem elképzelhetô an-
nak a néhány aktívának kizárólagos munkájával, akik eddig az
ügyeket vitték. A leköszönô Elnökség erre nem is vállalkozhat.

Talán túlzás a „minden igényünket kielégítô sportlétesítmény”
kifejezés, hacsak az igények nem voltak rendkívül alacsonyak,
vagy a nagyon is távoli jövôrôl vizionált volna a klubelnök. Akko-
riban egy minimál programot vitt véghez az építkezést irányító
Schmalz József. Azonban ez a program sem volt lebecsülendô,
mert nem szabad elfelejteni, hogy javarészt magánerôbôl finan-
szírozták a kivitelezés munkálatait. Támogatás elsôsorban anyag-
ban és eszközben nyilvánult meg. Jelentôs volt ugyanakkor a tár-
sadalmi munka értéke is. (Ha valaki nem tudja: a társadalmi
munka annyit jelentett, hogy önkéntesek ingyen dolgoztak egy –
általában kisebb – közösség céljainak megvalósításáért. – a szerk.)

Adminisztráció
A Túravitorlás Sportklub állandó adminisztrációs nehézségekkel
küzd, így sok jó ötlet, javaslat megvalósítása megakadt amiatt,
hogy nem volt aki annak végrehajtását szorgalmazta volna. 

Ugyancsak nem kielégítô az Ellenôrzô Bizottság munkája.
Az egyesület a korábbi évektôl eltérôen ma már jelentôs ingó és
ingatlanvagyonnal rendelkezik, költségvetése és pénzforgalma
hat számjegyû. Ez a tény az Ellenôrzô Bizottság rendszeres te-
vékenységét követeli meg. A 13-i közgyûlés sarkalatos kérdése
lesz az Egyesület pénzügyi fegyelme hogyan biztosítható a leg-
megfelelôbb módon. Kérjük a tagságot, hogy ennek a problé-
mának megvitatására készüljenek fel, és tegyenek javaslatot az
állami pénzgazdálkodás kérdéseihez értô szakemberek az elnök-
ségbe történô megválasztására. 

A felvetés jogos… De miért kellett szakembereket az elnök-
ségbe választani? Esetleg egy gazdasági szakember alkalmazása
vagy egy könyvelô alkalmazása megoldást jelentett volna.

dr. Gaál Péter



19. Túravitorlás Értesítô, 
1968. január

Egyesületünk alapvetô feladatai közé tartozik, hogy a balatoni ví-
zi természetjárást, és elsôsorban a vitorlázók természetjárását
összefogja és elôsegítse. Amikor a MTSH és a Természetbarát
Szövetség egyesületünket életre hívta, pótolni kívánta azt a hiá-
nyosságot, hogy a Balatonon, mely Közép-Európa legnagyobb
összefüggô vízfelülete, nincs olyan szerv, mely a nagy tradíciókkal
rendelkezô természetjáró sportot itt szervezett formában fogná
össze. Az Egyesület feladata, hogy mindazoknak, akik a vitorlá-
zó-sportot nem versenyszerûen, hanem mint természetjárók kí-
vánják élvezni, erre nemcsak szervezeti formát, de lehetôséget is
biztosítson. Hazánk viszonylatában a vízi természetjárásnak nagy
tradíciói vannak a Dunán. Számos vízi természetjáró egyesület és
település segíti elô e sportág kedvelôinek természetjárását. Igen
fejlett szervezete van a vitorlás természetjáróknak, például Len-
gyelországban. A lengyel vitorlázás két nagy szövetségbe tömörül,
az egyik versenyzôket, a másik a természetjárókat foglalja magá-
ban. Itt számos vitorlás természetjáró egyesülettel, szakosztállyal
találkozhatunk. Egyesületünk ezeket a példákat ismerve, igyekszik
a Balatonon megteremteni azokat a bázisokat, amelyek tavunk
adottságai mellett a vitorlás természetjárás lehetôségeit biztosít-
hatja. E cél érdekében az Egyesület egy lelkes csoportja létrehoz-
ta és munkájával megteremtette elsô bázisunkat, a fonyódi kikö-
tônket. Ennek megvalósítása után kézenfekvô volt, hogy a Bala-
ton keleti medencéjében is hasonló létesítményt hozzunk létre. A
Magyar Vitorlás Szövetség, a Balatoni Intézô Bizottság és a
Sporthivatal illetékeseivel folytatott tárgyalások során megállapí-
tottuk, hogy Alsóörs nyújtotta a legkedvezôbb helyet egy termé-
szetjáró vitorlásbázis létrehozására, ahol egyesületünk második
bázisát építheti ki. Ma egy 70 x 30 m-es medencéjû 20 m széles
bejáratú kikötôt a magunkénak nevezhetünk. Jelenleg a kikötô
védgátja és a part közötti terület nádas és zsombék, a kikötô
használatát egy, esôs idôben is jól járható, a késôbbi feltöltést cél-
jait szolgáló zagygát teszi lehetôvé. Így a kikötônk már az 1969.
évi szezonban várja a túravitorlázókat. a kezdés jelentôs költség-
gel és munkával járt, és még elmarad azoktól az elképzelésektôl,
amelyet e területen megvalósítani akarunk. a terület, máris kész
és ezért igényeltük a vasút részére kikotort vízvételi csatornáig ter-
jedô területet. Reméljük, hogy még ez év során elintézôdik. Fel-
kerestük az alsóörsi tanácsot, ahol Czaim Ferenc VB titkár elv-
társsal ismertettük elképzeléseinket és örömmel tapasztaltuk,
hogy úgy a tanácstitkár, mint a tanács elképzelései megegyeznek
a mi elgondolásainkkal. szükségesnek látjuk, hogy az alsóörsi te-
lep továbbfejlesztése érdekében létrehozzuk egy szakosztályt,
melynek feladata összefoglalni az Alsóörsön letelepülni kívánó ta-
gokat, valamint mozgósítani az elkövetkezendô munkákra. A fel-
adatok sokrétûek, sok szakmát érintenek, munkát követelnek és
anyagi áldozatot. Elgondolásaink a következôk: 1. Új terület
igénylése után a jelenlegi medencénket nyugati irányban 40 m
hosszban szeretnénk kibôvíteni, hogy így egy kb. 100 x 30 méte-
res kikötô álljon rendelkezésünkre. 2. Jelenleg a déli szél kikötônk-
be még befúj, ami a bennlévô hajókat mozgatja, és bemossa az
iszapot a kikötô bejáratába. Ezért egy kb. 20 méteres kôgátat
kellene a déli szél elleni védelemre létesíteni. Ugyanígy a bôvített
medence délnyugati részét kôvel kell védeni. E kôvédelem meg-
valósításához kb. 100 ezer forintra lenne szükségünk. 

32 000 igazolt kilométer a Balatonon
65 tagtársunk túrajelentésének kiértékelése 31 189 km összesí-
tett túraeredményt ad, ami majdnem duplája a tavalyi 17 230
km-nek. Miután mûködô tagjaink száma 150 körül van, a tény-
legesen megtett túrázások minden bizonnyal elérik az 50 000
km-t. A túravitorlázás fejlôdik. A Balaton hírnevének növelésé-
ben tekintélyes szerepet visznek a túravitorlások, amelyek hoz-
zátartoznak a táj hangulatához. Nincs olyan balatoni propagan-
dafüzet, melyben ne szerepelne egy-egy vitorláshajó. A Balaton
vizén kecsesen sikló vitorlás látványa azonban eltakarja a vitor-
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Kikötônek nevezték, és nagyon szerették…



lázók gondjait-bajait, évtizedek óta megoldatlan problémáit, és
azokat a nehézségeket, amit a túravitorlázóknak le kell küzdeni
ahhoz, hogy – a közvélemény szerint luxus idôtöltésnek, szóra-
kozásnak vélt – sporteredményeket elérjék. 

Szabó János

Klubközlemények
Az Elnökség a közgyûlésen elhangzott javaslatokat megvitatta és
azok alapján az 1968. évi egyesületi tagsági és pártoló tagsági dí-
jakat az alábbiakban állapította meg: 1. Évi tagsági díj fejenként
120 Ft. 2. Ha egy családból több családtag is rendelkezik klub-
tagsággal a családfô kivételével a családtagok tagsági díja 50 Ft
évente. 3. Az ifjúsági tagok – 18 éves életkorig – változatlanul
18 Ft-os tagsági díjat fizetnek. A tagsági díjak minden év elején
esedékesek, és magukban foglalják az évi 10 illetve 6 Ft-os ter-
mészetbarát érvényesítést is. Ahol azonban egy családból több
személy is tag, ott a tagsági díjakat két részletben is lehet téríte-
ni. Ebben az esetben is a teljes évi tagsági díjaknak május hó vé-
géig be kell folyni. Az Elnökség hosszú és minden részletre ki-
terjedô elemzés után határozott úgy, hogy a tagdíjakat felemel-
je. A felemelt tagdíjakban fejezôdik ki, hogy az Egyesület a szol-
gáltatások mértékét a korábbi évekhez képest bôvíti. Nem be-
szélünk most a fonyódi meglévô és az alsóörsi építés alatt álló te-
lepekrôl, csak az átkelési engedélyek, nagyhajós vizsga, mûsza-
ki vizsgák megszervezésérôl, a Túravitorlás Értesítô megküldésé-
rôl. törekedtünk arra, hogy a klubtagság senkire se rójon elvisel-
hetetlen, vagy aránytalanul magast terheket, ezért a családtagok
részére mérsékelt díjakat kellett kiszabni. A Egyesület folyó-
számlája pillanatnyilag teljesen kimerült. Mûködésünk biztosítá-
sához feltétlenül szükségünk van a tagsági díjak mielôbbi beér-
kezéséhez. Ismételten kérünk minden klubtagunkat, segítsék
elô a jövôben is az Egyesület folyamatos mûködését aktivitásu-
kon felül a tagdíjak rendezésével is. Az alsóörsi kikötôstégek ké-
szítéséhez ötven mázsa használt gerendát és zsaluanyagot sike-
rült biztosítanunk. Ebbôl az anyagból elôreláthatólag a kikötô
egész hosszában a célnak megfelelô kikötôhelyeket tudunk ké-
szíttetni, úgyhogy Alsóörs már az 1968-as idényben védett kikö-
tôhellyel várja a túravitorlázókat. Az elnökség kiértékelte az el-
múlt idény egyesületi sporttevékenységét az 1968. évi esemény-
naptár összeállításának szempontjából. a felmérés igazolta, hogy
az Egyesület sporttevékenysége csaknem teljesen a vízitúrázás
területére terjed ki. Ezért az Elnökség a jövô idényben sem erôl-
teti a versenyeken való részvételt. 1978-ban a Klub vállalja az
MVSz Nagyhajós Bizottságával közösen a Nagyhajós Csillagtú-
ra rendezését, ezen felül a kisebb flottából álló többnapos helyi
túrák szervezését tartja célszerûnek. A pálya-, vagy túraversenye-
ken klubtagjaink természetesen részt vehetnek, a Klub azonban
mûszaki segítséget nem tud nyújtani.

Ez volt az utolsó Túravitorlás Értesítô, készült 230 példány-
ban, felelôs kiadó: Túravitorlás Sportklub, dr. Pálos István. 

Vitorlázás, 1968. április
Köszöntô
Köszöntöm a Túravitorlás Sportklub és a Magyar Vitorlás Szövet-
ség Nagyhajós Bizottságának erôfeszítései eredményeként, új for-
mában és új címmel megjelent Vitorlás Értesítôt. Ez az új kezde-
ményezés is gyümölcse annak az egészséges együttmûködésnek,
mely az utóbbi években a túravitorlások és a versenyvitorlázók nö-
vekvô táborában megvalósult. Különösen öröm számunkra, hogy
ez a kiadvány a „Túravitorlás Értesítô” hagyományaihoz méltó ke-
retben, annak szellemében és hangvételében folytatja, mert ez je-
lenti, hogy nem vész el a hivatalos lapok tengerében. Kívánom,
hogy szerezzen ez a lap a sportág számára új barátokat, legyen
szószólója eredményeinek, teremtsen még közvetlenebb kapcso-
latot a vitorlázás szerelmesei között, legyenek azok túrázók, vagy
versenyzôk egyaránt. A kiadvány társadalmi munka eredménye.
Szerkesztôsége, a cikkek írói társadalmi aktívák. Becsüljük meg
munkájukat, támogassák ôket feladatukban, higgyünk abban,
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Kócsag, Fináczyék hajója

hogy írásaikat mindenkor a legjobb szándék övezi, sportágunk
iránt szeretet és segítôkészség vezérli. Kívánom; hogy legyen a Vi-
torlázás továbbra is bátor hangú sajtóorgánuma sportágunknak,
írásaival, hivatalos tájékoztatásaival segítse a túravitorlások és ver-
senyvitorlások közös ügyét. Erôsítse a magyar vitorlássport fejlô-
désébe vetett hitünket – és ezen keresztül – szolgálja az egész ma-
gyar sportmozgalom fejlesztésének célkitûzéseit. 

Dr. Tarits Zoltán, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke

Új köntösben
Elsô ízben kopogtatunk klubtagjaink és a vitorlástársadalom más
szervezetbe tartozó tagjai, kedves olvasóink ajtaján ebben az új
formában. A már megszokott, szemünknek kedves kék-fehér
ruhánkat kinôttük. A Túravitorlás Értesítô – amely tagságunk
belsô tájékoztatójaként indult, szerkesztésében, tartalmában
mondanivalójában már régen túlnôtt egy sportegyesület kerete-
in, mondanivalójának nagy része már régen az egész magyar vi-
torlástársadalomhoz, de fôleg a nagyhajósokhoz szólt. Ennek
megfelelôen az érdeklôdés is egyre nôtt a Túravitorlás Értesítô
iránt. Ezeket a fokozott igényeket kielégíteni a régi formában
már nem tudtuk, ezért elfogadva a Magyar Vitorlás Szövetség
számunkra kedvezô és megtisztelô ajánlatát elhatároztuk, hogy
kiadványunkat a jövôben az MVSz Nagyhajós Bizottságával kö-
zös szerkesztésben, új formában, színvonalasabb kivitelben és ki-
bôvített tartalommal klubtagjainkon kívül a többi vitorlás egye-
sületek és vitorlássportolók részére is biztosítjuk. Az jelenti-e ez
– kérdezhetik klubtagjaink – hogy ezzel a szépen fejlôdô belsô
tájékoztatásunk megszûnt? Hogy feladtuk azt az önállóságunkat,
amely megalakulásunk óta egyik erôsségünk – hogy saját ügye-
inket, saját magunk intézzük, hogy a túravitorlázók sportágaza-
ti sajátosságuknak megfelelô problémáinak megoldásáról lemon-
dunk? Hogy nem adunk hangot a jövôben a mi sajátos egyesü-
letünk sajátos igényeinek? Nem, kedves aggódó vitorlástársa-
ink, nem errôl van szó. A Túravitorlás Értesítô betöltötte felada-
tát. Azt hisszük az egész vitorlástársadalom elismerése, sôt cso-
dálkozása kísérte azt a fejlôdést, amit az eleinte két lapból álló
szerény kiadványunk az elmúlt négy év folyamán elért. Úgy gon-
doljuk szerénytelenség nélkül elmondhatjuk, hogy a Túravitorlás
Értesítô nem kis mértékben járult hozzá ahhoz, hogy hosszú év-
tizedes mellôzés után a túravitorlázást a hivatalos sportszervek
a neki megfelelô elismerésben részesítették, hogy a versenyzô-
túrázó mesterségesen kreált ellentétek feloldódtak. Büszkék va-
gyunk eddigi eredményeinkre, és akkor, amikor függetlensé-
günkrôl látszólag lemondunk – ezt nagyobb okok indokolják
mint a szûk körû egyesületi érdekeink. Úgy gondoljuk, pontosan
ez a lépésünk, olvasótáborunk szélesítése és a kiadvány tartalmá-
nak bôvítése fogja elôrébb vinni az egész vitorlástársadalom,
ezen belül természetesen egyesületi tagjaink ügyét is. 

Elbúcsúzunk tehát a régi, szerény Túravitorlás Értesítôtôl és
újult energiával igyekszünk a Vitorlázás hasábjain kielégíteni ked-
ves olvasóink szakmai kíváncsiságát. Reméljük a Vitorlázás sem
lesz hosszabb életû, mint elôdje volt, reméljük, hogy ez lesz az a
mag, amelybôl kinô a valóban egész – versenyzô és túrázó – vitor-
lássport rendszeresen megjelenô, nyílt árusítással forgalmazható
folyóirata, amely kellôen reprezentálhatja majd a magyar vitorlás-
sportot hazai és nemzetközi vonatkozásban egyaránt. Az új kön-
tösben megjelenô kiadvány olvasásához kívánunk minden vitorlá-
zónak jó idôtöltést, kellemes szórakozást, ismereteinek bôvítését
az 1968-as évben további szép sporteredményeket és Jó szelet! 

A Túravitorlás Sportklub Elnöksége
A jelen lapszám a Vitorlázás nevet viseli, az összeállításért fe-

lel: dr. Pálos István, munkatársak: dr. Bozóti Lajos és Szûcs Iván,
megjelent 300 példányban. 

„Új köntösben” olvashatjuk a TVSK elnökség, az olvasókat
megnyugtatni kívánó közleményében. Vajon mit nézhettek a klub
prominensei? A kiadvány köntöse ugyanis nem változott, azonos
a korábbival, mindössze a feliratot – Túravitorlás Értesítô – cse-
rélték le Vitorlázásra. A lap átvétele, amúgy, a visszaemlékezések
szerint lassan történt meg, mert a kutya sem akarta, mármint az
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MVSz vezetésén kívül. Pálos ameddig tehette ellenállt, de a
pressziónak – amit a következôképp ír körül a közlemény: „elfo-
gadva a Magyar Vitorlás Szövetség számunkra kedvezô és meg-
tisztelô ajánlatát” – végül engedett. Az azért nem világos mi szük-
ség volt erre. (Miért ne! Megtehették… – mondja az angol.)

Az elnökség meglehetôsen hosszan magyarázza a bizonyít-
ványt, amely bizony nem túl hízelgô rájuk nézve. 

Alsóörs
Február 3-i klubnapunkon Dr. Schmalz József elnökségi tagunk
beszámolt az alsóörsi kikötô ügyeirôl. A tennivalók Alsóörs vo-
natkozásában erôsen felduzzadtak, megkövetelik egy Intézôbi-
zottság létrehozását. Az Intézôbizottság tagjaiként Dr. Schmalz
József és Szabó Miklós tagtársakon kívül Heyduck György és
Majoross Lászlót választották meg. Az ügyek intézésében segít-
séget jelent Elekes Béla támogatása a stégkészítés területén.
Összegezve a klubnap eredményét az alábbiakat közölhetjük. A
kikötôt már ez évben használatba lehet venni. A partvonalban ki-
kötôstégeket készítünk, amelyhez a faanyag már a helyszínen
van. A part melletti kb. 4 m-es feltöltést el fogjuk egyengetni, ar-
ról a zsombékon át murvából készült gáton minden vízállásnál
száraz lábbal lehet a hajókról a partra jutni. A telepet még ez év-
ben be fogjuk keríteni. 

Az alsóörsi Intézôbizottság március 8-i megbeszélésén meg-
vizsgálta a telep létesítésére az idén szükséges társadalmi mun-
kák mértékét. A korábbi jelentkezési íveken szereplô tagok szá-
mának alapulvételével arra a megállapításra jutott, hogy az egy
fôre esô társadalmi munka az idén kb. 200 forintot fog kitenni.
Az társadalmi munkát természetben lehet teljesíteni, akinek ez
nehézségbe ütközne, az fenti összegû hozzájárulásával a társa-
dalmi munkáját megválthatja. A társadalmi munka megszerve-
zése tárgyában egyébként az alsóörsi tagságot április hónap vé-
gén, május elején külön megbeszélésre fogják meghívni. 

Vitorlázás, 1968. november
Sportteljesítmény-e a túravitorlázás?
Egyesületünknek megalakulása óta egyik célkitûzése, hogy a hi-
vatalos sportszervek elfogadják a számunkra természetesnek tû-
nô állítást: a túravitorlázás sportteljesítmény. Anélkül, hogy ez-
zel a versenysportok jelentôségét akarnánk csökkenteni, teszünk
hitet amellett, hogy a túravitorlázás komoly felkészültséget
igénylô sport. Ez hosszú évtizedes elutasítás után elfogadottá
vált a sporthatóságok elôtt is.

Ahhoz azonban, hogy az elismerést adatokkal alá lehessen
támasztani, szükségesek a túranaplók. Ezek egy idény kiértéke-
léséhez megfelelô alapot szolgáltatnak. A túranapló akkor lesz
felhasználható, ha a dátumon, az indulás és érkezés idôpontján
és helyén kívül tartalmazza a szélirányt és a becsült szélerôssé-
get a legénység névsorát. Úgy tervezzük, hogy minden nagyobb
kikötôben vállalja valaki a „kikötôfelelôs” reszortját, aki idônként
felhívja tagjaink figyelmét a túranapló vezetésére. Szeretnénk, ha
ezekben a kikötôkben, legalább egyszer havonta, 2-3 hajó rész-
vételével közös túrákat tudnánk szervezni. Aki ilyenben már
részt vett, tudja csak elmondani, milyen kellemes egy ilyen ki-
sebb-nagyobb kötelékben szervezett túra, amelynek még az az
elônye is adódik, hogy egy flautés, vihar elôtti idôben az esetleg
motorral felszerelt hajó segíteni tud a többieknek a biztos révbe
jutáshoz. Nem elképzelhetetlen ezeket az alkalmakat egy kis
szárazföldi turisztikával tarkítani sem. Alsóörs, Tihany, Csúcs-
hegy, Badacsony, Szigliget csábító lehetôséget jelentenek ebbôl
a szempontból is. Annál is inkább érdemes errôl beszélni, mert
az ötnapos munkahét bevezetése egyes vállalatoknál, sokunk
számára megnöveli a vitorlázásra szánt napok számát. Az ilyen
két-két és félnapos közös túrák megvalósítása csupán szervezés
kérdése lesz. A túranaplók vezetése egyesületi érdek, reméljük,
hogy az idén minden klubtagunk sportteljesítményét mérni és
értékelni tudjuk a pontosan vezetett túranaplók alapján.

Szabó János
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EEllbbúúccssúúzzuunnkk  LLaacciibbááccssii

HHeetteekkeenn  kkeerreesszzttüüll  sszzoorroonnggáássssaall  vváárrttuukk  aa  rroosssszz  hhíírrtt,,  hhiisszzeenn
ttuuddttuukk,,  bbeetteeggssééggee  ssúúllyyooss,,  nnaaggyyoonn  ssúúllyyooss;;  ss  mmééggiiss  oollyy’’  sszzoo--
mmoorrúú  aa  ttáávviirraatt  sszzöövveeggee..  

SSOOLLTTII  LLÁÁSSZZLLÓÓ  ––  áállllaammii  nnyyuuggddííjjaass,,  éérrddeemmeess  ssppoorrttoollóó,,  
7755  éévveess  kkoorráábbaann  11996699..  mmáájjuuss  55..  nnaappjjáánn  eellhhuunnyytt..  

AA  ggyyáásszzhhíírr  ddrráággaa  bbaarrááttuunnkk  eellmmúúlláássáárróóll  hhoozzttaa  aa  kkeesseerrûû  éérrttee--
ssííttéésstt,,  aa  BBaallaattoonn  eeggyyiikk  lleeggrrééggiibbbb  ssppoorrttvviittoorrlláázzóójjaa,,  aa  ffoonnyyóóddii
kkiikkööttôô  nnéévvaaddóójjaa,,  eeggyyeessüülleettüünnkk  eeggyyiikk  lleeggeellssôô  sseerrkkeennttôôjjee,,  
aa  ffoonnyyóóddii  vviittoorrlláásskkiikkööttôô  öörröökkööss  ccoommmmooddoorrééjjaa  hhaalláálláárróóll..  

AA  sszzoommoorrúússáágg  ppiillllaannaattaaiibbaann  ffeellmméérrjjüükk  vveesszztteessééggüünnkkeett,,  ss  kkee--
rreessssüükk  aa  vvaarráázzssáátt  aannnnaakk  aazz  aarraannyyffeeddeezzeettûû  bbaarrááttssáággnnaakk,,
aammeellyy  LLaaccaajjuunnkkaatt  öösssszzeekkaappccssoollttaa  vveellüünnkk,,  aakkiikk  iissmmeerrttüükk  ééss
sszzeerreettttüükk..  MMii  iiss  vvoolltt  aa  vvééggssôô  ttiittkkaa  vvééggtteelleenn  kkeeddvveessssééggéénneekk
aammeellllyyeell  aa  lleeggkküüllöönnfféélléébbbb  eemmbbeerreekkeett  kkaappccssoollttaa  bbaarrááttssáággbbaa??
NNyyiillvváánn  aa  ssookkffééllee  eemmbbeerrii  jjóó  ttuullaajjddoonnssáágg  kköözzöötttt  iiss  eellssôôddlleeggee--
sseenn  aazz  aa  sszzeerreetteett,,  aammeellllyyeell  aazz  eemmbbeerreekk  ffeelléé  ffoorrdduulltt,,  aa  mmééllyysséé--
ggeess  eemmbbeerrsszzeerreetteettee,,  aammeellyyeett  mmiinnddeennkkii  aazzoonnnnaall  mmeeggéérrzzeetttt,,  ééss
aazz  iissmmeerreettssééggbbôôll  ííggyy  kkoovvááccssoollóóddootttt  ttaarrttóóss  bbaarrááttssáágg..  

LLaaccaajjuunnkk  aa  vviittoorrlláázzóókk  nneemmzzeeddéékkeeiitt  ookkttaattttaa  aa  vviittoorrlláázzááss  ttiitt--
kkaaiirraa,,  aa  BBaallaattoonn  sszzeerreetteettéérree  ééss  ttiisszztteelleettéérree,,  iissmmeerrôôjjee  vvoolltt  
aa  hheeggyyeekknneekk,,  ffoorrrráássookknnaakk,,  ffeellhhôôkknneekk  ééss  aa  kkiisszzáámmíítthhaattaattllaann
sszzeelleekknneekk..  MMiinnddeennkkoorr  aa  tteerrmméésszzeett  aajjáánnddéékkaaiivvaall  ééss  sszzééppsséé--
ggeeiivveell  ffoorrrrootttt  öösssszzee,,  ééss  kkoorráábbbbii  éévveekkbbeenn  aa  ssííeellééss,,  aa  mmoottoorr,,  aa
ssppoorrtt  ssookk  áággaa  eeggéésszzíítteettttee  kkii  öörröökk  sszzeerreellmméétt  aa  vviittoorrlláázzááss  iirráánntt..  

ÉÉlleettee  oollyyaann  kkoorrbbaann  tteelltt  eell,,  aammiikkoorr  ssookksszzoorr  eelljjöötttt  aa  mmeeggpprróóbbááll--
ttaattááss  vviizzssggáájjaa  mmiinnddeenn  eemmbbeerrrree,,  ééss  aazz  eeggéésszz  eemmbbeerriissééggrree  iiss..
AAzz  eellssôô  hháábboorrúú  éévveeii  aazz  eerrrree  kköövveettkkeezzôô  hháábboorrggóó  éévveekknneekk  ssookk
bbuukkttaattóójjaa,,  aa  mmáássooddiikk  vviilláágghháábboorrúú  sszzöörrnnyyûûssééggeeii,,  mmiinndd--mmiinndd
oosszzttáállyyrréésszzüüll  jjuuttootttt,,  ééss  aa  pprróóbbaattéétteelleekk  kköönnyyvvéébbeenn,,  aammeellyybbeenn
éélleettee  ttaannuullssáággaaii  áállllaannaakk,,  mmiinnddeenn  oollddaalloonn  kkiivváállóó  ééss  jjeelleess  aazz
oosszzttáállyyzzaatt,,  aammiikkoorr  eelljjöötttt  aa  bbaallllaaggááss  iiddeejjee..  

MMééllttóó  vvoolltt  aa  rraannggrraa::  EEmmbbeerr..  

LLaacciibbááccssiinnkk  nnyyiittootttt  sszzeemmmmeell  jjáárrtt  aazz  úúttoonn,,  ééss  ttuuddttaa  jjóóll,,  hhooggyy
aazz  úúttnnaakk  eeggyysszzeerr  eelljjöönn  aa  vvééggee..  BBeesszzééllggeetteetttt  vveellüünnkk  eerrrrôôll  iiss  aazz
ééjjsszzaakkaa  ccsseennddjjéébbeenn,,  kkeezzéébbeenn  eeggyy  ppoohháárrkkaa  jjóó  bboorr,,  aammiikkoorr  aa  ttûûzz
ttáánnccoollóó  lláánnggjjáátt  bbáámmuullttuukk..  EEllmmoonnddoottttaa,,  hhooggyy  aazz  úútt  vvééggee  uuttáánn
vveellüünnkk  mmaarraadd,,  ccssaakk  kkeerreessssüükk  nnéézzzzüükk  ffiiggyyeelleemmmmeell  aa  BBaaddaa--
ccssoonnyy  ffeellôôll  sszzáállllóó  ffeellhhôôkkeett,,  ootttt  lleesszz  ôô  aakkkkoorr  iiss,,  aammiikkoorr  mmáárr
hhaammvvaaiitt  vviisssszzaakkaappttaa  aazz  öörröökk  tteerrmméésszzeett  ––,,  ootttt  lleesszz  aa  hháárrmmaass
éésszzaakkii  sszzééllbbeenn,,  aa  mmiinnddeennhhoovvaa  eellvveezzeettôô  „„lleeggjjoobbbb””  sszzééllbbeenn,,
ootttt  áállll  mmaajjdd  aa  ffoonnyyóóddii  PPoorrtt  LLaaccaajj  kkiillááttóóddoommbbjjáánn,,  ééss  ffeehhéérr
ssaappkkáávvaall  uuttáánnuunnkk  iinntt,,  aammiikkoorr  eellhhúúzz  aa  hhaajjóónnkk  aa  nnááddaass  eellôôtttt::
JJóó  sszzeelleett!!  

NNeemmccssaakk  aa  PPoorrtt  LLaaccaajj  ôôrrzzii  nneevvee  eemmlléékkéétt,,  aammeellyy  ccssaakk  vvee--
llüünnkk::  ggyyáásszzoollóó  bbaarrááttaaiivvaall  mmúúlliikk  mmaajjdd  eell..  

Vitorlázás, 1969. június



EEggyy  uuttoollssóó  lleevvééll……

LLAACCAAJJ,,  kkeeddvveess,,  

nneehhéézz  sszzíívvvveell  íírroomm  HHoozzzzáádd  eezztt  aazz  uuttoollssóó  lleevveelleett,,  mmeerrtt
mmaaggaamm  eellôôtttt  llááttoomm  mmoosstt  iiss  aajjttóóddrraa  ttûûzzöötttt,,  áákkoommbbáá--
kkoommjjaaiiddddaall  mmeeggiirrtt  ccéédduullááddaatt,,  hhooggyy  

„„lleeffeekküüddtteemm,,  nnee  zzaavvaarrjjaattookk!!””

ÖÖrröökk  áállmmooddaatt  aazzéérrtt  uuggyyee  sszzeebbbbéé  tteehheettii,,  hhaa  ttuuddoodd,,
hhooggyy  mmiinnddiigg  iitttt  vvaaggyy  vveellüünnkk,,  hhiisszzeenn  ssookkaann  kköözzüüllüünnkk
TTôôlleedd  ttaannuullttuunnkk  vviittoorrlláázznnii;;  mmeeggsszzeerreettnnii  aa  BBaallaattoonntt  ––
aakkáárr  mmoossoollyyggóó,,  aakkáárr  hhaarraaggooss  ––;;  nneemm  eellccssüüggggeeddnnii,,  hhaa
mmáárr--mmáárr  eellbboorrííttaannaakk  aa  ddüübböörrggôô  hhuulllláámmookk;;  ddee  nneemm  eellbbii--
zzaakkooddnnii,,  hhaa  aa  ccssooddaakkéékk  ééggeenn  eeggyyeettlleenn  ffeellhhôô  sseemm  lláátt--
sszziikk,,  ééss  aakkáárr  vvíízzeenn  vvaaggyyuunnkk,,  aakkáárr  aazz  éélleett  ttaappoossóómmaall--
mmáábbaann..  

TTôôlleedd  ttaannuullttuunnkk  bbaarrááttssáággoott  mmeeggbbeeccssüüllnnii,,  ééss  sseeggíítteennii
aazzookknnaakk,,  aakkiikk  bbaajjbbaa  kkeerrüülltteekk;;  ddee  TTôôlleedd  hhaalllloottttuukk  oollyyaann
kkeemméénnyy  sszzaavvaakkaatt  iiss,,  mmeellyyeekkkkeell  oossttoorroozzttaadd  aa  kköönnnnyyeell--
mmûûssééggeett,,  nneemmttöörrôôddöömmssééggeett  ééss  nneevveelleettlleennssééggeett..  

TTôôlleedd  kkaappttuukk  aazz  eellssôô  kkiikkööttééssii  eennggeeddééllyytt,,  ééss  mmeeggmmuuttaatt--
ttaadd,,  hhooggyy  mmeegg  lleehheett  tteerreemmtteennii  eezztt  aazz  éélleettbbeenn  iiss,,  mmiinntt
aahhooggyy  lleehheettôôssééggeett  tteerreemmtteettttééll  aa  PPoorrtt  LLaaccaajjbbaann  aazz  iiggaa--
zzii  nnyyaarraalláássrraa..  MMeerrtt  ppiihheennnnii  jjööttttüünnkk  HHoozzzzáádd..  SSookksszzoorr
mméégg  ggoonnddoollaattbbaann  iiss,,  ttéélleenn,,  ccssaattaakkooss  iiddôôbbeenn,,  mmeegg  ggoonndd--
jjaaiinnkk  kköözzüüll;;  mmeerrtt  eemmlléékkeezzttüünnkk  oollyyaann  ppiillllaannaattookkrraa,,
hhooggyy  VVeelleedd  hhaajjóózzttuunnkk,,  ééss  jjóó  vvoolltt  vviisssszzaannéézznnii  aazz  eeggyy--
mmáásstt  kkeerrggeettôô  hhuulllláámmookkrraa,,  aazz  eellmmaarraaddóó  BBaaddaaccssoonnyy  mmöö--
ggüüll  hhoozzzzáánnkk  íívveellôô  aarraannyyhhííddrraa,,  ééss  nnéézznnii  aa  ssookk  eezzeerr  ttüükk--
rröönn  vvééggiigguuggrráánnddoozzóó  ssuuggaarraakkaatt..  

ÉÉss  mmiikkoorr  aarrccuunnkkaatt  ssiimmooggaattjjaa  aa  ddééllnnyyuuggaattii  sszzeellllôô  ééss
sszziikkrráázziikk  aa  vvíízz,,  ééss  aabbbbaa  aa  ffiinnoomm  nnyyáárrii  mmeelleeggbbee  oollvvaa--
dduunnkk  bbeellee;;  
––  vveellüünnkk  vvaaggyy  LLaaccaajj……  
ééss  mmiikkoorr  aa  kkiikkööttôô  éésszzaakkii  vviihhaarrooss  sszzééll  aa  ppoorrtt  hhiinnttii  sszzee--
mmüünnkkbbee;;  
––  ttuuddjjuukk  aa  TTee  hhaammvvaadd  iiss  kköözzttee  vvaann……  
ééss  ccssaakk  kköönnnnyyccsseeppppeell  eeggyyüütttt  ttöörröölljjüükk  aazztt  kkii  sszzeemmüünnkkbbôôll;;  
ééss  nnéémmáánn  nnéézzüünnkk  mmeesssszzee,,  mmeesssszzee,,  oollyyaann  nnaaggyyoonn
mmeesssszzee,,  aahhooll  öösssszzeeffoollyyiikk  aa  vvíízz  ééss  aazz  éégg……  
hhooggyy  mmáárr  mmaagguunnkk  eellôôtttt  llááttjjuukk  bbiizzttaattóó  tteekkiinntteetteedd,,  hhooggyy
mmoosstt  mmáárr  mmiinnddéégg  vveellüünnkk  mmaarraaddsszz..  

BBuuddaappeesstt,,  11996699..  mmáájjuuss  66..  

Dr. Eleöd Huba



A Csillagtúra rendezésének lemondása
Az elnökség hosszas mérlegelés után azt a határozatot hozta,
hogy kénytelen lemondani a Csillagtúra rendezésérôl. A döntést
az indokolta, hogy a Klub anyagi helyzete és technikai felkészült-
sége nem biztosították a rendezés tárgyi feltételeit, a díjazások fe-
dezetét, a Belügyminisztérium által kötelezôen elôirt orvosi ügye-
letet a készenléti mentômotorosok és kísérô motorosok költsége-
it. A Nagyhajós Bizottság felajánlotta, hogy a kikötôi ügyeletek
megszervezésében segítséget nyújt, de a nagy költségkihatások-
kal járó motoros biztosításban nem tudott támogatást nyújtani.

Vitorlázás, 1970. április
Az alsóörsi csoport gyûlésérôl
Dr. Schmalz József ismertette 1969. évi eredményeinket: 

– megerôsítettük a kikötô védgátját oly mértékben, hogy bát-
ran mondhatjuk: az északi part legvédettebb kikötôje a mienk! 

– kétszeresére növeltük az elôzô évben épített stég hosszát, 
– kedvezôbb áron sikerült beszerezni kb. 1000 db betonlapot,

melybôl járda készül a védgáton a víz és a bejárati kapu között. 
– beszereztük a tároló festéséhez szükséges festékanyagokat.

További terveink: telepünk feltöltése, kiemelô daru felállítása,
Tömöry Tamás ismertette a teljes feltöltés, közmûvesítés után fel-
építendô lakóépületek terveit és a BIB-bel folytatott tárgyalások
eredményeit. A tagság határozatot hozott: akik kötelezettségük-
nek – vállalat társadalmi munka, illetve annak megváltása – nem
tettek eleget, úgy tekintendôk, mint akik nem kívánnak részt ven-
ni a csoport életében. A tagság 30 munkaórát, ill. az ennek meg-
felelô 300 Ft megváltást szavazott meg. A jövôben a csoportba be-
lépni szándékozók csak az 1968. évig visszamenôleges társadal-
mimunka-megváltás befizetése esetén válhatnak teljes jogú taggá. 

Vitorlázás, 1971. április
Közgyûlés, január 28.
(…) nagyon jó alkalmat biztosított arra, hogy a megjelentek elôtt
eddigi eredményeinket összefoglalhassuk, egyes kérdéseket a
hozzászólások nyomán megvitassunk, végül, de nem utolsósor-
ban arra, hogy egy igen jó hangulatú, baráti jellegû estét is eltölt-
hessünk egymással. 

Dr. Pálos István beszámolója. 
Fonyód 
A telep elérte befogadóképessége határát, ami a vitorlásha-

jók és a tagok számát illeti. Az elmúlt év legjelentôsebb esemé-
nye az elektromos áram bevezetése. 

Alsóörs 
Menedékhajlékok bújtak ki a földbôl, és több alapozás várja

a tavaszt, hogy a házacskák is a helyükre kerüljenek. Megoldódott
a parti sétány betonkockákkal való burkolásának kérdése. A fej-
lôdés újabb állomását a zárható kapu felállítása jelentette. 

Idei tervek
Alsóörsön részleges feltöltés, a nyugati védgát megerôsítése,

és hajókiemelô daru beszerzése várható. Mivel a Port Lacajt és az
alsóörsi vízitelepet is veszélyezteti a hínár, a vezetôség kismére-
tû kotró beszerzését szorgalmazza. (…) vitorlázóink az admi-
nisztratív tevékenységet kevésbé szeretik. 1970. évre mindössze
23 fô küldte el túrajelentését, holott ennél sokkal többen túráz-
tak. (…) A két vízitelepen túrafelelôsök mûködnek majd, a talál-
kozókat a körülmények figyelembevételével alternatív idôpontok-
ra szervezik. Helyesléssel fogadta a tagság a fonyódi telepvezetô-
ség bejelentését: Solti Laci bácsi emlékére minden évben túrát
szervez a Port Lacaj közössége. Értékes javaslat a vízitelepeinken
létesítendô kikötônapló gondolata, mely a kikötôbôl kifutó hajók
úti célját, a kifutási idejét, a legénység összetételét, és egyéb jel-
lemzô adatokat tartalmazna. 

A versenyeztetés kérdései, elnöki összefoglaló 
Klubunk alapvetô feladata, tevékenységének fô jellege a tú-

rázás, a természetjárás. Az itt szerzett élményeken, szépségeken
túlmenôen versenyeredmények elérésére is van lehetôség. 
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Fonyódon sorra épültek a házak, és konnszolidálódott a helyzet – 1970.



Vitorlázás, 1971. július 
HOGYAN TÖRTÉNT?
A Túravitorlás Sportklub alsóörsi vízitelepén öt, a környezethez
illô kis faházacska áll, a kikötôstég mellett 5–6 hajó ringatózik,
több hajó dagadó vitorlákkal élvezi az idôjárás ajándékát. A há-
zacskák mellett fiatal fák zöldellnek, szorgos nôi kezek öntözik
a frissen telepített virágokat. Zsong a kikötô. 

Mi volt itt pár évvel ezelôtt? 1967 októberében adtunk elô-
ször hírt arról, hogy az alsóörsi telep létesítésének munkái meg-
indultak. Aki ezen a nyárvégen megközelítette a telepet, észlel-
te, hogy egy jó vízmélységû, kellôképpen védett 30 x 70 méteres
kikötô nyílt a nádasban a Balatont ismerô, gyakorlott hajós sze-
me rögtön felismerte, hogy ez az új létesítmény rövid idôn belül
használható bázisa lesz a túravitorlázásnak, a távolabbi jövôben
pedig a vitorlázás paradicsoma lehet. 

1968. februárban megalakult az alsóörsi kikötô fejlesztésével
foglalkozó intézôbizottság, amely elsô feladatának a megfelelô
kikötési lehetôséget biztosító fa kikötôstég megépítését tekintet-
te. Ez a stég az alsóörsi csoport áldozatkész hozzájárulásából, és
az egyesület támogatásából már a fôidény kezdete elôtt elké-
szült. Nyáron már több hajó kereste fel a kikötôt. A következô
évben bôvítették a stéget, és állami támogatásból sikerült a part-
védelmi kôgátat megerôsíteni. Vízitelepünk BIB által jóváha-
gyott terve, a távoli jövô reménye. A védett, jó kikötô azonban
már élô valóság. Az igazi vízisport-élet azonban ennek ellenére
sem akart kialakulni… Nyilvánvalóvá vált hogy a meglévô adott-
ságok között nem lehet elôbbre haladni, de a kotrásból keletke-
zett gidres-gödrös, nádas talajon, nádirtással, és kisebb-nagyobb
földmunkával meg lehet teremteni a lehetôséget kisebb kunyhók
felépítésére. Fékezte azonban a vállalkozó kedvet, hogy a feltöl-
téshez és tereprendezéshez szükséges törmeléket és salakot csak
200-300 m távolságból a 1/2 m járó felületû zagygáton, talicská-
zással lehetett megoldani, ivóvizet ugyancsak hasonló távolság-
ból, a vasútállomásról lehetett hozni, és belátható idôn belül az
áramszolgáltatás lehetôségével sem számolhattunk.

Mindezek felmérése mellett vezetôségünk ismétel unszolásá-
ra Szabó János barátommal, és a késôbb hozzánk csatlakozó
Parragh Péterrel hozzákezdtünk a honfoglaláshoz, és 1970. ko-
ra tavaszán elkezdtük a három házacska részére szükséges terü-
leten a nádirtást, a telep feltöltését és rendezését. Nehéz munká-
val nyár elejére már készen voltak az alapok, és a terület többi ré-
szén is kiirtottuk a nádat. Ekkor lett felmérhetô, hogy hány ház-
hely alakítható ki, és melyik milyen arányú feltöltési munkát igé-
nyel. Az adottságok figyelembevételével a vezetôség úgy döntött,
hogy a kikötô déli oldalán lévô földsávon csak sátorozásra ad en-
gedélyt. Az északi földsáv közepe táján egy kb. 60 m2-es helyet
közös használati teleptérnek alakit ki, a földsáv északnyugati vé-
gét pedig, a késôbb felállítandó daru részére, kisebb hajók kieme-
lésére és sátorozás céljára tartja fenn. Így az északi földsávon
6–7 darab, 12–16 m2 alapterületû házacska elhelyezésére mu-
tatkozott lehetôség. A nyugati, keskenyebb földsávon 3–4 ház-
hely látszott kialakíthatónak. Sajnos ezt a részt a déli viharok
erôsen marják, itt csak komolyabb partvédelem biztosításával,
és jelentôsebb mérvû feltöltéssel lehet házhelyet kialakítani. Jú-
nius–július hónapokban már állt az elsô két ház. Elkészült a stég-
gel párhuzamos járda is. Ekkor indult meg a szélesebb körû ér-
deklôdés a letelepedés iránt. A vezetôség az eddig beérkezett
írásbeli igényeket rendezte és a felhasználható területeket gyakor-
latilag már kiosztotta. Jelenleg már csak a nyugati sávon, és a víz-
tôl távolabb lévô, az átlagszinttôl kissé magasabban fekvô, szára-
zabb nádas területen lehet jelentôsebb feltöltési munkával továb-
bi házhelyeket kialakítani. Az igényelt házhelyeken a munka
megindult, és ma ott tartunk, hogy öt ház már készen áll, továb-
bi két ház egy-két hónapon belül elkészül, és az idény végére
9–10 ház lesz a telepen. A házak körül ki-ki saját erejébôl fákat
és virágokat telepített, a rézsûket füvesítették: kezd egészen ott-
honossá válni a telep. A kikötôben jelenleg általában 5–6 hajó
horgonyoz, 10 hajó kikötôbójáját már leraktuk. Ezzel a jelenlegi
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stég teljes egészében igénybe lett véve. Ez azonban csak a pilla-
natnyi helyzet, mert a stégnek nyugati és keleti irányban 10-10 m-
rel való meghosszabbítása folyamatban van és így további 6–7 ha-
jó kikötésére lesz majd lehetôség. Az alsóörsi vízitelep sportéle-
te tehát megindult, örömmel élvezzük a jelenlegi adottságokat és
nem kesergünk a kisebb kényelmetlenségeken és komforthiá-
nyon. Természetjárók vagyunk, ezek az apróbb viszontagságok és
kényelmetlenségek sportunk velejárói. Ha a terület végleges fel-
töltése és rendezése megtörténik a vízitelep, teljes komforttal és
maximális kényelemmel fog rendelkezésünkre állni, azt hiszem,
sokan leszünk, akik vissza fogjuk kívánni a jelenlegi komfort nél-
küli, de a természethez közelebb álló, idillikus mai állapotot. 

Majoross László

Természetbarát-találkozó, Alsóörs, 1971. július 24–25.
Vízitelepünk alig pár évre visszatekinthetô történelmében már
hagyományosnak mondható az az évenként megismétlôdô ösz-
szejövetel, amit a víziélet örök szerelmesei rendeznek egyesüle-
tünk alsóörsi kikötôjében. A természetbarát találkozó kiváló al-
kalmat szolgáltat egy vitorlástúrára, és arra, hogy a különbözô ki-
kötôkben állomásozó egyesületi tagok találkozzanak, erôsítsék
az egyesületi köteléket. A telepen helyet biztosítunk a kikötôstég
mellett a nagy számban várt vendéghajók részére. A korábbi
évek szalonnasütési programja helyett halászlé fôzésével akarják
emlékezetessé tenni az idei találkozót. (…) 

Majoross László 
A találkozón részt vettek: Elekes Béla, Vásárhelyi Rudi, Ma-

joross László, Parragh Péter, Herdó Péterék, Nógrádi Gyuláék,
a Fináczy család, Szabó Miklósék és Schmalzék Alsóörsrôl; illet-
ve Asbóth Tiborék, Szerecz Laciék, Martin János, Ambróczy
András, Takács Vera és András, ifj. Kollár Lajos, Kiss Laci, Pá-
los Pista, Cserkuthy László Fonyódról. 

Vitorlázás, 1972. április
Családi túrahajó
Felkérésünkre Becske Ödön sporttárs elkészítette a hajó terve-
it és hozzávetôleges súly- és költségszámítását. A mûanyag ha-
jótest építésére találtunk egy jól bedolgozott ktsz-t. Ezt követô-
en a hajótest pozitív és negatív sablon készítésének költségét kel-
lett biztosítani. A kb. 50 000 Ft költség felét az elsô 10-es soro-
zat építésének tartamára kamatmentesen kölcsönkapjuk. Ré-
szenkénti visszafizetését a hajó megrendelésekor a rendelôk fi-
zetik be, mint elsô részletet. A fennmaradó 25 000 Ft-ot a ktsz
elôlegezi, visszafizetése a hajók árában kerül elszámolásra. A
széria hajóépítés lebonyolítását a Túravitorlás Sportklub vállalta,
A jelentkezô érdeklôdôknek a Sportklub a részletes tájékoztatást
tartalmazó közleményeket megküldi. A hajó hossza 5,45 m, szé-
lessége 2,10 m, az ülômagasságú kajütben 3 fekhely van. A ha-
jó uszonyos, felborulását 150 kp öntöttvas fenéksúly akadályoz-
za. A munkatér önürítôs, a hajó vízzel megtelve sem merül el,
mert a kettôs fenék közti tér, mûanyag habbal van kitöltve. A fel-
húzható kormány a tükörre van szerelve, a tükrön lévô bakra sze-
relhetô a farmotor. A munkatér 1,80 m hosszú, benne sátorsze-
rû lefedés alatt további két fekvôhely létesíthetô. Minden meg-
rendelô a hajó berendezéséhez szükséges teljes hajótervet meg-
kapja. A hajótest és a fedélzettel egybeépített kajüt üvegszálas
– saját anyagában színezett – poliészter mûanyagból készül. A
hajótest súly 100 kp, a fedélzet-kajüt rész 80 kp, a fenéksúly
150 kp, az uszony 50 kp összesen 380 kp, tehát a kétkerekû ha-
jókocsin könnyen mozgatható. A hajó részleteiben is megvásá-
rolható lesz. Elsô ütem: mint fedélzet nélküli üres héj, evezôs-
motoros csónak ára kb. 12 000 Ft. Második ütem: a héjra sze-
relt fedélzettel, zárható kajüttel ára kb. 22 000 Ft. Harmadik
ütem: a fenti hajótest árboccal, öregfával felszerelve, fenéksúly-
lyal és kormánnyal, vitorlázat és felszerelés-berendezés nélkül.

A hajó azonban sosem készült el. A vita természetesen a fi-
nanszírozás körül alakult ki, pontosabban, hogy ki biztosítja a
befektetés visszafizetését a ktsz-nek.
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Idôvel hajóból és házból is egyre több van Alsóörsön – 1972.



A továbbiakban évrôl évre kevesebb TVSK-hír jelent meg a
Vitorlázásban. Hosszú ideig külön rovat – Túravitorlás Híradó
címmel – foglalkozott a klub ügyeivel, a példa kedvéért: 1973. el-
sô számban négy, a másodikban két, a harmadikban pedig há-
rom oldalon. Tehát bekövetkezett az, amitôl tartottak az MVSz
kapcsán a közös kiadványt ellenzôk. Azonban azt el kell ismer-
ni, hogy az újság minden vitorlázó számára jobb lett, csak a klub
hírlevél szerepét egyre kevésbé töltötte be. Ez a rovat ekkora
(változó) terjedelemben legalább egy jó ideig megmaradt. Az át-
adást motiválta, hogy Vitorlázás elôállítását a továbbiakban a
MVSz finanszírozta. Nemsokára fény derült a »méltánytalanul«
kis terjedelem okára is. A MVSz felajánlott a TVSK-nak minden
számban egy fix oldalszámot a klubbal és a túrázással kapcsola-
tos hírek, beszámolók számára. Ezt azonban a TVSK nem hasz-
nálta ki, egyszerûen nem készült elegendô írás…

Vitorlázás, 1973. június
A 10. túraidény
A Túravitorlás Sportklub 1974. februárjában ünnepli tízedik
születésnapját. Olyan egyszerû ezt kimondani… 

Olyan magától értetôdô, hogy a TVSK tagjai vagyunk; na-
rancsszínû zászló lobog – vagy foszladozik? – valamelyik árboc-
merevítôn; megszokottan mondjuk ki a Port Lacaj nevét – de te-
gye a kezét a szívére, kedves olvasóm: nem volt-e egy kis fejcsó-
válós mozdulata az elsô mondatnál: lám, lám, hát tízéves a Klub?
Nofene!”

Bizony így vagyunk ezzel: el is repült egy pillanat alatt ez az
évtized, no meg, mirôl is jutna eszünkbe, hogy ilyen jubileum
elôtt állunk? Nem voltak könnyû évek, mindig hajtani, harcolni
kellett valamiért. Leginkább a kikötôért, a biztonságos, a mene-
déket adó partért. A nádirtás, stégépítés, talicskázás lassan »ke-
nyerünkké vált« az elmúlt években; a közösségi élet fejlesztô
ereje éppen a közös munka, és utána a közös pihenés, a tábor-
tûz, szalonnasütés, poháremelgetés, nótázás voltak. Ha ez az erô
nem emelte volna a lapátot, a kalapácsot, bizony kárba ment vol-
na a sok diplomáciai erôfeszítés, a sportszervek és hivatalok ba-
ráti segítsége: nem népesülhettek volna be a kikötôink hajókkal,
s nem tudni, honnan-hová irányulnának közös túráink!

Mi történt tehát ez alatt a 10 év alatt?
Már maga a klub keletkezése sem volt véletlen: egy sporttör-

ténelmi folyamat törvényszerû részeként következett be a meg-
alakulás. A háború alatt megtizedelôdött balatoni hajóállomány
ismét növekedni kezdett, a vitorlás sport mind nagyobb tömegek
számára vált hozzáférhetôvé, és a túravitorlázás is hasonló ütem-
ben fejlôdött, mint a versenyszerû hajózás. De míg a sportágnak
ez utóbbi ágát a nagy hagyományokkal rendelkezô, vagy az új,
szocialista környezetben megalakult vitorlásklubok erôteljesen és
jól fogták kézbe, addig a természetbarát vitorlázók egymástól
függetlenül, szervezetlenül, mondhatni: ötletszerûen ûzték ked-
venc sportjukat. Szükségszerû volt összefogni, szervezetbe tö-
möríteni a túrásokat, közös érdekképviselet, klubszerû formát ki-
alakítani. A Túravitorlás Sportklub megalakulásakor egy sor fel-
adat azonnal adódott: kikötôt vagy kikötôket kell létrehozni, hi-
szen telephely, bázis nélkül »papírforma« maradt volna a Klub. 

Fonyódon felépült a yollekikötô, és összefogta a dunántúli
nagyvárosok túravitorlázóit. Szívesen keresik fel a hangulatos,
kedves Port Lacajt, ahol baráti, családias fogadtatásban részesül-
nek. Ennek a kikötônek hagyományai vannak: a közeli, remek
boraival csábító Badacsonyba irányuló közös túrák Solti Laci
Bácsi emléke. Néhány évvel nagy erôvel folyt a munka Alsóör-
sön is. A nádastól elhódított hektárnyi terület komoly kikötôme-
dencét foglal magába, ahol a mélyjáratú hajók is biztonsággal
köthetnek ki. Élet »gerince« kialakult, a közösség jól alkalmaz-
kodik a követelményekhez, lehetôségekhez, feladatokhoz.

Fél évszázad távlatából világosan látszik, és igazat kell ad-
nunk a szerzônek, hogy a TVSK elsô tíz évének valóban megvolt
a maga történelmi szerepe, a magyar vitorlázásban. Akkor is, ha
ez a tízedik év végén talán kevésbé volt nyilvánvaló.
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Vitorlázás, 1973. október
Áll a daru!
Hosszú évek munkája eredményeképpen ÁLL A DARU Alsó-
örsön. Teljesült a felsô-balatoni túrások régi álma: nem kell már
a szomszédokhoz vagy esetleg a túlsó partra vinni a hajókat;
könnyen és gyorsan mi magunk meg tudjuk oldani a kiemelés és
a vízre rakás munkáját. Sok apróbb-nagyobb feladattal kellett
megbirkózni az alsóörsi csoportoknak ahhoz, hogy idén augusz-
tus végére a telep egy impozáns kô- vas- betonlábazaton gémjét
büszkén az ég felé nyújtó létesítménnyel gazdagodjék. Hamaro-
san meg kell épülnie a sólyának, és erôfeszítéseink javát a táro-
ló felállítására kell összpontosítanunk. Daru elkészítése határo-
zott reményt ad arra, hogy soron következô beruházásaink is rö-
vid idôn belül megvalósulnak. 

Vitorlázás, 1975. október
Mûanyag 25-ös építése Fonyódon
Évek óta ment a szövegelés, hogy a Balatonon az igazi hajó a 25-
ös, és még igazibb, ha az mûanyagból van. Node ahhoz sablon
is kéne! Már arról is beszéltek a tûznél, hogy építeni kellene egy
mintát. Végül Kenedi Pista kinyomozott egy vadonatúj, még vi-
zet nem látott okumé 25-öst, Pintér István siófoki hajács tulaj-
donát. A tulaj rendkívül megértô volt – nem lehetünk neki elég
hálásak, köszönet meg minden ezúton is! –, és megengedte,
hogy a sablont lehúzzuk. Kenedi szervezésére létrejött egy »rész-
vénytársaság« – vállaljuk a veszélyt! – felkiáltással. Potom 21 nap
munkával tavaly nyáron elkészült a sablon. Istentelen munka
volt a fél oldalra döntött hajón – megfordítani nem engedték –
függôlegesen és felfelé laminálni!

Idén nyáron megkezdôdött a hajó építése, és már a második
test – deck nélkül – úszik a vízen. Az egyik lehet, hogy még az
idén versenyképes lesz. A tulajdonosok, a Brandmüller–Perjés
duó fogadkoznak, hogy augusztusban már ott lesznek a me-
zônyben! 

Ma-Ja
Akkoriban sokan gondolkodtak úgy: jobb a mûanyag. Ma persze
tudjuk, hogy nem igaz, nem jobb, nem rosszabb, más. Az viszont
tény: a Kenedi-féle hajók kiállták az idô próbáját: négy évtizede
különösebb gond, vagy nagyobb felújítás nélkül vitorláznak velük. 

Vitorlázás, 1980. június
Megalakult a Túravitorlás Sportklub 
Ábrahámhegyi csoportja
1979. november 24-én tartotta alakuló közgyûlését a TVSK áb-
rahámhegyi csoportja. A közgyûlés sikerrel zárult. A Fagyöngy
vendéglôben megjelent újdonsült tagság megmutatta, hogy ké-
pes lesz a sportszerû közösségi életre. Az »életre hívók«, a par-
ti sáv régi telek és hajótulajdonosai már az ötvenes években ösz-
szeálltak egy-egy alkalomra, és rozoga hajóikon körbevitorlázták
a Balatont. Mivel a hajólétszám Ábrahámhegyen az utóbbi tíz
évben jelentôsen megnövekedett, számtalan helyi építésû hajó-
típus cirkált a környéken – közöttük kezdôk, új hajótulajdonosok
– így egy-egy váratlanul betörô vihar nehéz helyzeteket terem-
tett. Ôsi Attila, a késôbb megválasztott telepvezetô, ismertette
a leendô telep tervét. A Jégmadár-kikötô (valamikor uszályrako-
dó) kihasználatlan területe lenne a legalkalmasabb. Öböl-kotrás-
ra, mólóépítésre, feltöltésre lesz majd itt szükség. Elsôsorban ha-
jókiemelô szerkezetek, épület-telepítés, közösségi helyiségek,
fedett hajó tárolótér kerülne megtervezésre. Az ábrahámhegyi
TVSK csoport lehetne az alsó-balatoni centrum. 

Novemberben tehát egymást követték az álmodozó felszóla-
lások: tervezni lehet! Akkor még senki sem sejtette, hogy milyen
hamar valóra válhatnak. Ôsi Attila kezdeményezésére társadal-
mi munkával készültek el a tervek, és 1980. április közepén ke-
rültek jóváhagyásra. Az ábrahámhegyi TVSK telepítési terve
szebb lett, mint amirôl a leendô tagok valaha álmodhattak. 
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Cserkuthy László, Szerecz László és Linci – 1973.

Alsóörs – 1976.
Alsóörs, Kuszi Too, Németh Örs és Botond – 1977.



A novemberi közgyûlés óta csak néhány hónap telt el. Má-
jus 1-jén tartottuk a elsô vitorlabontó ünnepséget, egyenlôre
még a Jégmadár-kikötô megmunkálatlan területén. De remény-
kedünk Pálos István elnöknek, a közgyûlésen elmondott beszé-
de egyik mondatában, miszerint ha az egyesületi érdekek és a
Balaton távlati fejlesztési terve közös nevezôre kerülhetnek, ak-
kor hamarosan elkezdôdnek itt a munkálatok. Az ábrahámhegyi
klubtagok úgy tartják: »mindent vagy semmit«. És mert a szívek-
ben már megértek a feltételek, az idôt is könnyebb lesz kivárni!

Hát…, ami azt illeti, sokat kellett várni. Úgy egy évtized telt
el, mire a terület kikötôre kezdett emlékeztetni, majd további
évek múltán, 1993-ban kapott engedélyt, mint közforgalmú ki-
kötô, pedig még akkor is csak a partfal üzemelt, a mólószárakon
nem lehet kikötni. Az Ábrahámhegyi kikötô a mai arculatát
2005-re nyerte el.

Vitorlázás, 1981. június
Megalakult a Vitorlázók Környezetvédelmi Ôrsége
Hosszú éveken keresztül közöltünk cikkeket, felhívásokat, tájé-
koztatókat a Balatont fenyegetô környezeti veszélyekrôl, a tár-
sadalmi összefogás szükségességérôl, az elért kisebb-nagyobb
részeredményekrôl. Felhívást közöltünk, amelyben a Hazafias
Népfront segítségével létrehozandó környezetvédelmi társadal-
mi ôrség tagjainak sorába toboroztunk jelentkezôket. 

A jelentkezések nyomán megalakíthattuk a Vitorlázók Kör-
nyezetvédelmi Társadalmi ôrségét. Az alakuló gyûlésen képvisel-
tette magát a Hazafias Népfront Országos Elnöksége Környe-
zetvédelmi Bizottság Társadalmi ôrség Albizottsága, a Balatoni
Intézô Bizottság, a Búvár címû lap, a TVSK Elnöksége és Vitor-
lázás szerkesztôsége is. Dr. Gérusz Miklós, már az alakuló ôrség
tagjainak igazolványaival, jelvényeivel felszerelve érkezett. 

Lassan szállóigévé válik Bertha Bulcsú mondása: „A Balaton
fejlôdésének buktatója az, hogy ötven gazdája van, s mindegyik
csak a saját érdekeit nézi.” Azért változik a helyzet – már nem-
csak gazdái, de »szolgái« is vannak és lesznek a Balatonnak,
többek között a Környezetvédelmi Társadalmi ôrség tagjai. Az
ôrség tagjainak tevékenysége önkéntes. Igazolvánnyal és jelvény-
nyel vannak ellátva, intézkedéseiknek nem kényszerítô, hanem
meggyôzô, társadalmi jellege van, az emberek tudatára, jóérzé-
sére ható felszólítással, a veszélyre való figyelmeztetéssel. 

Természetesen a környezetôr szennyezés észlelésekor a hiva-
talos szervek segítségét is igénybe veheti: tanácsi ügyintézôt,
szolgálatos rendôrt, a vasúti-, hajózási-, parti-, vízügyi-tisztvise-
lôt stb. 

Vitorlázás, 1982. július
Keszthely
Lapunkból hosszabb ideje hiányzott a keszthelyiekrôl szóló hír.
Ennek oka csupán annyi, hogy a keszthelyiek a vízitelep és a ki-
kötô kialakításával, sporttevékenységük irányának meghatározá-
sával és az ehhez szükséges sporteszközök elôteremtésével vol-
tak elfoglalva. 

Ma már örömmel jelenthetjük, hogy kultúrált feltételeket is
kielégítô vízitelep, nádas öböllel védett (sajnos csak kis vízmély-
ségû) kikötô és sólya áll a tagok rendelkezésére. Tôkesúlyos ha-
jó egyelôre csak a nyílt vízen, bóján tarthatók. 

A tagok a TVSK alapszabály lehetôségeit felismerve, önálló
területi túra-és versenyszakosztályt alakítottak, és ennek megfe-
lelôen végzik sporttevékenységüket. 

(…) A szakosztályunk vízitelepén még 15-20 hajó elhelyezé-
sére van mód. Ezért várjuk azokat a sporttársaknak a jelentkezé-
sét, akiknek télen, esetleg nyáron hajóelhelyezési gondjuk van. 

Dombi László, szakosztályvezetô
Ami azt illeti, valóban »hosszabb ideje« nem olvashattunk a

keszthelyi TVSK teleprôl. Ugyanis ezidáig egyetlen sort sem ír-
tak róla. Pedig egy jó ideje, lassan négy éve alakult meg a Túra-
vitorlás Sportklub Zala megyei Szakosztálya. 

5
0

 
É

V
 

–
 

T
Ú

R
A

V
I

T
O

R
L

Á
S

 
S

P
O

R
T

K
L

U
B

71

Alsóörs – 1977.
Alsóörs – 1978.



Vitorlázás, 1983. augusztus
Megvalósult! Kezdô vitorlázók 
egyhetes edzôtáborozása Alsóörsön
Kitûnô gondolata volt hogy a teleptagok gyermekeit egy-
hetes edzôtáborozásra hívja össze. Az elsô ilynemû edzô-
tábor július elsô hetében annyira sikeres volt, hogy a leg-
merészebb elvárásokat is messze felülmúlta. 

Nem kevesebb, mint 36 gyerek gyûlt össze, hogy részt
vegyen az egy héten át kora reggeltôl napszálltáig tartó
különféle gyakorlatokon. A vitorlázáson kívül tanulni és
gyakorolni kellett a pádlizást, az úszást, a kötélcsomók kö-
tését, a kötélösszeszedést, a kötéldobást. 

Az edzésterv összeállításáért Gáll Éva sporttársat ille-
ti az elismerés és köszönet. 

A szerzô külön is kiemeli a különbözô
korosztályokban, a táborban legjobban szereplôket:
Zolnay Ildikót, Vejtei Miklóst, Németh Botondot, Vejtei
Csabát, Erdész Balázst, Hegyi Dórát, Hinsenkamp Ju-
ditot, Martin Rékát és Szelényi Gábort. 

Ennek a vitorlás gyerektábornak nem maradt el a foly-
tatása, azóta folyamatosan szerepel az alsóörsi nyári prog-
ramban. A telepek késôbb saját maguk is szerveztek ok-
tatás, de a mai napig legsikeresebb az alsóörsi tábor.

Vitorlázás, 1984. május
A TVSK elsô 20 éve
Jubileumi vitorlástalálkozó Balatonföldváron. A TVSK
1964-ben alakult. Az elmúlt 20 esztendôben az egyesüle-
ti létszám 1000 fô fölé emelkedett. A két évtizeddel ko-
rábbi – vitorlástársadalom részérôl kétkedôen fogadott –
kezdeményezés mind szakmailag, mind sportteljesítmé-
nyek vonatkozásában a várakozásokon felül növekedett,
és megtalálta a helyét a magyar vitorlássport keretei kö-
zött. 

Elkönyvelhet magának olyan eredményeket, amelyek
az egész magyar vitorláséletet gazdagítják. Csak két ilyen
területrôl szólva: az a sportszaklap, amelyben most ez a
cikk olvasható, hat évig a TVSK egyesületi lapjaként került
az olvasók kezébe, majd mikor kiderült, hogy mondaniva-
lója az egyesületi tagságnál szélesebb rétegeknek szól, ad-
tuk át a Magyar Vitorlás Szövetségnek és így született
meg a felszabadulás utáni elsô rendszeresen megjelenô vi-
torlás sajtóorgánum. 

A másik ilyen nagyjelentôségû esemény, hogy a hábo-
rú után magyar vitorlázók tengeren való, magyar lobogó
alatt történô, rendszeres vitorlázását szintén az egyesület
szervezte és szervezi, a tulajdonában lévô és az OTSC-vel
együttesen üzemeltetett Argó nevû B 31 típusú hajón. 

Megítélésünk szerint csupán ez a két eredmény is
olyan jelentôs a magyar vitorlássport történetében, hogy
nem tûnik szerénytelenségnek, ha az 1984. évben egy ki-
csit magunkat ünnepeljük. Ennek jegyében az ez évi júni-
usi TVSK Kupát bôvített programmal, jubileumi rendez-
vényként szervezzük. Ezen felül június hó 23-24-én
Balatonföldváron jubileumi vitorlástalálkozót szervezünk,
amelyre minden vitorlást és vitorlázót – versenyzôt és tú-
rázót – szeretettel várunk. 

Pálos István 
A kezdetben a Túravitorlás Értesítô nagyszerû kezde-

ményezés volt. Amikor nôtt a terjedelem és a példány-
szám, évente több szám jelent meg, sikeressé vált a lap a
vitorlázók szélesebb körében. És pont a sikeresség lett a
veszte, a költségek emelkedtek, anyagiak miatt le kellett
mondani róla, átadták az MVSz-nek. Ezzel el is sikkadt a
TVSK szempontjából a lényege, átalakult a lap szerkeze-
te, egyre kevesebb túravitorlázókat érdeklô hír jelent meg
benne, egy viszonylag rövid idô után a klubot érintô be-
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Az alsóörsi daru 



számolókból, hírekbôl, értesítôkbôl a korábbiakkal szem-
ben gyakorlatilag semmi. 

Ami az Argót illeti, rövid pályafutását követôen már
nem töltötte be a feladatát, sokba került, és egyéb prob-
lémák miatt eladásra került.

Ugyanakkor minden ok megvolt arra, hogy az elmúlt
húsz évet ünnepelje a tagság. A klub élt és mûködött. Jó
kezdeményezésnek bizonyult a Földvár–Kezthely verseny,
amit a késôbbiekben még több is követett. 

A TVSK tulajdonában, illetve kezelésében lévô kikötôk
nem csak hatalmas vagyoni, hanem jelentôs eszmei érté-
ket jelentenek. Az alapítók gyermekei, unokái élvezik a
felmenôk erôfeszítéseit, azoknak az alapítóknak áldozatos
munkájának eredményét kapták örökül, akik létrehoztak
valami nagy dolgot a semmibôl. 

Vitorlázás, 1984. július
A keszthelyi telep
A TVSK fennállásának 20. évfordulóját ünneplô beszámo-
lók sorában a keszthelyi telep is bemutatkozik, bár jóval fi-
atalabb, mint az anyaegyesület. A csoport 1978 ôszén
alakult 20 fôvel. Ma már 67 a nyilvántartott tagok száma,
akiknek nagy része saját hajóval rendelkezik. A csoport,
élve a TVSK alapszabály adta lehetôséggel, 1980 óta önál-
ló területi túra- és versenyszakosztályként tevékenykedik. 

Igen jó a kapcsolatunk a Zala-megyei Természetbarát
Szövetséggel, amely a szakosztály szakmai felügyeletét
látja el és helyi sportprogramok biztosításával segíti a
keszthelyi klubtagságot. Együttmûködési megállapodás
alapján a keszthelyi telep biztosítja a Zala-megyei vízi ter-
mészetjárók táborhelyét és szakmai képzését a vitorlás
sportágban. A vízitelepen közös klub-helység, három ven-
dégszoba, vitorla-tároló és raktár áll a teleptagság rendel-
kezésére. A kb. 40 méter hosszú megtisztított partszaka-
szon 50-60 cm vízmélységû kikötô az uszonyos hajók ré-
szére biztosít védett helyet. A telep közel félmilliós érté-
kû létesítményei a jórészt társadalmi munkával épültek a
Keszthelyi Városi Tanács mûszaki osztálya által kijelölt te-
rületen. A tagság ellátását fôszezonban büfé biztosítja. 

Követni kívánjuk az alsóörsi telep jó kezdeményezését,
és itt is szervezünk edzôtáborokat ifik és gyermekek részé-
re. Felnôtt túrázóink részére elsôsorban helyi túrákat szer-
vezünk. Nagyobb túrarendezvényünk a Természetbarát
Szövetség Vízitura bizottság által kiírt Nemzetközi Bala-
ton Túra, melyre minden évben sor kerül augusztus elsô
hetében. Tömegsport rendezvényeink – évadnyitó, évad-
záró – közismertek a fonyódi tagság körében, reméljük a
többi teleprôl is lesznek érdeklôdôk. Felhívjuk a figyelmet
a tömegsportcélú nyári edzôtáborainkra is, érdeklôdôket
tudunk fogadni, szállást faházban vagy sátorban biztosít-
va. 

Továbbra is valljuk azt a TVSK-elvet, hogy mindenki
saját költségére vitorlázik, azonban nem akadályozzuk
meg, hogy valaki átigazoljon más egyesülethez, ha inten-
zívebben kíván foglalkozni a versenysporttal. Így került sor
arra is, hogy nálunk nevelkedett gyerekeket ez évtôl, edzô-
jükkel együtt más egyesületnek adtunk át. Célunk az,
hogy a következô két-három évben ismét 10-15 fô ver-
senyzôt neveljünk a következô korosztályokból. 

1985-ben a keszthelyi telep azonban a saját érdekeit
szem elôtt tartva, a helyi elvárásoknak engedve kivált a
TVSK-ból, és a továbbiakban önálló klubként a Keszthe-
lyi Tanácshoz tartozott. 
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Az alsóörsi telep: nád és helyenként víz a házak között – 80-as évek



Húsz év után
Az elsô húsz év alatt a nagy dolgok megvalósultak, a »hôsi
korszak« lezárult, a továbbiakban igazán nagy, az elsô ki-
kötôk létesítéséhez mérhetô, dolgok nem történtek. 

A vezetôség a továbbiakban is végezte a napi munkát,
a klub mûködött. Természetesen nem szabad ezt félváll-
ról venni, mert az elnökség, a szakosztályok és telepek ve-
zetôsége, illetve az egy-egy feladatra megbízottak rend-
szeresen – és nem is keveset – dolgoztak a klubért. Tették
mindezt a szabadidejükben, társadalmi munkában, egyet-
len fillér fizetség nélkül. Azokban az idôkben ezt tulajdon-
képpen még normálisnak is tekinthettük, akkor is, ha
azért nem is ez volt az általános. 

Jelenleg is hasonlóan mennek a dolgok, a vezetôség
ma is honorárium nélkül dolgozik, az a mai világban kö-
zel sem megszokott, sôt, sajnos kirívónak tekinthetô…

Érdekes, hogy a korábban preferált ügyek – nemzetközi
kempingek, hajótárolók, tengeri oktatás – sorra zátonyra
futottak, vagy csak egy ideig mûködtek a klubon belül. Va-
lószínûnek látszik, hogy – a gyakorlatilag kizárólag kifelé,
azaz a hivatalok felé –  meghírdetett kérdések valójában
nem is voltak fontosak a klubnak, így elég volt a beszámo-
lókban feltüntetni azokat, a gyakorlatban ugyanis nem so-
kat törôdtek ezzel, közben a tagság jókat vitorlázott. Szó-
val ez volt fontos a tagságnak éppúgy, mint a vezetôknek. 

Minden bizonnyal ezért is erôltették a vezetôk példá-
ul a túrakönyv vezetését, mert ezzel akarták bizonyítani a
felettes szervek felé, hogy igenis szükség van egy ilyen
egyesületre. Valamint a tagság kevésbé aktív részét akarták
rávenni némi sporttevékenységre. Thát valóban szükség
volt és van erre ma is, de ma már nem az adminisztráción
fog múlni a klub léte. 

Azért az utóbbi harminc év sem múlt el nyomtalanul.
A telepek rendezôdtek, a korábbi, ugyan romantikus, de
ugyanakkor nagyon is civilizálatlan körülmények folya-
matosan javultak, ma európai viszonyok várnak mindenkit
a TVSK-kikötôkben. 

1982-ben megalakul a TVSK földvári csoportja, és
szerzôdést köt a MAHART-tal a Galambszigeti kikötôhe-
lyek kizárólagos használatáról.  

1989-ben megkezdôdött az ábrahámhegyi TVSK kikö-
tô  építése, és 1993-ban megtörtént az átadása is. 

1990-ben elkészülnek a széplaki jolle-kikötô engedé-
lyezési tervei, hamarosan megkezdôdik az építkezés. 

A TVSK Kupa – Pünkösdi Regatta néven – továbbra
is sikeres, olyannyira, hogy a Kékszalag után a Balaton
legnagyobb létszámban látogatott versennyé növi ki ma-
gát. Ez lehet az oka, hogy az egyesület további versenyek
rendezésére szánja el magát, illetve a telepek önállóan is
vállalják hasonló események lebonyolítását, mint például
a Rizling kupa, a Szüreti regatta, valamint a Jolle és Regi-
na bajnokság.  

A rendszerváltás utáni a társadalmi, politikai és gazda-
sági átalakulás miatt, kormányzati döntések és jogsza-
bályváltozások nyomán a sportegyesületekre, így a TVSK-
ra is jelentôs feladat hárul. A klub az új sporttörvény mi-
att kötelezôen átalakul, a kikötôk tulajdoni viszonyai ren-
dezôdnek, a gazdálkodás átláthatóbbá válik. A klub mû-
ködése mindenben megfelel a hatályos jogszabályoknak
és elôírásoknak. 

Mondhatjuk, hogy jól mennek a dolgok, de a fentiek-
bôl mégsem következik, hogy minden a legnagyobb rend-
ben lenne. A jelenlegi gazdasági gondok éreztetik a hatá-
sukat, a tagság aktivitása csökkent az elmúlt években, ami
érthetô, de ugyanakkor sajnálatos jelenség. 

A klub tagjai joggal bízhatnak a jövôben. Az egyesület
gazdálkodása stabil, mûködése megfelel az elvárásoknak,
a telepek önállóak, a klub közgyûlései szabályosak, és a
tagság érdekeit szolgálják.
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TVSK TELEPEK

Az elsô, fonyódi telepet sorra követte a többi: Alsóörs,
Keszthely, Balatonföldvár, Balatonalmádi, Ábrahámhegy,
Balatonmária, Széplak, Balatonfûzfô. Minden kikötô más
mint a korábbiak, a létesítésük, a körülményeik és a ki-
alakításuk is különbözô, sok esetben pedig a mûködésük
gazdasági formája is. 

5
0

 
É

V
 

–
 

T
Ú

R
A

V
I

T
O

R
L

Á
S

 
S

P
O

R
T

K
L

U
B

75



76

T
V

S
K

 
T

E
L

E
P

E
K

Fonyód teltház – 2014.
Fonyód, bajnokság idején – 2014.

Fonyód
Az 1960-as évek elején 8-10 lelkes vitorlázó Solti László irányí-
tásával vitorlás túrákat szervezett, és egyre többen tanultak meg
vitorlázni. 

1965-ben a Túravitorlás Sportklub keretén belül kikötôt akart
építeni. A kiszemelt terület a Fonyódi Tanács tulajdonában volt,
amit Magyar Imre akkori tanácselnök átadott a klubnak. Lelkes
kapitányok: Alapy Gyula, Cserkuthy László, Mészöly György,
Pieringer Károly, Szerecz László szervezésével és a tagok önzet-
len munkájának eredményeként 1965 júniusára elkészült a kikö-
tô öböl, ahol 15 jolle állandó, védett kikötôre talált. 

A fonyódi telep átadását követôen, a telep vezetôje Solti
László (Lacaj) lett, majd halála után, 1973-ig Budai András. El-
sôsorban a tagok áldozatos munkájának eredményeként a telep
fejlôdött. 1966-ban a tanács segítségével közkút, majd 600 m3

töltés és kerítés létesült. 1969-ben a közvilágítást bôvítették,
1970-ben lehetôvé vált, hogy egy elektromos csatlakozó villany-
szekrényt építsünk ki. 

Eddig az idôpontig a telepen – az építés sorrendjében – hat
ház épült: Soltié, Alapyé, Cserkúthyé, Hámorié, Ambrózié és
Martiné. 

A keleti irányú bejárat hibás megválasztása már 1967-ben is-
mételt bejárati kotrást tett szükségessé, majd különbözô »ideig-
lenes mûszaki megoldások« történtek a feltöltôdés megállítására. 

1973-ban választották Martin Jánost telepvezetônek. 1973–
74-ben további négy ház: Gaálé, Kolláré, Kovácsé, Richteré épült. 

1974-ben a bejárati probléma megoldásra került sor a kikö-
tô átépítésére és a bejárat nyugatra történô megnyitására. Sajnos
a kikötôt védô nádas fokozatosan pusztult, ezért szükségessé vált
kô védmû kiépítésére. Erre 1979–1980-as években került sor,
gyakorlatilag ekkor nyerte el a kikötô a mai formáját. 

Jelenleg 72 hajó kikötésére van mód. 1979-ben épül ki az el-
sô földelt elektromos hálózat, majd 1998-ban a gáz, víz és csa-
torna rendszer. A házak engedélyezésére 1996-ban került sor.
Ennek az eljárásnak volt része a második kikötô fejlesztési terv
elkészítése is. Eddig összesen 25 ház épült, a telek beépítettsé-
ge miatt több építésére nincs is mód. 1999-ben öt, késôbb még
egy hangárt, valamint egy árboctárolót építettünk a hajók és az
árbocok tárolására.

1969-ben szervezzük meg az elsô Alsóörs–Fonyód vitorlás
túra találkozót, ami – több kevesebb kihagyással – a mai napig
tart. 1986-ban – TVSK elnökké választását követôen – Martin le-
mondott, a telep vezetôjének Richter Gusztávot választotta a
tagság, akit Székely Ervin, majd Kenéz László követett. Jelenleg
Székely Róbert a telep vezetô.

1986-ban került sor a belsô csatornázásra, és ezzel kapcso-
latban a tereprendezés is elkészült. 1987-ben a nyugati oldal
kôszórása is megtörtént, és a hajók kiemelésének megkönnyíté-
sére két sólya is elkészült. A telep képezi a bázisát a klasszikus
25-ös flottának és rendezi – 1994-óta – a magyar nagyhajós jol-
le bajnokságot.

2012–13-ban sor került az északi móló felújítására, a keleti
teherkapu megépítésére és a kikötôhelyek cölöpözésére.

A telep mûködésének gazdasági alapját a tagok, és a mintegy
húsz bérlô befizetései biztosítják. A jövôben fontos szervezeti és
mûködési változások elôtt állunk. Az egyik ilyen az 1995-ben ké-
szült Telep Szervezeti és Mûködési Szabályzatának a mai jogsza-
bályokhoz, a TVSK Alapszabályához és a jelen gyakorlathoz il-
leszkedô átdolgozása. A másik a telepen lévô házak jogállásának
– az igénybevett terület bérbeadásával történô – rendezése. 

A jövôben szükségessé válik a partfalak megerôsítése, a part-
vonal kiigazítása, valamint a vizesblokk korszerûsítése, a sólya ja-
vítása és a kerítés újjáépítésére. 

Távolabbi tervként szerepel a kikötô bôvítése az északi mó-
ló mintegy harminc méterrel történô eltolásával, ami részben
megoldást jelent az idôrôl idôre feltöltôdô kikötôbejárat problé-
májára is.

Martin János

Fonyód a jelenlegi állapot
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Alsóörs klubház és játszótér – 2014.
Alsóörs sziget – 2014.

Alsóörs
A Túravitorlás Sportklub második telepe. Miközben a fonyódi ki-
kötô épült, már egy újabb merész terv körvonalazódott a vezetôk
fejében. Fonyód, adottságai okán, a jolle tulajdonosok számára je-
lentett megoldást, a tôkesúlyos hajókon vitorlázóknak továbbra
sem volt helyük a klubban. Pedig egyre többen csatlakoztak a
tagsághoz, nyilván annak reményében, hogy az ô kikötôgondjaik
is megoldódnak. 

A hatvanas években a kishajós vitorlázásra, ezen belül is el-
sôsorban az olimpiai osztályokra helyezték a klubok a fô hang-
súlyt. A maszek nagyhajósokat helyzete egyre nehezebb volt, so-
kan bóján vagy a MAHART kikötôkben – áldatlan állapotok
között – tartották a hajóikat, Balaton szerte már legfeljebb csak
megtûrték egy-egy a klubban ôket.

Az alsóörsi telep alapító tagjainak nagy része valamikor a Va-
sas Sport Clubban vitorlázott, azonban a Vasas a vitorlás szak-
osztályát átadta a Videotonnak, ezért sokunknak el kellett hagy-
nia a klubot, mivel – a hivatalos indoklás szerint – nem voltunk
Videoton dolgozók.

1965 táján Dr. Schmalz József, barátjával, a Hazai Fésûsfo-
nó és Szövôgyár vezérigazgatójával, Szabó Miklóssal közösen
kezdett gondolkozni azon, hogy hol található a Balatonon egy
olyan hely, ahol kikötôt létesíthetnének, és nyugodtan vitorláz-
hatnának a Videotonból és más klubokból kiutált nagyhajósok. 

Elekes Béla bácsival is megbeszélve a lehetôségeket, akadtak
rá arra a rendezetlen üres telekre, ami akkoriban inkább egy mo-
csaras-nádas terület volt, kevés szárazfölddel rendelkezett: a mai
kaputól egy keskeny földút vezetett a vízig; volt egy másik föld-
sáv, amin a nyugati oldalon, a mai szörf-stégig lehetett száraz láb-
bal eljutni; és ezt a kettôt, a mai elsô házsor elôtt, egy további föl-
csík kötötte össze. A többi rész zsombékos-nádas, a sziget és a
part között laza mocsaras-nádas volt. Kellet hozzá némi fantázia,
hogy itt valaki a mai kikötôt lássa. Ugyanakkor ezért is lehetett
megszerezni, ez a terület senkit sem érdekelt. (Mások másként
emlékeznek: Az egyesület elnöke – aki annak idején a Balatoni
Intézô Bizottság tagja is volt – egy intézôbizottsági balatoni
szemle alkalmával »kiszúrta« Alsóörs partmenti területén, a vas-
útállomás magasságában lévô telket. – a szerk.)

A terület egy feltöltetlen, rendezetlen zsombékos parti rész
volt, amelyet kérelmünkre az illetékes tanács hivatalosan vitor-
lás sportlétesítmény, vagyis vitorláskikötô céljára kezelésbe adott
a Túravitorlás Sportklubnak.

A »maszek« kikötô építéséhez mintául szolgálhatott a TVSK,
és a Fonyódon már mûködô vitorlástelep, a Port Lacaj. Schmalz
József és Elekes Béla ötletét, mely szerint ez az alkalmas hely az
új kikötônek, az elnökség, és személy szerint Pálos István elnök
is örömmel üdvözölte, és támogatásáról biztosította a kialakuló
félben lévô alsóörsi csapatot. 

Az 1966. november 25-én tartott közgyûlésen, az 1967. évi
tervek ismertetése során hangzott el elsô ízben hivatalosan az al-
sóörsi telep terve. Pálos István: „A klub tevékenysége három te-
rületre terjed ki (…) és az alsóörsi telep létesítésére.

Az Öreg Schmalz – ahogyan ôt Balatonszerte hívták – össze-
szedte ismerôseit, és mindazokat akik segíteni tudtak. Megkap-
tuk a terület kezelôi jogát, és megalakulhatott a Túravitorlás
Sportklub Alsóörsi Telepe. 

A kikötôt még 1968 nyarán, a Balatoni Intézô Bizottság és
más szervek támogatásával, elkezdték kikotorni. Az iszap egy ré-
sze a telepen maradt, a mocsaras részt töltötték fel vele, és ekkor
alakult ki a sziget is. A telep feltöltése fokozatosan történt, elfo-
gadtunk mindenféle földet, de építési törmeléket is. Ezeket csak
leszórták a teherautókról, a szétterítését, majd a placc elegyen-
getését társadalmi munkában végezte a tagság. Így lassan elfo-
gyott a mocsár, és kialakult a szárazulat, de sajnos megszûnt az
a romantikus hangulat, amit a békák brekegése, és kacsák a me-
nedékhelyek közötti úszkálása jelentett. 

A feltöltés végeztével a kikötôt délrôl a sziget, nyugat felôl
pedig, a mai szörfstég végéig, gát védte.



Amikor a part mentén már elég szilárd talaj volt, elkezdték
építeni a kis menedék házakat. Az elsô Szabó Jánosé volt, majd
Majoross Laci bácsiék következtek, késôbb Parragh Péter is épí-
tett egy kis tárolót. Az évek során több menedékhelyet is felhúz-
tak a klubtagok.

Sokszor végeztünk »közmunkát«, ezek során idôrôl idôre
rendbe szedtük a munkaterületet, késôbb füvesítettünk, fákat ül-
tettünk, kialakítottuk a vizesblokkot. 

A vizet és a villanyt szinte egyszerre vezeték be a telepre.
Nagy szükség volt erre a megnövekedett hajópark, és az erôsö-
dô létszámterhelés miatt. A vízitelep minden gond és akadály el-
lenére a hetvenes évek közepére komoly vitorlázóbázissá vált,
szárazon és vízen egyaránt alkalmassá arra, hogy a Felsô-Bala-
tonon igazi otthont adjon a túravitorlázóknak.

Ebben az idôben váltak rendszeressé a TVSK vitorlás-talál-
kozók. Évente látogattak a fonyódiak Alsóörsre, akik viszonoz-
ták a látogatást. 

A mûanyaghajó építési láz nem kerülhette el Alsóörsöt sem,
így sorra épültek a Rebellek, és 80-as évek elejére a hajópark je-
lentôs megújulását hozta magával.

A fiatalok számára 14 éves korig minden nyáron edzôtábo-
rokat és ifjúsági túrákat tartanak, ezek jelentik a szakmai felké-
szítést a felnôtt vitorlázóéletre.

A kikötô akkor nyerte el mai képét, amikor az ELMÜ meg-
építette kikötôjét, és a két nagy kikötô szárat. 

Az évek során többször kellett a telepet felméretni, többször
kiderült, hol vannak a »végleges« telekhatárok, így a terület na-
gyobb lett, és megépülhettek a keleti oldalon a menedékhelyek.

1998-ban az Állami Vagyonkezelô tulajdonba adta a telepet,
azzal a kikötéssel, hogy az kizárólag sportcélra használható. Ek-
kor kezdôdhetett el az ideiglenes menedékhelyek átépítése, a te-
lep mai képének kialakítása.

Közben saját forrásból és kivitelezésben megépült a szép új
klubházunk. Átépítettük a vizesblokkot, felépült a gondnoki ház
és a porta. Elkészült a gyermekeknek egy játszótér, a nagyobbak-
nak és a felnôtteknek egy sportpálya is. Nagyobb teherbírásúra
cserélték a hajókiemelô darut, és felállítottak egy árbocdarut is.

A teleptagok szorgalmasan vitorláztak, közös túrákon vettek
részt, és évrôl-évre egyre többen versenyeztek is.

Elsô alsóörsi telepvezetô, a klub elnökhelyettese, Dr. Schmalz
József volt, aki az 1985 évben bekövetkezett haláláig igen aktívan
dolgozott a telep fejlesztésén. Ôt Szabó Miklós követte, aki
»civilben« a Hazai Fésûsfonó és Szövôgyár vezérigazgatójaként
tevékenykedett, és a kezdetektôl fogva aktívan részt vett a telep
kialakításában. Sajnos 1989-ben, ô is túl korán, hagyta itt imádott
Balatonját.

Heyduck György következett a telepvezetôk sorában.
Jelenlegi telepvezetô ifjabb Garádi István.

Schmalz Ildikó
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Alsóörsön megépült az Elmü kikötô, ez a mai állapot – 2014.

Új daru – 2014.

Heyduck György
1930. december 15-én született. A Budapesti Mûszaki Egye-
tem Közlekedési, majd szintén a BME Vízépítési karán szer-
zett diplomát. Vízmérnökként dolgozott az Országos Vízügyi
Fôigazgatóságnál. 

Édesapja a húszas években a BYC tagja volt, és 1936-ban
egy házat vásárolt Balatonszemesen. Gyuri egy Balatoni din-
givel itt kezdett vitorlázni, késôbb O jolléval, Kalózzal, 15-ös
és 25-ös jolléval, Schëren 30-assal és 40-essel versenyzett.
Résztulajdona volt a Luciferben (22-es) és a Pelikánban (40-
es). Volt bronzérmes a bajnokságon, elsô és második a Nép-
köztársaság Kupán. 

Jórészt neki köszönhetjük az alsóörsi telep mai arculatát.
Több, mint húsz éven keresztül alakította a telep életét, irányí-
totta a fejlesztéseket, de ha szükség volt rá, sokszor fizikai mun-
kával is közremûködve dolgozott a telepen. Ô vezette a partfa-
lépítést, vezényelte a daruk, a klubház, a vizesblokkok, a gond-
noki lakás építését, és még sok minden egyebet.
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Keszthely Ládagyár – 2012.

Keszthely
A hetvenes évek végén sorra szûntek meg a vállalati vitorlázó
szakosztályok, és a hajókat elérhetô áron meg lehetett vásárol-
ni, így Keszthelyen is egyre több túravitorlás jelent meg a nád-
öblök mélyén, és a Helikon Hotel elôtti szabad vízen. 

Népszerûvé vált a szabadidôsport kategóriába tartozó vízi tú-
rázás és a vitorlázás.

Egyre többen építettek maguknak hajót. Ebben az idôben
már több típus hajóépítô sablonját lehetett bérelni; mûgyantát,
üvegszövetet stb. vásárolni.

Közismert, hogy ebben az idôben még igazolni kellett bizo-
nyos számú részvételt a különbözô, az MVSz naptárában szerep-
lô versenyeken, hogy a tulajdonos mentesüljön az igen magas ál-
lami sarctól, a vízijármû-adótól. 

Az egyéni vitorlázókból alakult csoport tájékozódott – ho-
gyan lehetne Keszthelyen önálló kikötôvel és vízi teleppel rendel-
kezô vitorlás túraklubot létesíteni. Ennek következménye lett
egy alapítói megbeszélés, melyen az érintett vitorlázókon kívül
még megjelent Tóth lászló, az MVSz elnöke, dr. Pálos István, a
TVSK elnöke, a Balatonalmádi Építôk SC edzôje és a Keszthe-
lyi Sporthivatal munkatársa is. Az elképzelést Keszthely Város
vezetése is támogatta.

A közös összefogás eredményeként 1978 szeptemberében
38 alapító taggal megalakult a Túravitorlás Sportklub Zala me-
gyei Szakosztálya.

Keszthely Város tanácsa az utánpótlás-neveléshez, kis mére-
tû vitorlásokat, az oktatáshoz motorost, az eszközök elhelyezé-
séhez faházat, juttatott tartós használatra az induló szakosztály-
nak. Három tagunk elvégezte a Túravezetôi tanfolyamot. 

Megkezdték a cirka ötven fô felkészítését a sportcélú vitor-
lás kishajó vezetôi vizsgára. A növendékek egy része klubtag
lett, többen eredményes versenyzôkké váltak. 

Nekifogtunk a közös munkának, és a kijelölt vízparti terüle-
ten – korábban építési törmelék-lerakóhely volt – 1980 tavaszá-
ra a tagok kétkezi munkájával és anyagi hozzájárulásából elké-
szült a vízi telep kezdeti formája. Ez egy lekerített területet je-
lentett fa épülettel, bójás kikötôvel és sólyával. 

1982-ben ugyancsak társadalmi munkával készült el a telep
áram- víz- és csatorna hálózata, és felépült a vizes blokk is.

1985-ben a szakosztály – kölcsönös megegyezéssel – kiválik
az TVSK-ból, és önálló sportegyesületté alakul, Keszthelyi Túra-
vitorlás Club néven. 

Folytatódott az aktív sportélet. Tagjaink vitorlás versenyeke
és túrákon vettek részt.

1982. és 1991. között kilenc alkalommal, a klub adott kikö-
tôt és táborhelyet a Zala megyei Természetbarát Szövetség szer-
vezésében megtartott Nemzetközi Balatoni kajak-kenu és vitor-
lás kishajó túrának, és részt vállalt a rendezésbôl is. 

1982-ben a TVSK – mint rendezô – lehozta Keszthelyre a
Balaton második legnagyobb túraversenyét, a Földvár–Keszt-
hely Kupát, ami a mai napig Keszthely legnagyobb vízispot ese-
ménye. 

A KTC immár nyolcadik alkalommal rendezi az István Király
elnevezésû vitorlásversenyt, mely elsôsorban a keszthelyi-fonyó-
di térség nagyhajós túravitorlázói részére adott és ad versenyzé-
si lehetôséget.

1989–92: a KTC saját erôbôl, a volt keszthelyi Ládagyár üze-
mi csatornájából kialakítja saját kikötôjét, melyet folyamatosan
fejleszt. A kilencvenes évek elején már 35 hajóhely  kialakítását
tervezik. 

1993 és 1995 között történt meg a vízi telep végleges kiala-
kítása. Jelenleg büfé, vizesblokk melegvizes zuhanyzókkal, toa-
lett, nyári konyha, szabadtéri tûzhely, árboc és vitorlatároló, tá-
borozásra alkalmas zöldterület áll a tagság rendelkezésére. A
kikötô területét térvilágítással látták el.

A vízi telep státusza, a Keszthelyi Önkormányzattal és a Ba-
latoni Vízügyi Kirendeltséggel megkötött bérleti megállapodások
formájában rendezett.

Alsóörs napjainkban
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Almádi, »klubház« – 1992.

Az eredeti kôszórás – 1990.
A fôút –1992. 

Almádi, a kedetek – 1985.

Almádi
TVSK Balatonalmádi telep története gyakorlatilag akkor
kezdôdött, amikor Alsóörsön már látható volt, hogy rövi-
desen ki kell tenni a megtelt táblát. A TVSK vezetôsége a
balatonkenesei Sirály KTSz-tôl 1979-ben vett egy leselej-
tezett Rebell sablont, amit felújítottak, és elkezdôdött Al-
sóörsön a Rebell hajók házilagos gyártása. Ezért, már-
mint a folyamatosan vízre kerülô hajók miatt az Alsóörsön
vendégként parkoló hajóknak lassan menniük kellett, mert
az eddig kikötôi helyekkel igen, de hajókkal nem rendel-
kezôknek kellett a hely. 

Pálos István ismét gondolt egy merészet, és miért ne
tette volna, hiszen két »dobása« – Fonyód és Alsóörs – ko-
rábban már bejött, a TVSK akkori vezetôinek jóváhagyásá-
val megbízta, az Alsóörsön vendégként parkoló Erdôs Sán-
dort, hogy keressen Balatonalmádiban helyet egy új TVSK
kikötô részére. Schmalz József mindenben a támogatásá-
ról biztosította Erdôst, akinek ugyancsak megszûnô félben
volt már az örsi kikötési lehetôsége…

Erdôs Boronkay Gáborral – szintén kikötô hely nélkü-
li, volt Mûegyetemi Atlétikai és Football Clubos (MAFC-
os) vitorlázó, Rebell hajó várományossal – végigjárta Al-
mádiban a Balaton partot. Vajon miért pont Almádira
esett a választás nem tudni, mindenesetre ez kapóra jött
Erdôsnek, akinek almádiban volt nyaralója. Rossz nyelvek
szerint Pálos ezt tudta, és mivel azt akarta, hogy Erdôs,
aki egy köztiszteletnek örvendô, olimpiai bajnok – Mün-
chen, párbajtôr – sportoló volt, képviselje a TVSK-t a hi-
vatalokban. Az ugyanis világos volt, hogy az ô pártvonala
két okból is meggyengült, egy: Pálos nem volt túl aktív
párttag, és akkor még finoman fogalmaztunk, kettô: a
párt már nem volt mindenható a napi ügyek vitelét tekint-
ve. Tehát – vonta le az elnök a következtetést – sokkal job-
ban mennek majd a dolgok, ha nem a pártvonal, hanem
egy népszerû sportoló támogatja a hivatali eljárásokat. És
persze, mint már annyiszor, most is igaza volt. Erdôs sok
dolgot el tudott intézni – még csak nem is elvtelenül – is-
meretsége, illetve ismertsége miatt. Sokszor hetekig, de
akár hónapokig halogatott ügyek végére tettek napok alatt
pontot a kedvéért. 

Tehát Erdôs és Boronkay Almádiban néztek körül, itt
a helyi tanács szerint három terület jöhetett szóba:

1. Almádi Fûzfô felôli oldalán, az akkori Üvegipari
Mûvek üdülôje mellett. A terület méretre megfelelt volna,
ellenben nem volt semmilyen (áram, víz, gáz, csatorna)
közmû, a mocsáron kívül semmi egyéb nem volt a telken,
csak minden felé nádas.

2. Alsóörs felé, a káptalani kanyarban. Itt sem volt
közmû, de legalább szárazulat volt, igaz a Fertônádasi
Állami Gazdaság tulajdonában. Erdôs Sándor elment tár-
gyalni az gazdaság vezetôihez, akik hajlandók voltak átad-
ni a területet kikötô céljára mindössze ötven százaléknyi
hajóhelyért cserébe, de semmilyen anyagi segítséggel nem
akartak hozzájárulni a kivitelezéshez. Mondhatni tárgya-
lási alapnak ez is megteszi, de ez inkább pofátlanság volt,
semmint egy értelmes ajánlat. Ráadásul vasúti átjárót is
kellett volna építeni, ennek költsége az akkori árakon úgy
három millió forint lett volna. Azokban az idôkben ez az
összeg egy jelentôs vagyon volt. 

3. És végül, a jelenlegi terület a Kemping és a szennyvíz-
tisztító között, a régi nevén Apáca strand. Ebben az esetben
– szemben az elôzô kettôvel – már elônyökrôl is beszélhe-
tünk: a telek közmûves, út vezet a bejáratig, van a közelben
vasúti átjáró, a terület kb. húsz százaléka szárazulat, magya-
rul szilárd talaj, és fel lehetett venni, a területet, mint kikö-
tôt a Városépítési Tudományos és Tervezô Intézet (VÁTI) ál-
tal meghatározott „Balatonpart rendezési terv” létesítményi
közé. Hátrány, hogy több tulajdonosa volt. 
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A kikötôszáj rossz irányba nézett – 1995.
Az eredeti állapot – 1995.

Régi klubépület – 1992. Azóta kibôvítették és felújították

Ekkor került a képbe Boros Béla, aki szintén érdekelt volt egy
új kikötô létrehozásában, és az elôbb említett TVSK vezetôktôl
szintén felhatalmazást kapott kikötô létesítésére. Boros jó kap-
csolatban állt Tóth Lászlóval, a Magyar Vitorlás Szövetség akko-
ri elnökével, aki az Alsóörsi telep tagja volt, és ami talán fonto-
sabb, hogy a Tervhivatal fôosztályvezetôjeként dolgozott abban
az idôben. Tóth sokat segített a TVSK hivatali dolgaiban, amiben
lehetett támogatta a klubot. Erdôs és Boros együtt kereste fel a
VÁTI tervezô irodát, ahol Tóth László közbenjárására készsége-
sen berajzolták a létesítményt rendezési tervbe, és a hivatalos do-
kumentumokban a továbbiakban a kérdéses terület kikötôként
szerepelt.

Mivel az ügy jól haladt, Erdôs és Boros felmérést készítettek
azokról a vitorlázókról, akik hajóval rendelkeztek, de kikötôhely-
lyel nem, és csak vendégként, ideiglenesen tudtak valahol parkol-
ni. Az ilyen vitorlázók összehívása után, 1981. május 23-án,
megalakult a »virtuális« Almádi telep 43 fôvel. A telep neve ek-
kor Túravitorlás Kikötô Üdülô Szövetkezet volt. Elnöknek Boros
Bélát választott a tagság, Erdôs Sándor és Muszti József alelnö-
ki megbízást kapott. A Felügyelô bizottságban Vámos Lászlóné
elnök, és két tag, Reuss Mátyás és Szetmártoni Ferenc dolgoz-
hatott. 

Erdôs, 1981-ben létesítési engedélyt kért a TVSK nevében a
kb. 16 000 négyzetméteren megépítendô kikötôre, amit több
területbejárás után, 1983-ban adtak meg. A tagoktól fejenként
negyvenezer forint befizetését kérte a vezetés. 

Különbözô viták miatt, a kivitelezési munkákhoz a TVSK
nem akarta nevét adni, többek között azért, mert a TVSK egy je-
lentôs összeget kapott a Veszprém megyei tanácstól, kifejezetten
az alsóörsi telep különbözô fejlesztési munkálataira, és nem akar-
ták, hogy Boros révén a pénz esetleg Almádiba kerüljön. Ezért,
amikor a Szövetkezetek Országos Szövetsége (SZÖVOSZ) hoz-
zájárult, hogy a lakás, üdülô, és garázs szövetkezetek mintájára,
vitorlás szövetkezetek is alakulhassanak, létrehozták a Vitorlás Ki-
kötô Üdülôszövetkezet, amelyik mint beruházó koordinálta a
munkálatokat. Ez 1984. május 19-én történt, a korábbiból név-
bôl tehát elmaradt a Túra. Ennek oka a klub és Boros Béla kö-
zött megromlott viszony volt.

Boros leköltözött családostul Almádiba, és belekezdett a ki-
jelölt területen a kivitelezési munkákba. Az általa beszerzett
használt földmunkagépekkel vette kezdetét a feltöltés és a terep
rendezése.

A telep két tagja: Szentmártoni Ferenc és felesége Buzás Il-
dikó, társadalmi munkában tervezték meg a területre elképzelt
szociális épületet és vendégházat. 

A kikötômedence terveit – ugyancsak társadalmi munkában
– az Út-, Vasúttervezô Vállalat (UVATERV) készítette. Az iroda
vezetôje Menyhárt Tibor szintén a telep tagja volt. 

Boros Béla Budapesten ingyen szerzett nehéz szerkezetû
vasbeton elemeket, melyeket vasúton Almádiba szállítottak, és
vágányzárral közvetlenül a telepre rakták ki. A vágányzárat, va-
sutas sportkapcsolatait igénybe véve, Erdôs Sándor intézte. (Er-
dôs a Budapesti Vasutas Sport Club sportolójaként gyôzött
Münchenben – a szerk.)

A tervezett vendégmólók vasoszlopait, Boros kapcsolatai ré-
vén, a Dunai Vasmû adta, három hajóhely tízéves használatáért
cserébe.

A szárazulat 1985. február 20-án, többszöri terület-összevo-
nás és megosztás után, a 2313/13 helyrajzi számon, funkcióját
tekintve mint vízisport telep került bejegyzésre, tulajdonos a
Magyar Állam, kezelô a Túravitorlás Sportklub. 

Elkészült a bejárattól a partfalig egy aszfaltozott út, ami el-
vitte a tagság összes befizetett pénzét. Ez Boros egyszemélyi
döntése alapján történt, emiatt megromlott Erdôs és Boros kap-
csolata, és ennek következményeként Erdôs lemondott.

Boros a TVSK helyett, az Üdülôszövetkezet részére akarta a
kezelôi jogot átíratni, amihez a TVSK vezetôsége, érthetô módon,
nem járult hozzá. Ekkor Boros egy új egyesületet hozott létre,
Vízimentôk SE néven, és lemondott az Üdülôszövetkezet élérôl.



Az új elnök idôsebb Vadnai Péter lett. Az ô idejében készült el a
kikötô cölöpözése. Elkezdôdött egy több éves pereskedés a
TVSK, az Üdülôszövetkezet és a Vízimentôk SE – amelynek sem-
mi köze a mai Vízimentôk Magyarországi Szakszolgálatával –
között, amelynek »eredményeként« Boros disszidált. 

Közben azért folytatódott az építkezés, a tagok újbóli hozzá-
járulása nyomán 1985-re elkészült a partfal, és a kôszórás elké-
szültével kialakultak a mólószárak.

Ezt megelôzôen évtizedekig nem épült új kikötô a Balato-
non, ezért a Balatoni Intézô Bizottság az idegenforgalmi alap
pályázatán keresztül – Tóth Lászlónak, az MVSz elnökének köz-
benjárására – hárommillió forint vissza nem térítendô kölcsön-
nel támogatta az építkezést.

1988. március 26-án Vadnai Pétert dr. Szálka Imre ügyvéd
váltotta az elnöki székben. Ez praktikus döntés volt a sok per mi-
att, mivel ô – lévén szakember – könnyebben tudta képviselni a
Szövetkezet és a TVSK érdekeit.

1991 szeptemberében dr. Szálka Imre lemond, ekkor Erdôs
Sándor lesz az elnök. 

A rendszerváltozás után az Üdülôszövetkezet átalakítását
az új elnökség, Erdôs Sándor vezetésével, dr. Darvas Ferenc,
Makkay János, Bisztray György és Damján János vitte végbe. 

Az 1992-ben a kikötô végleges kiépítése, és a használatbavé-
teli engedély megszerzése után, a kikötôi rész, valamint a feltöl-
tött területen felépített szociális épület és vendégház tulajdono-
sa Vitorlás Kikötô Üdülôszövetkezet lett. Ezzel Almádiban egy
meglehetôsen furcsa, kettôs jogi helyzet jött létre, ami azt jelen-
tette, hogy míg az Üdülôszövetkezet vált a kikötô és az épület
tulajdonosává, addig a feltöltött terület a továbbiakban is a
TVSK kezelésében maradt. Ez természetesen további hosszadal-
mas pereket, egyrészrôl a TVSK és az Üdülôszövetkezet kontra
a Vízimentôk között zajlott –, és kimenetelét tekintve bizonyta-
lan helyzetet vetített elôre. 

Az Üdülôszövetkezet elsô lépésben új típusú szövetkezetté
alakult, majd 1992 december ötödikétôl részvénytársasági formá-
ban mûködik, a kikötô neve Vitorlás Kikötô Részvénytársaság lett.

Ebben az évben elsô alkalommal a kikötô vezetése augusz-
tus 20-án Vitorlás Napot rendezett. Több hajóosztályban ama-
tôr vitorlás versenyt bonyolítottak le, majd különbözô sportágak-
ban mérték össze tudásukat a telep tagjai. Este kivilágított hajó-
felvonulással folytatódott az ünnep, amit tûzijáték zárt. A Vitor-
lás Nap olyan jól sikerült, hogy azóta augusztus 20-án minden
évben megrendezésre kerül. 

A telepet – mivel több helyen is a Balaton felsô vízszintje alatt
volt, ezért rendszeresen megjelent a talajvíz – több éves munká-
val feltöltötték. Ez sokszor az almádi építkezések során kiter-
melt földdel, vagy MAHART kikötôk kotrásából származó iszap-
pal történt. (Akkoriban szerencsére mit sem tudtak a kotrásból
származó iszap »veszélyes hulladék« mivoltáról – a szerk.) A ki-
kötôhelyeket becölöpözték, és sor került egy kotrásra is, aminek
következtében a 31 lábas hajók is be tudtak menni a kikötôbe.

1997. szeptember 22-én, az 1996. évi LXV. törvényben fog-
laltak alapján a 2313/13 helyrajzi számú terület a TVSK tulajdo-
nába került! A területen a Vitorlás Kikötô Részvénytársaság föld-
használati joggal rendelkezik.

Elkészült a kikötô móló szárainak átépítési terve, hogy a be-
járat délnyugatiról északkeletire módosuljon. Az átépítéshez
azonban a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kellett szerzôdni a
Balaton meder »cseréje« miatt. Ennek feltétele a földhivatali tu-
lajdoni lapok úgynevezett széljegy-mentessége volt. Ezért sür-
gôssé vált a Vízimentôk elleni perek lezárására, ami tizenöt év
után, közös megegyezéssel megtörtént. Azóta béke van. 

Tíz év után Erdôs Sándor nem jelöltette magát újra az elnök-
ségbe. A 2000 májusában tartott közgyûlésen Tuss Miklóst vá-
lasztották a részvénytársaság elnökének. 

Az elnökségbe felkért Erdôs Gábor vállalta az átépítéssel já-
ró feladatok elvégzését, és egy új klub ház felépítésének leve-
zénylését is, és a következô közgyûlésen ôt valáasztották meg el-
nöknek, aki azóta is betölti ezt a tisztséget. 

A régi autódaru ma is mûködik – 1996.

Mólószár átépítése – 2003.
Kikötô az átépítés után

Verseny után – 1996.
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Az új daru – 2014.

2014.
2014.

Az új klubépület – 2014. A régi kibôvítve és felújítva megmaradt

Jogilag tiszta helyzet volt, a kikötô ekkor már részvénytársa-
sági formában üzemelt, de a terület már igen rossz állapotba ke-
rült. Az annak idején a kalákában, nagy lelkesedéssel, de kevés
szakértelemmel végzett »barkácsmunka«, eredménye 2002-ben
már nyilvánvalóvá vált. Az építkezésen felhasznált anyagok egy
része sem volt igazán megfelelô. Az ebbôl adódó hiányosságokat
pótolni kellett, a hibákat pedig javítani. Ugyanakkor el kell ismer-
ni, hogy ezek nélkül, valamint Boros Béla és az Erdôs Sándor lel-
kesedése és munkája nélkül sosem lett volna itt kikötô. 

A kôszórás megsüllyedt, lassan tûnt el az iszapba, a kikötô
szája rossz irányba, Siófok felé nézett, így a déli szél hullámai-
tól a belsô medence gyakorlatilag védtelen volt. Állt itt egy
lepusztult faház, ami minden funkciót – klubház, orvosi szoba,
iroda stb. – el kellet volna lásson, de igencsak megérett a bontás-
ra. Víz egy csapból folyt, áram egy konnektorban volt, ez már ak-
kor sem felelt meg a minimális követelményeknek sem. Erdôs
Gábor feladata az volt, hogy rendbe rakja a kikötôt. A Széche-
nyi-terv keretében megpályáztak egy húszmilliós felújítási tá-
mogatást, 2002-ben részvényeket bocsátottak ki, ebbôl hatvan-
millió forint folyt be, és volt nyolc-tíz millió tartalékuk. Akkor ez
így együtt nagyon komoly pénz volt, ezzel vágtak bele egy közel
százmilliós projektbe, ami azt is feltételezte, hogy a következô
években is erre fordíthatnak évi négy-öt milliót a bevételbôl. 

A pályázati pénzbôl elkészült a klubház, benne sportszállás,
és a lakókocsik számára a víz- és villanyvételi lehetôség,
rendezték a területet, és belevágtak a móló átépítésébe. Az új
terveket Alexi Rezsô készítette. A korábbi bejárat keletre került,
ezzel megszûnt a hullámzás. A kikötôbejárat áthelyezése során
a hullámtörô gát is a helyére került, ugyanis amikor a kikötô
épült, egy hibás kitûzés miatt a kemping felôli oldalon tíz méter-
rel keskenyebb lett a kikötômedence, illetve a kikötô parti terü-
lete is. Ezt a tévedést korrigálták ekkor. Így meg lehetett növelni
a kikötômedencét is, ezáltal 35 hajóval több köthet ki. 

Az építkezés rengeteg papírmunkával járt, számtalan enge-
délyeztetési eljárás folyt, ami közel sem volt egyszerû, ezért a
ügyek intézésével egy agilis jogászt, bíztak meg. Az ô munkája
biztosította, hogy az építkezés minden részlete szabályosan tör-
tént, valamint a részvénytársaság és a klub minden papírja azóta
is rendben van. 

Meg kell említeni, hogy a háromtagú elnökség mellett dolgo-
zik a cégvezetônk, Kugler Imre, aki korábban a Balaton Turiszt
beruházásait végezte, és nincs olyan ember a környéken, aki
fontos lehet, és ô ne ismerné, ráadásul a jó természeténél fogva,
mindenkivel jó a viszonya is. Ô nagy segítség, mert tudjuk, hogy
ismeretség és kapcsolat nélkül nem nagyon mennek Magyaror-
szágon az ügyek. 

A klubházat tehát akkor felújítottuk, most pedig, 12 év után
ismét rendbe tettük, komfortos vendégszobákkal, irodahelyiség-
gel, konyhával, fürdôhelyiséggel szolgálja a kényelmet. Egy új
épületrészben minden hajóhelyhez külön tároló létesül, és a ke-
rékpárok számára zárt elhelyezés is lehetôvé válik, valamint mû-
hely segíti a kikötôben álló hajók karbantartási munkálatait. Egy
raktárhelyiség pedig a hajófelszerelések tárolását oldja meg. Köz-
ben, részben uniós pénzbôl, elkészült az új klubház, amelynek
más afunkciója, mint a korábbi harmincévesnek. 

Mindenki fontos célnak tekintette a kikötô minél szélesebb
körû használhatóságának biztosítását. Mindezt apránként, de sa-
ját erôbôl sikerült megvalósítani. Ezt szolgálta egy új, nyolc ton-
na teherbírású elektromos daru telepítése, amivel a hajók ki- és
beemelése minden idôpontban biztosítottá vált. A régi autóda-
ru is üzemképes, szükség esetén azt is használják. 

A kikötô ma is a TVSK Almádi telephelye. 
Erdôs Gábor és Sándor testvérek, mindketten válogatott ví-

vók, Gábor hosszabb karriert mondhat magáénak, 17 és 45 éves
kora között volt válogatott, de Sándor volt az eredményesebb, ô
olimpiai bajnoki címet is szerzett. Mindketten többszörös világ-
és Európa-bajnokok. Civilben is azonos az érdeklôdési körük,
mindketten közgazdák. 1977-nen kezdtek vitorlázni, Gábor egy
b18-assal, Sándor a Jónás nevû 25-ös jolléval. 



Ábrahámhegy
A telep helyén a háború elôtt már üzemelt egy kikötô, melyben
évtizedekig a Jégmadár nevû uszály állt. Késôbb a hely ôrizte to-
vább e nevet, majd megépült vitorláskikötônket is így neveztük el.
Gyerekkorunkban, azaz a ’70-es években még egy hatalmas cö-
löp emlékeztetett a náddal körülvett öböl egykori funkciójára. Ek-
kor néhány csónak állt mai sólyánk helyén, és a nádason keresz-
tül egy laguna vezetett a nyílt vízig. Horgászni jártunk ide, miköz-
ben izgalommal vártuk az itt üzemelô viharágyú beindítását. 

Egyesületünk azért kaphatott engedélyt a kikötô kialakításá-
ra, mert a hely korábban hasonló funkciót töltött be. 

A vitorláskikötô megvalósításának gondolata 1979-ben szü-
letett.  Az elképzelést tett követte, a TVSK Ábrahámhegyi Szak-
osztálya 45 ábrahámhegyi, vitorlázást szeretô taggal alakult meg. 

Elsô telepvezetônk, Ôsi Attila építész 1982-re beszerezte a
szakigazgatási (Balatoni Intézô Bizottság, Veszprém Megyei Ta-
nács és Tapolcai Városi Tanács Mûszaki Osztály, Országos Test-
nevelési és Sporthivatal, Városépítési Tudományos és Tervezô
Hivatal, Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont, Járási és
Városi Földhivatal) és hatósági (Országos Vízügyi Hivatal, Víz-
ügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség) hozzájáruláso-
kat, vízjogi engedélyeket. A kijelölt terület kezelôi jogát 1980-
ban a Fertôi Nádgazdasági Vállalattól vette át az egyesület.
Mindezek után a tagság hozzákezdhetett, a mintegy 1,3 hektá-
ros, náddal borított, részben szárazulati, részben vizes-mocsaras
partszakasz rendbetételéhez.

A kikötô mai arculatának kialakítása 1989-tôl 1993-ig tartott.
Ennek eredményeként 1993-ban a Közlekedési Fôfelügyelet Ha-
józási Felügyelete közforgalmú kikötônek minôsítette a telepet.
E munkálatok következô telepvezetônk, dr. Jándy András, a MA-
HART egykori jogtanácsosa irányítása mellett zajlottak.  

Az építkezés lassan haladt, ugyanis önerôbôl, az éves tagi
hozzájárulások befizetésének üteme szerint volt finanszírozha-
tó a kôgátak, a mederkotrás, a területfeltöltés, a partfal, a sólya
és a mólók kivitelezése. Mivel egyéb források nem álltak rendel-
kezésre, a tagok jelentôs társadalmi munkát is végeztek. A las-
sú kivitelezésnek köszönhetôen idônként kifutottunk az engedé-
lyek határidejébôl, több alkalommal, fennmaradási engedélyeket
kérve, meg kellett hosszabbítani. 

A környékbelieknek eleinte nem tetszett az építkezés, de
idôvel megbékéltek, közülük ma többüket tagként köszönthet-
jük sorainkban.

Harmadik telepvezetônk Pajor Zsolt tevékenysége nyomán
2005-re kialakult a vitorláskikötô mai mólószerkezete. 95 állan-
dó férôhely és két vendéghely üzemeltetésére kaptunk enge-
délyt a Nemzeti Közlekedési Hatóság Hajózási Felügyeletétôl. 

Sportegyesületként a kikötô üzemeltetése nem hasonlítható
egy gazdasági vállalkozáshoz. Bevételeink felhasználásának el-
sôdleges és egyetlen célja alaptevékenységeink fenntartása, ki-
szélesítése. Vagyis, elsôdleges cél a vitorlázás feltételeinek bizto-
sítása, a kikötô üzemképességének megôrzése. 

A Túravitorlás Sportklub három fô alaptevékenysége: a túrá-
zás,  versenyzés, és nem utolsó sorban, az utánpótlás-nevelés. A
többi TVSK telephez hasonlóan, mi is igyekszünk ebben aktívan
részt venni. Vágó Árpád és Pajor Zsolt szervezômunkája nyomán
2000-ben megtartottuk elsô versenyünket, az azóta minden év-
ben megrendezésre kerülô Rizling Kupát, amin évrôl-évre 60-80
hajó, 200-250 fô vesz részt.

Tagjaink közül többen képviseltek, képviselnek bennünket
más versenyeken:: Szeremley Huba (Vénusz II., Varga László
(Talizmán), Gosztonyi András, Pajor Zsolt (Irokéz), Matlaszkov-
szky Miklós (Márta Mária), Joó Kálmán (Sabrata), Udvarnoki
Zoltán (Concerto), Fias Péter (Elsô hullám), Bene Miklós, Ge-
recs László, Miklósi Zsolt (Sámán), Szentpéteri Ádám (Natri-
um-Hyatt), Berényi Miklós (Stelletta), Meilinger Miklós (Finn).

Sok tagunk túráznik is, akik közül legkiemelkedôbb teljesít-
ményt Ottovay Péter mutatja, aki nem csak a Balatonon, de
Hollandia csatornarendszerén és az Adriai-tengeren is megjelent
már Esmeralda nevû, Shark 24 típusú hajójával. 

Mólószár építés – 1991.

Móló betonozás – 1999.
Az elsô hajók – 1999.

Az elsô közmunka az ábrahámhegyi kikötôben – 1989.
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Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk az
utánpótlás-nevelésre is. Korábban külsôsök bevonásával igye-
keztünk gyermekeink, unokáink vitorlásoktatását biztosíta-
ni, 2010 óta e tevékenységünket is önerôssé tettük. Tagjaink
felajánlásaiból létrehoztuk saját oktatóhajó flottánkat, és szin-
tén tagjaink aktív részvételével megkezdtük gyermektábora-
ink, edzéseink lebonyolítását. A telep saját motorossal és
Hencz László, Pettenkoffer Sándor és Homonnay Dávid
egyesületi tagjaink által fémjelzett oktatógárdával rendelke-
zik. Egyesületünk központilag is támogat, így ennek feltétele-
it kedvezô módon tudjuk biztosítani gyermekink számára.
Oktatási céllal 2014-ben már iskolai táborokat is fogadtunk. 

Az tagságunk alapvetôen ma is ábrahámhegyi – vagy kö-
zeli – lakosokból és az itt nyaralókból áll. Ezért nem okozott
gondot, hogy a klubházunk még nem épült fel, ám a tagság
egyre inkább szorgalmazza, hogy legyen egy közösségépí-
tés, illetve a téli sportolást megkönnyítô klubházunk. 

Tagságunk ma 96 fôbôl áll, ifjúsági szakosztályunk 30,
pártoló családtagjaink száma pedig 100–120 fônyi. 

A cölöpcserék alkalmával a régi faanyag víz- és iszap bo-
rított részeit feldolgoztatva, kiváló minôségû vörösfenyô fû-
részáruként, a mólók javítása során újrahasznosítjuk. Terve-
ink között a kikötôhelyek korszerûsítése, számának növelé-
se, valamint klubházépítés szerepel, ennek során is újrahasz-
nosított, ám kiváló minôségû faanyagból, tájba illô, esetleg
csónakház-jellegû épületet emelhessünk. Ezt persze tagsá-
gunknak közösen kell megálmodnia. 

A partot igyekszünk zölden tartani. Terveink szerint a
közlekedési rendet élô sövényekkel kívánjuk szabályozni, az
alapvetôen fûzfákból álló növényzetet ellenállóbb, tájazonos
fajtákkal kiváltani. A régóta fennálló törekvéseinkre további
inspirációt jelentett, hogy néhány éve egy újságcikkben „ret-
ro kikötô” kifejezéssel illették telepünket. 

Más TVSK kikötôktôl eltérôen nálunk nincsenek lakóhá-
zak, tagságunk éjszakai szálláshelyül szolgáló lakókocsik, sát-
rak felállításához sem járult hozzá.

A kikötônk mintegy tíz éve biztosít helyet a Vízimentôk
Magyarországi Szakszolgálata számára, amiért cserében »vi-
gyáznak ránk«. 

Homonnay Zsombor 

2014.

Op-k az oktatáshoz – 2014.
2014.

2014.

Homonnay Zsombor, telepvezetô
49 éves vagyok, Szegeden születtem, Nagykanizsán nevel-
kedtem, de a nyarakat Ábrahámhegyen töltöttem, itt nôt-
tem fel. Agrármérnök vagyok, jelenleg környezetgazdálko-
dási szakmérnöknek tanulok. 

Családunk mindig hajózott, nekünk gyerekként szinte
kötelezô volt vízen lennünk, ami nem esett nehezünkre. Ez
volt az életterünk, horgásztunk, fürödtünk, vitorláztunk.
Mollyal, kalózzal vitorláztam, de sosem versenyeztem. 

Feleségem a környéken született, és ezen a vidéken élt.
Három leányunk van, már ôk is megtanultak vitorlázni. Az
ô lehetôségeik ma mások, mint a mieink voltak annak idején.
Ennek fô oka a balatoni kikötési szabályok megváltozása, így
maga a kikötô, annak rendje is. Ha nem is primer módon, de
bizonyos mértékig korlátokat jelent az általunk korábban is-
mert szabadsággal szemben. Ma egy kikötôben sokan va-
gyunk, alkalmazkodnunk kell egymáshoz, és fokozottabban
vigyáznunk kell egymás eszközeire. Ezért jól felfogott érde-
keünk, hogy gyerekeink felügyelet mellett vitorlázzanak. 

A jelen kor a vízen is másra tanít bennünket, a tavon is
sokkal több hajót látunk, mint mondjuk húsz évvel ezelôtt.
Elmondásaik alapján úgy tûnik, hogy szüleink, nagyszüleink
sokkal szorosabban éltek együtt a természettel. Vízi eszkö-
zeik jóval szolidabbak voltak, de ezzel már egy olyan kérdés-
hez érkeztünk, amelyre a választ az elkövetkezô évtizedek
fogják megadni. A tavat igazítsuk igényeinkhez, vagy ma-
gunk fogunk-e igazodni a Balaton adottságaihoz? 
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Balatonföldvár, Galambsziget – 1966.

Balatonföldvár, északi móló – 1966.
Balatonföldvár kikötô – 2012.

Balatonföldvár – 1966.

Balatonföldvár
Az alábbiaknam a Vitorlázás, 1982 júniusi számából
idézünk:

„A balatonföldvári Mahart kikötô Galambsziget mö-
götti mintegy 100 méter hosszú kikötôrésze a Maharttal
megkötött szerzôdés értelmében egyesületünk kezelésébe
került. Az ott lévô kikötôhelyek használatára kizárólagos
jogot nyertünk. 

Ez a szerzôdés lehetôvé teszi Balatonföldváron a Tú-
ravitorlás Sportklub helyi csoportjának megalakulását,
megteremti az alsóörsi és fonyódi telepen már kialakult
szervezett sporttevékenység alapjait. 

Az elsô eladat azonban a kikötôrész tényleges birtok-
bavétele, a kikötôrend kialakítása, és a Maharttal szemben
vállalt anyagi és nem kis részben egyéb – társadalmi mun-
kát igénylô – kötelezettségek biztosítása. 

Ezen tevékenységek szervezéséhez, irányításához az
Elnökség ideiglenes intézôbizottságot bízott meg. Megbí-
zásuk a helyi csoport megalakulása után, elôreláthatólag
az egyesületi közgyûléssel azonos idôpontban választan-
dó végleges intézôbizottság munkába lépéséig tart.

Az Intézôbizottság vezetôje: Baumann Pál, a Léda
kormányosa.

Tagjai: Böszörményi Endre, a Winettou kormányosa;
dr. Kovács Pál, a Lutra kormányosa és Szûcs Iván, a Bo-
szorkány II. kormányosa.

Az intézôbizottság az érdekeltek részére írásos tájé-
koztatót állít össze, amelyet a földváriak a helyszínen
megkapnak, és megtekintésre a klubnapokon mindenki-
nek a rendelkezésére áll. 

A földvári helyi csoport munkájához sok sikert, egész-
séges sportszellemet és értékes sporttevékenységet kívá-
nunk. 

TVSK Elnökség”
A megállapodás ebben az idôben jónak volt tekinthe-

tô a Mahart szemszögébôl, hiszen – igaz, a piacinál ala-
csonyabb összegért – több szezonra elôre kiadta a kikötô-
helyeket, holott akkoriban nem voltak száz százalékig te-
lítettek a kikötôk. 

Ugyanakkor a másik oldalról viszont a TVSK sem járt
rosszul, mert a Balaton legszebb kikötôjében kaptak egy
jókora területre kizárólagos használati jogot. A hely azon
túl, hogy központi helyen fekszik, valóban gyönyörû, és
hajós szemmel talán a legjobb balatoni kikötô is egyben.
Nincs olyan vihar amit a Galambsziget, illetve déli oldal-
ról a fák és az épületek védelmében megéreznének az itt
kikötött hajók. 

Ugyanakkor az infrastruktúrát tekintve, Balatonföld-
váron elképesztô állapotok uralkodtak. Egy csapból folyt
ivóvíz, wc pedig munkaidôben – 9-tôl 17 óráig – állt, jobb
esetben hétvégén is, a nagyérdemû rendelkezésére. Közel-
ben étkezési lehetôséget egyedül a Marika büfé jelentett.
Mégis szerettük. Na nem a büfét, Földvárt és a Galamb-
szigetet. 

Ez a botrányos állapot nem volt szokatlan, a többi
Mahart kikötô sem volt jobban felszerelve… Évekig tar-
tott a Balatonban fürdés, de néhány év után,  a TVSK lé-
pett, és megbízta Osváth Pétert, földvári klubtagot, egy vi-
zesblokk tervezésével. Osváth javaslatára – mobil megol-
dásként – egy konténert helyeztek el a területen, amely-
be vizesblokkot építettek. Tiszta luxus: zuhanyozni is le-
hetett, szerencsés estben – elsôsorban a hajnali órákban –
akár melegvízben is. Késôbb még egy konténert állítottak
fel a területen, és megnövelték a vízmelegítô-kapacitást.

A TVSK földvári csoportja 1982-ben alakult, és a ’90-
es évek végéig mûködött, 1998-ban a Mahart bôvítette és
átépítette a kikötôt, és a továbbiakban elzárkózott az
együttmûködéstôl. 
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HAJÓÉPÍTÉS 
A TVSK-BAN

A világháború alatt, illetve azt követôen a balatoni hajó-
park jelentôs része megsemmisült. Anyagi okok miatt, so-
káig fel sem merülhetett az emberekben ezek pótlása, az
ország gyakorlatilag a túlélésért küzdött, és helyre kellett
állítani a háborús károkat.  

Hajót ekkor a Balatonfüredi Hajógyárban építettek, elsô-
sorban egyedi darabokat, késôbb a sikeres Balaton soro-
zatot. A hetvenes években már nem tudták kielégíteni a
keresletet, ekkor lépett néhány TVSK klubtag és kezdett
hajóépítéssel foglalkozni. Fonyódon 25-ös jollék, Alsóör-
sön Rebellek, késôbb Adyligeten Európa 30-asok mû-
anyagmunkái készültek.



A TVSK komoly szerepet vállalt abban, hogy a háborúban tönk-
rement hajópart pótlására a tagok hajóhoz jussanak. A hatvanas
években beszerezte több hajótípus részteles mûszaki leírását,
segítette, illetve lehetôvé tette a tagok számára a közös anyagbe-
szerzést. Ezek mai szemmel kisebb méretû hajók voltak, de ak-
koriban egy Beluga nagyhajónak számított a maga hat és fél mé-
teres hosszával. De ezeket a terveket nem a politechnika órákon
szerzett gyakorlattal otthoni barkácsolók valósították meg. Már
egy Kalóz megépítése is komoly felkészültséget kívánt. 

A következô lépést a régi klasszikus fahajók felújítása jelent-
hette volna. Ennek azonban gátat szabott a nyersanyagok besze-
rezhetôsége – vagyis beszerezhetetlensége –, ugyanis ameddig
valaki új hajó építésébe kezdett, maga választhatta meg a faanya-
got, és nem kellett feltétlenül komoly trópusi fafajtákban gon-
dolkodni, sok esetben valamire való fenyô és némi rétegelt lemez
is megtette, addig a régi hajók szerkezeti elemeinek, palánkjai-
nak pótlásakor az eredetivel megegyezô fát kellett választani. Hi-
ányzott azonban a szaktudás is. Egy kisebb hajó egyszerûbb
munkálatait el lehetett végezni »házilagosan«, amatôr szerszá-
mokkal, különösebb szakmai felkészültség nélkül, de komolyabb
felújításhoz ez kevés volt. Számos kísérlet igazolja ezt, nem egy
hajó pusztulását okozta a jó szándékú dilettantizmus. Egy jó
hajóács viszont drága volt. 

Maradt a »mûanyagozás«. Ez a fahajók külsô üveg-poliész-
ter bevonását jelentette. Ebben a körben is sok pocsék munkát
követtek el, de általában kevesebbet ártottak vele, mintha a fa-
szerkezetet gányolták volna össze a lelkes dilettánsok. A munka
sokkal egyszerûbb, mindössze az alapanyaggyártók, elsôsorban
a mûgyanta elôállítójának receptúráit, illetve ajánlásait kellett be-
tartani. A nagyobb gyárak minden részletre – így a hajótest elô-
készítése, alapozás, felhordás, a zárófelület kialakítása stb. – ki-
terjedô útmutatása alapján megfelelô munkát lehetett végezni.
És a valódi felújításhoz képest rendkívül olcsón. Az így javított
hajók közül, van amelyik már negyven éve, megfelelô karbantar-
tás mellett, a mai napig hibátlanul funkcionál. A Vitorlázás címû
lap, német forrás alapján, részletesen ismerteti a technológiát, és
ad gyakorlati tanácsokat a munkához. Az elsô így »felújított« 25-
ös jolle Kenedi István és Perjés István munkája, a Placenta.

Ez azonban kizárólag a hajók egy részének megmentését je-
lentette, a számuk ettôl nem növekedett, holott nagy volt erre az
igény. A Balatonfüredi Hajógyárban akkoriban készülô Balaton
sorozat között voltak jó konstrukciók is, de drágán lehetett azo-
kat rendelni. Egy B 16-os áráért, házilagos kivitelben már ko-
moly hajót lehetett építeni, például egy összehasonlíthatatlanul
jobb Rebellt, vagy a Balatonra sokkal alkalmasabb, lényegesen
nagyobb és kényelmesebb 25-ös jollét. 

A TVSK több gyártósablon elkészítéséhez, illetve a sablonok
a telepeken történô elhelyezéshez és a munkavégzés lehetôségé-
nek biztosításával nyújtott segítséget. A következôkben most
bemutatunk három flottát, amelyek létrejöttében klubtagjaink-
nak oroszlánrésze van. 

Ugyancsak az amatôr hajóépítôket célozta az 1989-ben, a
Mûszaki Könyvkiadó gondozásában megjelent, klubtársunk, dr.
Kratochwill Balázs Túravitorlás építése címû könyve amely – az
elôzetes beharangozó szerint – részletes útbaigazítást adott az
amatôr hajóépítôk számára. Nos, emlékeim szerint a könyv nem
volt túl sikeres. 

25-ös túrajolle
A 25-ös túrajolle nyolc méter hosszú, 2,5 méter széles, kényel-
mes családi túrahajó. Ez a típus, melyet kifejezetten a Balaton-
ra álmodott a tervezôje, Benacsek Jenô, korának méltán európai
hírû hajómérnöke. Alapvetôen figyelembe vette Benacsek a ba-
latoni vízmélységet, az itteni szél- és hullámviszonyokat. A 25-
ös sikeres típus volt már a második világháború elôtt.

Az igazi fellendülés a 25-ös jolle osztály számára a hetvenes
évek elején következett be. Hazánkban a nagyobb méretû hajók
közül elôször ezt a típust építették meg mûanyagból. Amikor
hazánkban is megjelent az üvegszállal erôsített poliészter, mint
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Az ôs-fonyódi Gaál Péter hajója, a Lázadó – 1982.

1984-ben épült a legeredményesebb Kenedi-féle 25-ös, a Fabatka

A Tábornok, az utolsó Kenedi-féle hajók egyike – 1992.

Egy igazi klasszikus, a Tatus mûanyagozva



hajóépítô anyag, elsôsorban kenukat, kajakokat és kisebb mére-
tû motorcsónakokat készítettek belôle. Ekkor, a legjobb pillanat-
ban, egy megszállott fiatal, ambiciózus mérnök, Kenedi István
kezdett el foglalkozni hajóépítéssel. Ô is kisebb darabokkal kezd-
te, Kalózokat és motoros hajókat épített, majd belevágott a 25-
ös jolle sablonjának készítésébe. Komoly emberek tartották lehe-
tetlennek a vállalkozást, mondván egy nyolcméteres hajót nem le-
het mûanyagból megépíteni… Ez a tévhit terjedt, annak ellené-
re, hogy a nyugati országokban szériában gyártottak ennél lénye-
gesen nagyobb vitorlásokat is. Igaz, ôk nem magyar anyagokból.
Ami azt illeti, Kenedi sem lehetett teljesen biztos a dolgában,
mert eleinte import gyantát használt, majd a kisebb hajókon szer-
zett kedvezô tapasztalatok után tért át a fûzfôi termékre. Akko-
riban a legnagyobb problémát az anyagbeszerzés jelentette. Min-
dig más gyártmányú üvegszövetet és paplant lehetett vásárolni,
olyat, ami éppen volt. A legjobb elérhetô termék csehszlovák
gyártmány volt, ha lehetett kapni. 

A 25-ös két okból is megfelelô választásnak bizonyult: a for-
mája valóban lehetôvé tette a mûanyagból történô kivitelezést, és
nem volt túl költséges. 

A problémát a megfelelô »donor« megkeresése okozta, ami
annyit jelentett, hogy egy jó állapotú hajót kellett találni, amirôl
el lehetett készíteni az építôsablont. Azt nem kell magyarázni,
hogy nem ez a legjobb minôséget biztosító szerszámkészítés, de
a költségek miatt nem kínálkozott más megoldás. Egy pozitív
szerszám készítése meglehetôsen drága lett volna, a különben is
bizonytalan vállalkozás számára. Végül az 1963-as, Pintér Imre
által épített kifogástalan állapotú, még vizet sem látott Napsu-
gár lett az ôsminta. A sablonnal Kenedinek amúgy is gondja
volt, csak a második szerszám sikerült megfelelôen, az viszont
minden elôzetes várakozást felülmúlóan tartósra sikerült, 35 ha-
jó épült meg benne, eleinte igen jó minôségben. Késôbb sem
romlott a színvonal, de húsz-harminc évvel késôbb az igények lé-
nyegesen magasabbak lettek. A 25-ösnek csak alsósablonja ké-
szült, a decket, kabintetôt, berendezést fából, ki-ki ízlése szerint
építette. 

A Kenedi-féle hajókat többnyire a tulajdonosok fejezték be,
de Józsa István vezetésével egy asztalos-csapat specializálódott
a felépítmény és a bútorok elkészítésére. 

Az elsô mûanyag 25-ös, a Zigóta, 1975-ben épült, azaz negy-
ven éve, és azóta is vitorláznak vele. De a harmincéves Fabatka
a mai napig a legeredményesebb hajója a flottának. 

Harminc-negyven boldog tulajdonos, amatôr »hajóács« ké-
szítette el saját hajóját a Kenedi féle sablonból kikerült alsó héj-
ra. A többit az említett asztalos-társaság, vagy profi hajóépítôk
fejeztek be. A hajók – kivétel nélkül – ma is járják a Balatont, so-
kan rendszeresen versenyeznek velük. 

Az idôk során a 25-ös flotta lett az egyik legnagyobb létszá-
mú a Balatonon. Versenyeken is sokáig a jelentôsebb osztályok
közé tartozott, a nyolcvanas években a magyar bajnokságon
rendszeresen huszonöt-harminc hajó indult. Azonban a lendü-
let megtört, az utóbbi években sajnos csak nyolc-tíz hajó jelent
meg a magyar bajnokságokon. És egyre kevesebb jolléval járják
a tulajdonosaik a Balatont. Sok közülük a minimális karbantar-
tás elmulasztása miatt tragikus állapotban van, de ez nem az épí-
tôt, hanem a tulajdonost jellemzi. 

Ezeken a hajókon, még az új mûanyagokon is, nemzedékek
nôttek, nônek fel, megtanítva generációkat a vitorlázásra, a ter-
mészet, a víz szeretetére, tiszteletére. Azok számára, akik ezek-
kel a hajókkal vitorláznak, talán ez a legfontosabb, gyerekeik, so-
kaknak unokái, így folytatják azt a mással össze sem hasonlítha-
tó életformát, amely csak az övék, és örökül hagyhatnak utóda-
ikra is. A jolléval való vitorlázás nagyban különbözik a tôkesúlyos
hajók lehetôségeitôl, ugyanis egy jolle félméteres vízben is elbol-
dogul, a déli parton is otthonosan mozog, ott áll meg, ahol csak
akar, nincs a kikötôkre utalva. 

A 25-ös manapság nem divatos hajó, de formája, építési el-
ve nem elavult el, a mai top versenyhajók – modern anyagokból
építve – rokon konstrukciók. 
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Az legeredményesebb Tönkô-hajó, az elsôk között épült Pillangó – 1998.

Pillangó, Fabatka, Frucu – 2004.

Boleró – 2013.



A 25-ös flotta egy kis baráti közösség, 1984-ben szervezô-
dött azzal a céllal, hogy szorgalmazza a túra- és versenyvitorlá-
zást. Ennek érdekében közösen dolgozta ki a hajó osztályelôírá-
sát, felmérési utasítását, így vált lehetôvé az alapvetô cél, az
elônyadás nélküli versenyzés. 

1995-ben Tönkô Gábor egy új formájú 25-ös jolle sablont ké-
szített. A Kenedi-féle hajókkal ellentétben, a T-jolle fedélzete és
kajütje is mûanyagból készül. Ezek a hajók gyorsabbak, egyedül
a Fabatka tart lépést az új T-jollékkal.

Rebell
Az alsóörsi TVSK-vízitelepet a hatvanas évek végén vették hasz-
nálatba a tagok. Az akkori viszonyoknak megfelelôen a telep ha-
jóparkja egy-két mûanyag B-18-as hajótól eltekintve, fahajókból
állt, volt ezek között Kalóz, O-yolle, 15-ös és 25-ös jolle, Beluga
és 22-es cirkáló.

Hegyi Dénes és Dr. Schmalz József sporttársaink kezdemé-
nyezésére merült fel az ötlet, hogy a TVSK tagjai az alsóörsi te-
lepen, saját erôbôl készítsenek mûanyag hajótesteket, és azokat
ki-ki olyan tôkesúllyal, berendezéssel, rudazattal és vitorlázattal
lássa el, ami anyagi lehetôségének megfelel. Így készült el az el-
sô hajó, amit rövid idôn belül további közel száz Rebell követett.
Akkoriban a tagság anyagi helyzete nem tette lehetôvé, hogy a
hajók alkatrészei és felszerelési tárgyai egységesek legyenek, és
még kevésbé, hogy az eredeti Rebell-elôírásoknak megfeleljen.
De a cél az volt, hogy kevés pénzbôl azok is tulajdonosai lehes-
senek egy hajónak, akik a kész gyári terméket, pláne a nyugaton
épülteket, nem tudták megfizetni. 

Sajnos az anyagi helyzet, és a rendelkezésre álló beszerzési
források által elôidézett eltérések az idôk folyamán sem változ-
tak, és így a Rebell-flotta részére szigorú osztályelôírásokat ma
sem lehet alkalmazni.

Ezek az eltérések a túrázás szempontjából nem bírtak jelen-
tôséggel, ezért a Rebell hajók közösségi szárnypróbálgatásai a
közös túrázásokra irányultak, és az elmúlt évtizedek során rend-
szeresen, évente akár több alkalommal is megrendezett Rebell-
találkozók jelentették számukra a nagy eseményt. Ezeken a ta-
lálkozókon a nyolcvanas években általában már húsz-harminc,
esetenként több hajó is részt vett.

Csak idô kérdése volt, hogy mikor kóstoltak bele a Rebell-kor-
mányosok a versenyzésbe. Eleinte az összevont tôkesúlyos, majd
a Balaton osztályban indultak. Amikor kiderült, hogy a számukra
nem túl kedvezô elônyszámok ellenére is eredményesen lehet a B-
31-es és B-21-es hajókkal felvenni a versenyt, sôt, ezekben az osz-
tályokban Népköztársaság Kupát és bajnokságot is lehet nyerni,
mind több Rebell-tulajdonos vállalkozott versenyzésre. Amikor
az MVSz elhatározta, hogy minden olyan hajótípus, amelyik leg-
alább tíz hajót tud versenybe állítani, önálló osztályként indulhat
a bajnokságon, megalakult a Rebell-flotta. Ez igen stílusosan tör-
tént, és minden bizonnyal egyedülálló a magyar vitorlázás törté-
netében, mert az egyik versenyen, amikor szélhiány miatt hosz-
szabb ideig kellett várakozni, a nyílt vízen hívták össze a Rebell-
tulajdonosokat, és megtartották az alakuló ülést. Flottakapitány-
nak Szabó Miklós sporttársat választották meg a kormányosok. 

A flotta elhatározta, hogy a hajók egymás között elônyszám
nélkül versenyeznek, tekintet nélkül a felszerelésekben fennálló,
már korábban említett, kisebb-nagyobb eltérésekre, és csupán
azt kötötték ki, hogy az össz-vitorlafelület, a szokásos számítás
szerint, 24,5 négyzetméternél nagyobb nem lehet. Ezen belül
azonban mindenki – a rendelkezésére álló vitorlákból – belátá-
sa szerint állíthatja össze a vitorlázatát.

A flotta részére megrendezett elsô bajnokság igen hatásos
agitációnak bizonyult, és a Balatonon az akkor hajózó mintegy
nyolcvan Rebellbôl már nemcsak szervezett túrákon, hanem a
versenyeken is egyre nagyobb számban vettek részt a hajótulaj-
donosok. A Rebbell számos elônyös tulajdonsága mellet, egy
nagy hátránnyal is küzdött a Balatonon. Lévén tengeri hajó, a
gyengeszeles tavakon, így a Balatonon is hátrányban volt a ha-
sonló méretû, de nagyobb vitorlájú ellenfelekkel szemben. 
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A Rebellek Alsóörsön épültek



Európa 30-as
1937. december 23-án alakult meg az Európai Vitorlás Szövet-
ség, Ausztria, Észtország, Lengyelország, Magyarország, Né-
metország, valamint a Zürichi Yachtklub részvételével, amihez
késôbb Jugoszlávia és Olaszország is csatlakozott. Már a követ-
kezô ülésen felvetôdött egy egységes belvízi tôkesúlyos verseny-
hajó létrehozásának igénye, amely megfelel az akkor már korsze-
rûtlennek tekintett Sonderklasse, az L-Boot és a 35 négyzetmé-
teres Rennklasse kiváltására. A Német Vitorlás Szövetség a Ka-
lózzal nagy sikert aratott Carl Martens terveit favorizálta, és
rendelt is hajót Martens tervei szerint, amelyet Robert Beelitz
hajóépítô üzemében, Potsdamban építettek. 

Az Európa 30-as osztályelôírása a Die Yacht 1938. évfolya-
mának 52. számában jelent meg. 

Az elsô magyar Európa 30-ast Benacsek Jenô a saját tervei
alapján, magának építtette Balatonfüreden, még 1940-ben vagy
’41-ben. Végül a még vízre sem került hajó dr. Mikecz Ödön,
nyugalmazott igazságügy-miniszter tulajdonába került. 

Az osztály fejlôdésének meghatározó erejû lökést adott, hogy
1975–1978. között, dr. Kis Gyula (orvos, késôbb politikus), a
TVSK tagja, hatalmas munkával és megszállottsággal egy új mû-
anyag Európa 30-ast tervezett, és a hajó negatív sablonját is meg-
építette. Ez lehetôvé tette, hogy a kilenc régi fahajó által alkotott
osztály komoly fejlôdésnek induljon.

Nem sokkal késôbb, saját magának megépítette az Io nevû
elsô mûanyag Európát, melyet 1980-ban bocsátottak vízre.

Az Iónak Kis Gyula halálát követôen hányatott sors jutott, a
hajónak ôt követôen öt tulajdonosa volt egyszerre, de igazi egy
sem. Tôlük 1997-ben dr. Szabó Sándor és Zsarnóczi István vásá-
rolták meg, akik gyönyörûen felújították. 

Az elsô hajók, talán a 25-ösök mintájára fa deckel, fedélzet-
tel és bútorokkal épültek, amelyet kívülrôl üvegszál erôsítésû
mûanyaggal borítottak. Ez a bevonat biztosította a kabin vízzá-
rását, és a faanyagot is védte a víztôl és a napsugárzástól. Késôbb
készült tisztán mûanyag Európa is. Ez könnyebb lehetett és
praktikusabb is volt, de sokkal kevésbé lettek szépek belülrôl. A
fa felépítmény miatt, az így épült hajók sokkal barátságosabbak
voltak, valamit még visszaadtak a régiek hangulatából. 

Európa 30-as osztályban ma 27 egységet tartunk nyilván; 12
fa- és 15 mûanyag hajót építettek, mindegyiket Magyarorszá-
gon. A második világháború elôtt tíz fahajó készült, a másik
kettô pedig 1980 után.

Évtizedes hagyomány, hogy hazánkban az Európa 30-as kor-
mányosok között a sporttársi kapcsolat igen szoros. Ebben az
osztályban mindig is igen magas volt a versenyzô hajók aránya.
A versenyeken kifejlôdött jóbaráti kapcsolatot rendszeres fehér
asztal melletti találkozók is bizonyították.

Így akkoriban még egy fontos esemény történt a hajóosztály
életében, 1983. december 19-én, a »nagyhajók« közül elsôként
alakult flotta az Európásoké volt. Az alakuló ülésen osztálykapi-
tánynak dr. Dulin Jenôt választották a megjelent kormányosok,
és a technikai bizottság tagjairól – dr. Kiss Gyula, Haffner Ist-
ván, dr. Argay György – is szavaztak. Ezzel egy régóta érlelôdô
gondolat, a Magyar Európa Flotta öltött testet, amelynek húsz
alapító tagja és nyolc versenyképes hajója volt. Az alapszabályt
mindenki magáévá tette, és az összes már kész, illetve készülô-
ben lévô, vagy tervezett hajó kormányosa részt vett az Európa
flotta munkájában. A technikai bizottság az osztályelôírás létre-
hozásán munkálkodott, valamint a hajóépítéssel és egyéb tech-
nikai kérdésekkel kapcsolatos tanácsadással is foglalkozott, illet-
ve teszi ezt a mai napig.

Az eredményes versenyzés elismerésére a flotta örökös ván-
dordíjat alapított. Ezt minden évben a legjobb összteljesítményt
nyújtó hajó legénysége nyeri el. Az örökös vándordíj az elsô Eu-
rópa 30-as, a Villám kicsinyített mása. A vándordíj mellett emlék-
kupát is kap gyôztes, mindezt a versenyidény utáni vitorlásbálon
vagy flottagyûlésen adják át. A vándordíj igen nagy tekintélynek
örvend, és elnyeréséért évrôl évre komoly küzdelem folyik.
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Európa 30-asok dr. Kis Gyula sablonjában készültek



Alsóörs, gyerektábor
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OKTATÁS

Minden felelôs társadalom alapvetô feladata a fiatalok
képzése, tanítása. Erre szolgál az évszázadok alatt kiala-
kult iskola-rendszer, az alapképzéstôl az egyetemekig. A
sportoktatás persze összetettebb feladat mint mondjuk
az olvasásé, ez a vitorlázás elsajátítására fokozottan igaz.
A szokatlan közeg, a vízen tapasztalható bizonytalanság,
és a magárautaltság gyerekkorban nehezen leküzdhetô
akadályt jelent az edzô számára. Pedig vitorlázást is jobb
minél korábban elsajátítani. Ezt felismerve kezdôdött a
TVSK-ban is a fiatalok vitorlás oktatása.



UTÁNPÓTLÁS
A vitorlássport gondjainak egyike, talán a legjelentôsebb,
az utánpótlás kérdése. Hiányzik az a széles serdülô kori
alap, melyre felépülhet az erôs ifjúsági és senior verseny-
zôgárda. Erre annál is inkább szükség van, mert a közép-
iskola elvégzése után a munkába állás vagy az egyetemi ta-
nulmányok szigorúbb idôbeosztása miatt a javakorabeli
versenyzôk kénytelenek otthagyni a sok idôt igénylô ked-
venc sportjukat. 

Ez utóbbi jelenséggel szemben ez idô szerint tehetet-
lenek vagyunk, ezért az ifjúságnak serdülô korban való be-
vonására kell megkeresnünk a lehetôségeket. 

Az elsô akadály a megfelelô olcsó, az ifjúsági és serdü-
lô korú fiatalok sportolására alkalmas hajóosztály hiánya.
A Moly és Cadet osztályok hajóállománya országosan
mennyiségileg és minôségileg elégtelen, a jól bevált Kalóz
osztály további fejlôdésének és elterjedésének pedig aka-
dálya a gyári árak nagymértékû emelkedése. 

A megoldást több irányban kell keresni. Minthogy a
mûanyag hajóépítés elterjedésének akadályai lassan elhá-
rulnak, a szükséges üveggyapot és mûgyanta anyag már a
jövô évben kapható lesz, ezért a decentralizált mûanyag
hajóépítés megszervezése lehetne az egyik feladat. Ki kel-
lene választani a legalkalmasabbnak tartott ifjúsági hajó-
típust – ez talán a 2 személyes Cadet lehetne. El kellene
készíttetni a kiválasztott hajótípus sablonját 1-2 példány-
ban. Ezt a sablont a balatoni és a vidéki vitorlás egyesüle-
ti szakosztályok vagy szövetségek igénylése alapján, a
szükséges szerszámokkal együtt mint vándor-készletet –
megfelelô kölcsön díjért – ki lehetne kölcsönözni a jelent-
kezôknek. Ezzel a saját építési mozgalommal a maga ha-
jóárak által támasztott akadály elhárítható lenne. Ha szük-
ségesnek mutatkozik a vándorkészletet kezdetben egy
képzett szakember kísérhetné, aki az elsô példányok vagy
sorozatok építésénél a munkát irányítaná. Második lépés
lehetnek az ifjúság bevonása ebbe a házilagos hajóépítés-
be és ezzel a vitorlás sportba. Az iskolákban rendszeresí-
tett politechnikai órák erre lehetôséget nyújtanak. A saját
hajó építése során a fiatalok megismerkedhetnek számos
olyan sebességnövelô tényezôvel (hajósúly, súlyelosztás,
egyensúly, a testre az uszonyra és kormányra ható erôk,
súrlódás stb.), melyekkel eddig alig foglalkoztak. Tehát
versenyzésük az eddigieknél sokkal tudatosabb és ered-
ményesebb lesz, figyelmüket jobban leköti s ôket további
gondolkodásra és kísérletezésre ösztönzi. 

A múltban a vitorlázó utánpótlás a Balaton parti villák
gyermekeibôl került ki. Az üdülések tömegesítése óta a vil-
lákat a SZOT és vállalati üdülôk váltották fel. Amennyiben
az üdülôkben vitorlás szakosztály mûködik, az itt felnövek-
vô ifjúságból megfelelô irányítás és szervezés mellett jó
utánpótlás nôhet ki. A drágulás miatt igen lassan gyarapo-
dik a családi nyaralásra alkalmas kis tôkesúlyos – Beluga
vagy ehhez hasonló hajó – osztály állománya, amely pedig
a parti villák vitorlázó nevelô szerepét átvehetné. E túraha-
jók száma ugrásszerûen volna növelhetô, ha elindulna egy
ilyen méretû kiskieles mûanyag és sajáthajó építési mozga-
lom. Ennek megszervezése lehetne a túravitorlázó szerve-
zet feladata, szolgálva ezzel nemcsak a túravitorlázásnak,
hanem az egész magyar vitorlássportnak. 

dr. Tóth Kálmán – Vitorlázás, 1971. december
Tóth Kálmán korának kiváló vitorlázója, egyedüli szakíró-
ja, és – a fentiek szerint – meglehetôsen idealista ember
volt. Komolyan gondolta, hogy házilagos körülmények
között megfelelô versenyhajókat lehetett volna építeni. A
késôbb történtek nem igazolták az optimizmusát, hajót
többen is építettek, közöttük jó szakemberek is, de ver-
senyzésre valóban alkalmasat kevesen. Nemzetközi szin-
ten is versenyképes hajót a mai napig hárman, Hodács La-
jos (Optimist), Paulovits Dénes (különféle nagyhajók),
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Van még Op is…

Gyerektábor, Alsóörs – 2012.
Bevált oktatóhajó a Pico



közülük olimpiai osztályhajót, (Finn) kizárólag a Pata
Boats, azaz Antal Gábor gyárt. 

Ami a túrahajókat illeti már más a helyzet, ebben a kér-
désben igaza volt, jelentôs flották épültek. Ezeken a hajó-
kon vitorlázó nemzedékek nôttek fel, és tanultak vitorláz-
ni. Gondoljunk a 15-ös és 25-ös jollékra, Rebellekre, Eu-
rópa 30-asokra vagy a Balaton sorozatra. Késôbb a Sudár-
ral kezdetét vette az indulásukkor kis mûhelyek térhódítá-
sa. Ez azonban egy másik történet. 

A gyerekek vitorlázásba történô bekapcsolásához ter-
mészetesen nem elegendô, de vitathatatlanul szükséges
alapfeltétel, a megfelelô sporteszköz megléte, de ugyan-
akkor legalább ilyen fontos az oktatás és továbbképzés
megléte, színvonala és tematikája is. Hibás szemlélet,
amit a klubok – néhány kivétellel – évtizedek óta folytat-
nak, ahol a gyerekeket elsôsorban, sokszor kizárólag, a
versenyzésre akarják felkészíteni. Sokan éppen azért nem
választják a vitorlázást, mert nem elég szórakoztató szá-
mukra a táborban töltött idô. Nem véletlenül sikeresek a
kötetlenebb vitorlás gyerektúrák, illetve a könnyedebb,
játékosabb gyerektáborok. 

Oktatás
Mindenütt történtek próbálkozások, tartottak táborokat a
fiataloknak, de a mai értelemben vett vitorlás oktatás
alapvetô feltételei sem voltak adottak a TVSK telepein.
Különösen nem az ötvenes-hatvanas években. És persze
nem voltak képzett edzôk sem a tgok között, viszont jó pe-
dagógusok és kiváló hajósok igen. (Ilyen volt Solti László,
aki nemzedékeket tanított vitorlázni.) A táborok ekkor in-
kább egy úttörô- vagy cserkészcsapat szünidei vakációzásá-
ra emlékeztettek, persze a Balaton és a hajósélet kínálta le-
hetôségek kihasználásával. Vitorlázni a gyerekek Kalózokon
vagy nagyobb jollékon tanulhattak. Motoros helyett evezôs
csónakkal felügyelték a vízi »edzéseket«. A hôskor azonban
elmúlt, de a feladat a továbbiakban is megmaradt. 

Még 1983-ban történt, hogy az alsóörsi szülôk elhatá-
rozták: a fiataloknak valódi gyakorlati oktatást tartanak.
Méghozzá a gyermekek életkorának megfelelô kis hajókkal,
tehát Optimistekkel. Az elképzelés valóra vált, egyhetes
tábor keretében ismerkedtek a fiatalok a hajózással, a ter-
mészettel, a Balatonnal, a széllel… 

Idézet az elsô tábori beszámolóból: „Csatakiáltások a
vízen, biztató hangorkán a parton. Éppen elindult két
Optimist kategóriájú, 10-12 éves, mentômellényes harco-
sokkal megrakott csatahajó egymással szemben a kikötô-
ben. Egymáshoz közelítve, a harcosok egy része vízbe
száll, hogy elfoglalja az ellenfél hajóját, mások védeke-
zésre rendezkednek be. Nagy fröcskölés közepette dúl a
harc. A csata vége természetesen az volt, hogy mindkét
hajó felborult, és ekkor már sok kis nézô is odaúszott,
hogy a hajófenékre kimásszon, arról lecsússzon vagy má-
sokat befordítson. A legdicsôbb harcosok végül jutalom-
ban részesültek, persze csak az után, hogy a hajókat és fel-
szereléseket tisztán, rendben elrakták.” 

Így fejezôdött be egy szélcsendes délutánon az elsô al-
sóörsi gyermek-vitorlástábor, pedig erre a napra verseny
lett tervezve, de ez, a szélcsend miatt meghiúsult

Egy-egy házi vitorlásversenyt, közös túrát ezt megelô-
zôen is rendeztek már az alsóörsi telep tagjai gyermeke-
iknek, de csak ez idô tájt jött össze minden feltétel a rend-
szeres sporttábor megszervezéséhez. 

Elsô kérdés természetesen a gyermekek létszáma és
életkora: ekkoriban húsz-harminc 8-12 éves gyerek járt
rendszeresen a telepre. Azonban a gyerekek oktatására al-
kalma Optimistek építésére, illetve a más kluboktól tör-
tént használt vagy leselejtezett, de még javítható kis hajó
vásárlásra, nyilván csak a családi hajó elkészülte, megvá-
sárlása után kerítettek sort a szülôk, így a korábbi években
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Egyre terjed az olcsó, fröccsöntött hajó a Laser Pico

A hajó felszerelése

Oktatás Fonyódon: Linci az evezôs csónakban, és Egri László – 1980.



ezek még nem álltak rendelkezésre. De 1983-ban már igen, a
legtöbb gyereknek volt Optimistje. Volt tehát gyerek és volt
hajó… 

A táborok célja nem elsôsorban a versenyzésre nevelés, sok-
kal inkább a vitorlázás alapjainak (hajóvezetés, meteorológiai
alapismeretek, kikötés, csomók, horgonyzás stb.) megtanítása
mellett, a vízi élethez való szoktatás, a túrázáshoz szükséges is-
meretek elsajátítása, és az ezzel kapcsolatos viselkedési normák
megismerése volt. A lényeges szempont, hogy a gyerekek
megszeressék a vitorlázást, a természetet.

A gyerekek napi programja általában a következôképpen ala-
kult: 8 órától reggeli torna: könnyû gimnasztika, futás, úszás;
10–13-ig vitorlázás (szélcsend esetén evezés, evezôs verseny és
egyéb vízi játékok); ebéd és pihenô; 15–17-ig vitorlázás (szél-
csend esetén kötélmunkák, meteorológia, elméleti ismeretek);
17 órakor értékelés. Az utolsó napra versenyt terveztek a részt-
vevôknek. 

A gyerektáborok minden évben ismétlôdtek, a létszám ugyan
változott, volt olyan év amikor kevesebben voltak, de a tendencia
hosszú távon emelkedést mutatott a résztvevôk számában. Sok
gyerek éveken át jelen volt a táborozáskor. 

1987-ben – kivételesen – külsôs edzôt bíztak meg a táborve-
zetéssel. A munka ebben az évben inkább a versenyvitorlázás fe-
lé tolódott el, és ez nem váltott ki osztatlan elismerést a szülôk
körében, és átmenetileg a gyerekek érdeklôdése is megcsappant.
A versenyközpontú képzés, illetve a versenyekre történô felké-
szítés például eleve kizárta a legfiatalabb korosztályt. 

1988-ban ismét »házilagosan« oldotta meg a telep tagsága a
táborvezetést – újra sikerrel. 

2010-tôl három éven keresztül az Ifjúsági és Utánpótlás
szakosztály vezetôje, Majoross Bea vezette az alsóörsi táborokat,
de idén, 2014-ben, az alsóörsi telepvezetô váltás után, már Al-
mádiban tevékenykedik. az Ifjúsági és Utánpótlás szakosztályt
az ábrahámhegyi Magyar Balázs vette át, Bea pedig a Verseny
szakosztály vezetôje lett. 

Sok a gyerek Alsóörsön, így nem meglepô, hogy az utóbbi
években az iskolai szünidôben gyakorlatilag végig folyt az okta-
tás, de Fonyódon és Ábrahámban is voltak táborok. A régi idôk
elmúltak, az oktatók ma modern hajókkal és motorossal felsze-
relve végzik a feladatot. A pontos napirend szerinti program –
minden túlzás nélkül – a tudományos és nemzetközi tapasztala-
tok szerint lett összeállítva, a gyermekek korának, szellemi és fi-
zikai terhelhetôségének figyelembevételével. Azért persze ma
sem poroszos rend uralkodik, sok a játékos elem a napi felada-
tok között, de ezek is úgy lettek összeállítva, hogy a fiatalok ta-
nuljanak belôle. Lazítani a szélcsendes napokon lehet, de ekkor
is, csak az elméleti elôadások után. Ugyan évek, évtizedek óta
minden telepen tartanak gyerektáborokat – többet vagy keveseb-
bet –, de a munka nincs összehangolva, a »tananyag« és a tema-
tika sem egységes, így a színvonal elsôsorban a pedagógus vagy
az edzô felkészültségétôl, illetve elhivatottságától függ. Egy ide-
je kizárólag képzett szakemberek vezetik a nyolc-tíz fôs csopor-
toknak az edzéseket. Nehéz feladat, ha egy-egy csoport alapkép-
zettsége, tudása jelentôsen eltérô, ezért igyekeznek úgy összevá-
logatni a táborok résztvevôit, hogy ez, lehetôség szerint ne for-
duljon elô. 

1985 óta – az egyhetes nyári táborok mellett – minden évben
egy vitorlás gyermektúra is kiegészíti az oktatóprogramot, sôt a
gyerekek életkorának növekedésével egyre inkább ez veszi át a
döntô szerepet a képzésükben. Ugyanakkor egy-egy túra ragyogó
szórakozást is jelent a számukra. Az elsô idôkben 10-12 hajó vá-
gott neki a Balatonnak, a fedélzetén 3-5 gyerekkel, akik bebaran-
golták gyakorlatilag az egész Balatont, megismerkednek a tó kü-
lönbözô vidékeivel, tájaival, kikötôivel; saját maguk is megtapasz-
talják a tó jellemzô idôjárását, szél- és hullámviszonyait. 2014-ben
35 hajóból állt a Dr. Schmalz József Gyermektúra flottája.

A kikötôhelyeken szervezett szárazföldi programok, a jó szó-
rakozás mellett szintén hozzájárulnak a Balaton és környéke
megismeréséhez.
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Alsóörs – 1973.

Almádi – 2014.
A »táborvezetô« és gazdája, Majoross Bea



TVSK VITORLÁSTÚRÁK

Kétféle vitorlástúráról beszélhetünk: egyéni és társas.
Ezeken belül is kétfélérôl: egy-, illetvetöbb napos. 

A TVSK szóhasználatában az utóbbi, mármint a társas
többnapos kirándulások eleinte a Csillagtúra elnevezést
kapták. 
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Minden ember alapvetôen kíváncsi természet. Ott lakik
benne a felfedezô, érdekli az ismeretlen, szereti a kalan-
dot, a kihívásokat. Mindez – ne gondoljuk, hogy kizárólag
– a fiatal korosztályra igaz. Rájuk persze fokozottan, de a
felnôttek között is sokan keresik a számukra ismeretlent,
a felfedezés örömét. Sokszor motiváló lehet az is, hogy ké-
pes vagyok-e egy feladatra, 

Ha ezek a kérdések felmerülnek valakiben, gyerek-
ben, felnôttben egyaránt, akkor a túrizmus valamelyik
ágát neki találták ki. 

A túrázás, a táborozás – mint ötlet – meglehetôsen ré-
gi, és nem is a vitorlázók találták ki, hanem mindenféle if-
júsági szervezet sajátja. Az sem ritka, ha a kettô együtt jár,
ilyenek a többnapos túrák, amikor nyilván aludni is kell va-
lahol, erre szolgálnak az általában ideiglenes táborok. 

A szokásos gyalogos vagy hegyi túrák minden társada-
lomban elfogadottak. Hazánkban a cserkész-szervezetek
és különbözô felekezetek kirándulásaival és táboraival
kezdett meghonosodni ez a szórakozási forma, majd az
úttörô-, újabban ismét a cserkésztáborok jelentettek ra-
gyogó szórakozást a fiataloknak, és közben rengeteget ta-
nultak az állat- és növényvilágról, az együttélésrôl, a má-
sok segítésérôl és sok minden egyébrôl is. 

Egy idô után biciklisták, motorosok, lovasok, evezôsök
stb. is szerveztek maguknak speciális túrákat, táborokat.
Ezeknek fontos eleme volt a sport, a mozgás. Nem kellett
azonban hosszú idônek eltelnie, hogy minden más – mû-
vészeti, alkotó- stb. – táborok is elterjedjenek. Egy idô
után divatba jött a dolog, ma a nyár elképzelhetetlen ezek
nélkül. A résztvevôk többnyire gyerekek, de legalábbis fi-
atalok, mégis egyre terjed a speciális, kifejezetten vagy ki-
zárólag felnôtteknek számára szervezett tábor is. 

A kirándulás, túrázás, táborozás speciális fajtája a ví-
zi túra, amelyeket hazánkban elsôsorban folyókon szer-
veznek. 

Mi is az a vízi túra?
A sportszerû evezés hazai meghonosítója, a legna-

gyobb magyar, gróf Széchenyi István szerint a vízi túrázás
lényege nem írható le egyetlen mondattal, viszont minden
szempontból hasznos: edzi a testet, erôsíti a lelket, tanít
és szórakoztat. Pedagógiai értéke az elôzôkbôl fakad, és
oly sokrétû, amit semmilyen más nevelési metódus nem
pótolhat. 

Kemény Andor az 1928-ban megjelent, A túracsónak,
vadevezôsök kézikönyve címû mûvében így fogalmaz: „A tú-
raevezés és minden vele kapcsolatos fizikai és szellemi
ténykedés sport, a szónak igazi, legnemesebb értelmében
mindaddig, amíg köznapi értelemben vett munkává nem
süllyed, egyszóval amíg játék marad.” 

Ez elég egyértelmû, és ma is teljes mértékben igaz,
nem csak az evezôsök, hanem a vitorlázók esetében is. Tú-
rázni elsôsorban pihenési felüdülési céllal megy az ember.
Vannak ugyan túraversenyek, bajnokságok, hiszen a ver-
sengés igénye az ember természetébôl fakad, de ezek in-
kább csak színesítik egy igazi túrázó életét, mint sem meg-
határozzák azt.

A vízi túrákon nem árt még néhány dologgal elôzete-
sen tisztában lenni, ha a túrázó igazán jól akarja érezni
magát a vízen, vízparton. Fel kell készülnie erre, így a
pár napos szórakozást hosszabb tanulási folyamat elôzi
meg. Ismernie kell a szélnek, víznek, felhôknek járását. El
kell sajátítson legalább egy kevés biológiát, fizikát, törté-
nelmet, irodalmat. Nem árt, ha nem idegen számára a
konyha világa. És a vonatkozó jogszabályok ismerete is az
elengedhetetlen feltételek közé tartozik, betartásukról
nem is beszélve. 

A vízi túrában minden benne van, amire egy tökéletes
kikapcsolódásra, aktív pihenésre vágyónak szüksége lehet.
Ha egyedül akar maradni, magányos farkasként róhatja a
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vízi utakat. Élvezheti a csöndet, a madárdalt, a szél zúgá-
sát, a víz csobogását. Este pedig vívhat a szúnyogokkal.

A dolog érdemi részét így is élvezheti, kimozdul a
megszokott, épített környezetbôl, füstmentes levegôt lé-
legzik, mozgással frissíti testét, ismerkedik és együtt él –
ha csak néhány napra is – a természettel. Ennél jobb, ha
társakkal osztja meg az élményt, ráadásul ebben az eset-
ben a feladatok is megoszlanak.

A vízi túrázás a rekreáció magasiskolája! És ezen belül
– minden elfogultságot félretéve – a túravitorlázás a vízi tú-
rák legmagasabb osztálya. A vitorlástúrák alapvetôen két
csoportba sorolhatók. Az egyéni és a csoportos túrákra.
Az egyéni alatt vitorlázás esetén nem az egyedült értjük, ha-
nem az egy hajót. Ez különösebb elôkészületet vagy szer-
vezést nem igényel, legfeljebb a várható idôjárásról nem ár
tudakozódni. A társas túrák már némi elôkészítést igényel-
nek, ha csak nem a szép idôt látva kérdezzük meg a szom-
szédot, hogy nincs-e kedve velünk tartani… A többnapos,
táborozással egybekötött vízi kalandozás elôkészítése – plá-
ne több, ne adj’ Isten sok hajó részvételével – már komoly
feladat, még egy, a szervezésben gyakorlott ember számá-
ra is. Nyilvánvaló, ez a fô oka annak, hogy nagyobb létszá-
mú, többnapos túrákból mindig kevés volt, a TVSK sem volt
képes évente egy-két ilyennél többet még korábban, a het-
venes-nyolcvanas években sem megszervezni. 

1985-ben az MVSz Nagyhajós Bizottság Túra Albi-
zottságának vezetôje, id. Elekes Béla, majd Bartha József
szervezte, korábban sikeres, Széchenyi Emléktúra is szép
csendben kimúlt még a kilencvenes évek végén. Az utol-
só, mondhatni csekély érdeklôdés mellett, 2002-ben volt,
és a feltámasztására tett kísérlet 2012-ben, már a máso-
dik alkalommal kudarcot vallott. 

Gyakorlatilag a régi, nagyszabású túrák közül egyetlen
mûködik ma is, a már említett Dr. Schmalz József Gyer-
mektúra. Éppen harminc esztendeje!

Minden korban alapvetô kérdés volt, és ma is az: ho-
gyan lehet megszerettetni a gyermekekkel a vitorlázást?
Például úgy, ahogy azt Szénásy József, Jankovich István és
Schmalz József vezetésével elôdeink; vagy évtizedekkel
késôbb még mindig Schmalz József, illetve késôbbi segí-
tôi, a hagyomány folytatói Hegyi Dénes, Schmalz Ildikó,
manapság pedig Schmalz Ildikó és leánya, Zolnai Ildikó
tették, illetve teszik. Gyerektúrák szervezésével. 

Az egyéni túrák nyilvántartására született meg a túra-
könyv. Ebben a fontosabb adatokon – név, dátum, hajó-
név, indulás helye és ideje, érkezés helye és ideje, kilomé-
ter – kívül, szerepelt egy rovat: igazolás. Ide kellett vala-
milyen pecsétet begyûjteni, ami lehetett hajó- vagy vasút-
állomás, de egy múzeum is. Ez az amit nem szerettek az
emberek, így egy idô után ki is maradt a dokumentumból.
Hogy mi értelme volt ennek az egésznek? Hiszen minden-
ki azt irhatott (volna), amit akar. Csakhogy ez akkoriban
nem volt szokás. Az éves túrajelentések összesítése során
éveken keresztül ugyanaz a néhány vitorlázó szerepelt a
legtöbbet túrázók sorában az élen. Olyanok, akikrôl min-
denki tudta, hogy »állandóan vízen van«, sokukat sosem
lehetett megtalálni a kikötôben, mert ahogy megérkeztek
a telepre, kimentek a vízre. A legtöbbet vitorlázók egy
szezonban 1200–1500 kilométernél is többet tettek meg.
A fonyódiak közül a rendszeresen versenyzôk élen jártak
a kilométer-gyûjtögetésben is, mert egy szezon tizenöt-
húsz, vagy akár még több versenyére, amelyeket rendsze-
rint a keleti medencében rendeztek, csak az oda-vissza
úton, esetenként megtettek úgy száz kilométert; és akkor
még a versenytávról nem is beszéltünk. 

A Túraszakosztály vezetôi: Elekes Béla, Bagossy Má-
ria, dr. Kovács András, Ambrózy András Csaba, Boros
Béla, Simon István, Lehoczky Csaba, Siklósi Máté voltak.
Jelenleg Martin János irányítja a szakosztályt.
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Szigliget

Szent Mihály-domb, kápolna
Balatonfüred

Fontosabb túracélpontok: Tihany
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A négyszeres Kékszlag-gyôztes, az ötvenes évek gyermektúráinak vezérhajója, a Nemere II.



Fiatalok egy új világban – 
gyermektúrák 1954–1958.

A következôk még jóval a TVSK megalakulása elôtt történtek, de
ezer szállal kötôdnek a klubhoz. Nem kizárólag, és nem is elsô-
sorban a személyek miatt, akkor sem, ha a szereplôk közül sokan,
persze évtizedek múltán a Túravitorlás Sportklub tagjai lettek,
hanem ennél is fontosabb okból: a nagy elôdök, az ötvenes évek
során vitorlázást oktatónak, a gyermektúrák szervezôinek, még a
háború megelôzô idôkbôl hozott – és természetesen a politiká-
tól teljességgel független – szemlélete tükrözôdik vissza a Túra-
vitorlás Sportklub alapítóinak és elsô tagjainak késôbbi, ma már
példaértékû mûködésében. 

Ezért is tekintjük ezeket a spontán szervezett foglalkozáso-
kat – az elméleti oktatásokat, illetve a gyermektúrákat – a klub
eszmei elôzményeinek. 

A következôkben dr. Szénásy József – helyenként rövidített
– írását adjuk közre. 

Jankovich István és Schmalz József ötleteként, 1954 január-
jában Budapesten, hét és tizenkét év közötti gyermekek részére
(idôsebb csak elvétve akadt) elméleti vitorlástanfolyamot szer-
veztünk, és azt terveztük, hogy nyáron többnapos túrával folytat-
juk a gyermekek oktatását. 

Célunk többirányú volt. Elsôsorban abban bíztunk, hogy a
növendékeink jobb vitorlázók lesznek majd, hiszen az abban az
idôben szokásosnál korábban kezdik a sportot. 

Megismerik a Balatont, megszeretik a természetet, a tisztel-
ni fogják természeti erôket. Vitorláznak majd erôs szélben, és éj-
szaka, de nem félnek majd tôle. 

Továbbá nem lebecsülendô szempont az sem, hogy a tanfo-
lyam és a vitorlástúrák résztvevôi mint barátok nônek fel. 

Példaként az 1949-ben feloszlatott Balatoni Yacht Club vi-
torlázói éltek elôttünk, akik annak idején minket tanítottak.
Gondoltunk arra is, hogy a tanfolyamra és a túrára lehetôleg
olyan gyermekek kapjanak meghívást, akik családjában a vitorlá-
zás már nem volt újdonság.

Elméleti vitorlázás-oktatás gyermekeknek
A Balatoni Yacht Club már a harmincas években is rendezett el-
méleti vitorlázás-oktatást a téli évadban, de folyamatos elméleti
vitorlástanfolyamok csak 1941-tôl kezdôdtek a BYC keretében.
Az elméleti tanfolyamok a II. világháború után folytatódtak, az
elôadások színvonala emelkedett, a hallgatók száma gyarapodott. 

1954 telén és tavaszán havonta egy alkalommal tartottunk el-
méleti vitorlázás-oktatás, természetesen a gyermekek korának
megfelelô játékos formában. A témákat illetôen már kellô ta-
pasztalattal rendelkeztünk. Természetesen fontos volt, hogy ez
olyan formában történjen, ami érdeklôdést vált ki a hallgatóság-
ban. Érthetô, hogy nemcsak elmondtuk a tudnivalókat, hanem
diákat vetítettünk, az ismertetett kérdéseket dolgozatokat íratva
visszakérdeztük és osztályoztunk.

Mirôl volt szó ezeken az elméleti beszélgetéseken? A Bala-
tonról, a vitorlás hajóról, a vitorlázatról, a vitorlás hajók szerelé-
sérôl. Külön foglalkoztunk a széllel („balatoni szél”), a vízzel
(hullámzás!). Ezt követte a gyakorlati vitorlázás, vagyis a vitorlá-
zás elôtt a szerelés, az indulás, a cirkálás, fél- és háromnegyed
szél, hátszél, fordulás, a perdülés (halzolás), a horgonyzás, a ki-
kötés, leszerelés. Fontos volt, hogy a gyermekek halljanak a vi-
harról, ismerjék meg elôjeleit, és tudják, mit kell tenniük, hogy
átvészeljék. Legyenek tisztában azzal is, milyen balesetek érhe-
tik a vitorlázót. Utóbb órákon át tárgyaltuk a versenyvitorlázás
kérdéseit, és eközben már beszéltünk Manfred Curry Aerodyna-
mik des Segels und die Kunst des Regatta-Segelns (A vitorlázás
aerodinamikája és a versenyvitorlázás mûvészetérôl) címû köny-
vében foglalt ismeretekrôl.

Örömmel tapasztaltuk, hogy az oktatásnak sikere van, és
nyolc–tíz éves korban lévô diákjaink sokat tanultak az órákon, és
azokon örömmel vesznek részt.

A gyermektúrákról pontos és részletes feljegyzések találhatók
vitorlásnaplómban. Így vált lehetôvé, hogy fél évszázad múltán a
valósághoz hûen beszámoljak a gyermektúrákról, továbbá az is,
hogy ez a sporttörténeti érdekesség a mai vitorlázók számára is
példaértékû közkinccsé váljék.
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Szénásy József és tanítványai az Orom utcai lakásán



1. gyermektúra, 1954. július 19–23.
Az elsô gyermektúra résztvevôinek a két szomszédos, ôsi lellei
családi nyaraló – Izsák és Jankovich villa – adott otthont. Az ese-
mény 1954. július 19-én (hétfôn este) a Balaton partján hangu-
latos tábortûzzel kezdôdött. 

Július 20-án erôs északnyugati szél süvített (5 Beaufort, a
nyomásokban erôsebb), ezért úgy határoztunk, hogy a három
rendelkezésre álló Európa 30-assal átvitorlázunk Akaliba és visz-
sza, ez élmény lesz az ifjú hajósoknak. Akkoriban még nem volt
megfelelô mentômellény, a gyermekek fiatal kora miatt – zöm-
mel hét és tizenkét év közöttiek – a biztonság komoly szempont
volt. Három cirkálóra osztottuk be a társaságot. A Pingvinen
Jankovich István volt a parancsnok, a három beosztott gyermek:
Jankovich Ágnes, Jankovich Márta és Aczél Béla. A Vörös Zász-
lón Haán Endre volt a parancsnok, a gyermekek: Izsák Sza-
bolcs, Aczél Péter és Haán Andris. A Sirály parancsnoka Hein-
rich Béla volt, a gyermekek: Izsák Katalin, Deér István, Láncos
Feri és Izsák Tibor.

A horgonyok felhúzása után, a deckig megdûlô hajók cirkál-
va hagyták el a lellei kikötôt. Sok vizet szedtek. Akali felé már
csökkentek a hullámok, de a szél változatlanul érôs volt. Akali
elôtt mindegyik hajó lehorgonyzott, a legénységet bocival szál-
lítottuk partra, ahol focizás kezdôdött. A szél kora délután to-
vább erôsödött (alapszél 6 Beaufort), ezért mindegyik hajón
csak orrvitorlát húztak, így is egy óra alatt visszaértek a lellei ki-
kötôbe. A Sirály orrvitorlája elszakadt, az ezzel kapcsolatos mû-
velet jelentett izgalmat. A kis hajósok élvezték a vitorlázást a vi-
haros szélben, amikor lehetett, ôk kormányoztak. Jó gyakorlat
volt ez az elsô viharos nap.

Szerdán két és fél napos túrára indultunk. A három Európa
30-as mellett ezen már a 15-ös túrajolle, a Bocogó is részt vett.
A négy hajón összesen tizenhárom gyermek volt. (…) Aránylag
gyorsan, három óra alatt értünk a tihanyi révbe, ahol fürdés és
ebéd következett. Kora délután kellemes délnyugatiban indul-
tunk tovább, délután fél ötkor megálltunk fagylaltozni a füredi
kikötôben, és késô délután vitorláztunk vissza Tihanyba, ahol az
éjszakát töltöttük. Vacsora elôtt még futballoztunk.

22-én, csütörtökön igazi nyári napra ébredtünk. Fürdés, reg-
geli, majd foci volt a program. A szél alig lengedezett, hajó-
inkon nem volt motor, így vitorláztunk a Csúcshegy alá, és este
hétkor indultunk haza. Szél nem erôsödött, végül a parti széllel
egész éjszaka vitorlázva, reggel nyolcra értünk Lellére. A tanít-
ványaink élvezték a kirándulást, vezettek, ismerkedtek a vitorláz-
ással, figyelték a szelet. Elképzeléseinket sikerült megvalósíta-
nunk, a vitorlázás oktatása jó hangulatban, sok nevetéssel telt. 

A túrán részt vevô gyerekek: Izsák Katalin, Deér István, Lán-
cos Ferenc, Izsák Tibor, Massányi Aurél, Jankovich Ágnes és
Márta, Aczél Péter, Izsák Szabolcs, Haán Andris, Aczél Béla,
Schmalz Józsika, Szabó Péter.

2. gyermektúra, 1955. július 11–15.
A siófoki találkozón huszonöt gyermek jelent meg. Július 11-én,
Schmalz József vezetésével indultunk Siófokról a Nemere II-vel.
Heinrich Béla és Jankovich István ekkor is Európa 30-as cirkáló-
jával szerepelt a túrán. A 15-ös Bocogó Láncos Ferenc vezetésé-
vel Tihanyban találkozott a többiekkel. Július 12-én Szigligetre ér-
kezetünk, itt este tábortûz volt. Hazafelé, 14-én csütörtökön Lel-
lén atlétikai versennyel és labdarúgó-mérkôzéssel múlattuk az
idôt. Július 15-én délelôtt az Izsák és Jankovich nyaralók elôtti
Balaton-szakaszon három kalózon egykörös váltott hajós versenyt
rendeztünk. Élvezet volt figyelni a gyermekek ügyes vitorlázását
és örömét. Boldogan állapítottuk meg, hogy a gyermekek nem-
csak nagyot nôttek, de a vitorlázásban is sokat fejlôdtek.

A gyermektúrán részt vett: Jankovich Ágnes és Márta, ifj.
Schmalz József és Ildikó, Szabó Péter, Borsiczky Vera és Sándor,
Láncos Márti és Feri, Haán Andris, Verebély Vera és Tibor, Bo-
doky András és Tamás, Frenreisz István, Deér István, Ránky
László, Wossala György, Maszányi Aurél, Heinrich Alice, Aczél
Béla, Aczél Péter, Izsák Katalin, Szabolcs és Tibor.
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Schmalz Józsi és Szabó Péter érkezése a táborba – 1954.

Schmalz József és Izsák Szabolcs
Csak orrvitorlával Lellére

Szénásy József – 1953.



3. gyermektúra, 1956. július 23–27.
A jelentkezôk egyre nagyobb száma miatt úgy határoztunk, hogy
a harmadik túra elôtt beosztást készítünk: ki melyik hajón vitor-
lázik majd. A vezérhajó most is a Nemere II., parancsnoka
Schmalz József. A túrának az Európa 30-as Pingvinnel, a 25-ös
túrajolle Kuruzslóval, a 15-ös túrajolle Hobbyval, az ugyancsak
15-ös Penésszel és a Bocogó 15-össel vágtunk neki. Július 23-án
a révfülöpi kikötôbôl indultak a kellemes délnyugati szélben a
hajók Badacsonyba. Itt játék, majd vacsora következett. A szép
napnak este nyolckor erôs északnyugati szél és esô vetett véget.
Egyik hajó sem ázott be, így valamennyi gyermek jól aludt.

Július 24-én reggel borongós, esôs idôre ébredtünk. Reggeli
és játék után, friss északnyugati szélben indultunk Szigliget irá-
nyába. A fiatalok élvezték a kellemes vitorlázást, természetesen
ôk kormányozták a hajókat és kezelték a vitorlákat. Györökön
kötöttünk ki, délután kirándultunk a Szent Mihály-kápolnához. 

25-én nem siettünk az ébresztôvel, mert túrázóink a tegna-
pi kirándulás fáradalmait pihenték. Délelôtt tizenegy órakor,
friss északnyugati szélben indultunk, és két óra alatt értünk Ba-
dacsonyba, ahol megebédeltünk. Délután négykor Lelle felé vet-
tük az irányt. A friss északnyugatiban másfél óra alatt tettük
meg a tizennégy kilométeres utat! Lellén este tábortûz köré
gyûltünk, a felnôttek feketekávéra voltak hivatalosak a villába.

A következô nap délelôtt az Izsák és Jankovich villák elôtti
Balaton-szakaszon (1980-tól sajnos itt már nem a Balaton, ha-
nem feltöltés van!) rajtpróbákat és próbaversenyeket, délután
váltott hajós versenyeket tartottunk a rendelkezésre álló négy ka-
lózzal és három cadettel. Délután a közepes délnyugati szélben
négy futamot vitorláztak a gyermekek. 27-én, pénteken délelôtt
gyenge nyugati szélben ment le az ötödik és hatodik futam. A
rajtvonal közvetlenül a nádas elôtt volt, ezután két mélyvíz-táb-
lát kellett megkerülniük a hajóknak. Egy futam két körbôl állt.
Csütörtökön délután piros zászlónak megfelelôen a pályajeleket
balkéz felôl, pénteken délelôtt pedig zöld zászlónak megfelelô-
en a pályajeleket jobb kéz felôl kellett elhagyni. Élvezet volt néz-
ni a jövô versenyvitorlázásának reménységeit. Tavaly óta sokat
nôttek, és a vitorlázásban is rengeteget fejlôdtek. A versenyeken
szigorúan betartattuk az elemi szabályokat. Terveink szerint a
verseny díjkiosztására a téli évadban kerítünk sort. A kalóz osz-
tályban Korompay Sándor és Verebély Vera nyerték a versenyt,
míg a Cadet osztályban Verebély Tibor és Schmalz Ildikó bizo-
nyult a legjobbnak.

A gyermektúra résztvevôi: Izsák Katalin, Schmalz Ildikó,
Deér Katalin, Gyarmathy Réka, Frenreisz István, Korompay
András, Aczél András, Borsiczky Sándor és Vera, Jankovich Ág-
nes és Márta, Margittay Dénes, Izsák Szabolcs, Verebély Vera és
Tibor, Ránky László, Schmalz József, Szabó Péter, Haán And-
ris, Deér István, Láncos Ferenc, Aczél Péter, Láncos Márta,
Várady Ágnes, Izsák Tibor.

4. gyermektúra, 1957. július 29. – augusztus 2.
Az ’56-os forradalom következtében néhány gyermeket a követ-
kezôkben nélkülöznünk kellett, nem voltak velünk a Jankovich
lányok és a Borsiczky gyermekek, Deér István és a gyermektúra
egyik megálmodója Jankovich István sem.

A résztvevô hajók július 29-én a délután adtak egymásnak ta-
lálkozót a tihanyi levendulás elôtti Balatonon. Több volt a gyer-
mek, több hajóra is volt szükség. Bodokyéktól kölcsönkaptam a
25-ös Eretneket. A túrára elvittük a Sicc olimpiajollét is, ezt a
hajót a vitorlázásban már járatosabb két-két gyermek vezette.

A levendulás alatt az elsô éjszaka folyamán az egyik moly le-
szakadt, alvó utasával Földvár elôtt szedtük össze. Kellemes szél-
ben néhány óra alatt értünk Révfülöpre. A Nemere II. idén is ve-
lünk volt. Több kalóz és moly is részt vett a túrán. Ugyancsak itt
volt a 15-ös Hobby, Korompay Sándor vezetésével. Radóczy
Imre csillaghajóval érkezett. A Tahy fiúk vezetésével egy másik
25-ös is érkezett, a túrához az »öreg« Fináczy Marci is csatlako-
zott a feleségével, természetesen a 25-ös Kócsagot kormányoz-
ták. Itt volt még Asbóth László 15-ös túrajolléjával.
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Izsák Kati a Bocogón – 1955.
Díjkiosztó – 1957 tavasz

Massányi Aurél a tat végében A Pingvin fedélzetén – 1956.



Révfülöprôl friss, északnyugati szélben, hullámmentes vízen
másfél óra alatt értünk Badacsonyba, és megszálltuk a kikötôt.
Délután edzés következett a kishajókon. Bocogót a nyílt vízen
Fenyves irányában lehorgonyoztuk, ez volt az egyik pályajel, a ki-
kötôben lehorgonyzott hajó a másik. (A mai – az írás 2000-ben
született – állapothoz képest alig volt hajó a Balatonon). Az iz-
galmakban bôvelkedô edzôfutamok komoly élményt jelentet-
tek. Haán Andris Mollyal flegmán vitorlázott el a kikötôbe be-
érkezô Beloiannisz elôtt. A jelenet után Andris édesanyja kér-
dezte fiát: – Mit szólt a kapitány a manôveredhez? 

– Nekem semmit, de téged nagyon emlegetett – volt a válasz. 
Az edzés után a gyermekek egy része tovább vitorlázott a

friss szélben, a másik csoport a parton játszott.
Július 31-én Badacsonyra, a Kôkereszthez kirándultunk. Dél-

után fél hatkor friss északnyugatiban (4-5 Bft.) vitorláztunk Ba-
dacsonyból Lellére, ahová napnyugtakor érkeztünk 

Augusztus 1-jén és 2-án tartottuk a gyermekversenyeket a
megszokott helyen. Hat kalózban és négy molyban váltott hajós
versenyt rendeztünk. Felhívtuk a figyelmet a versenyszabályok
szigorú betartására. A gyermekek megértették, hogy nem vérre
menô küzdelemrôl van szó, fontosabb a sportszerû versenyzés.
Kértük ôket, hogy csendesen versenyezzenek, tekintsék a felada-
tot nemes játéknak, és ha valami nem sikerül, a hibát önmaguk-
ban, és ne másban keressék! A versenypálya jóval nagyobb volt
a tavalyinál. A rajtoltatás a zsûrihajóról történt, a nézôk részére
egy 15-öst horgonyoztunk le a rajtvonal közelében.

A hatfutamos váltott hajós versenyben a két legjobb között
éles küzdelem alakult ki, végül is az Izsák Szabolcs – Schmalz Il-
dikó egy ponttal nyerte a versenyt, Schmalz Józsi – Ránky Laci
elôtt. Molyban Haán Andris megérdemelten nyerte a versenyt
Izsák Tibor és Szabó Péter elôtt. A gyermekek teljesítményérôl
elismerôen kell nyilatkozni, vitorlázótudásuk, sportszellemük
példamutató volt. A nyár igaz öröme volt a gyermektúra. 

1957 decemberében az elmúlt nyár gyermekversenyének a
díjkiosztására jöttünk össze. Tanítványaim ajándékkal leptek
meg: egy kis fémvitorlást kaptam a gyermekek fémbe vésett alá-
írásával. Valamennyiük nevében Verebély Vera adta át, megkö-
szönve négyévnyi tanításomat. Büszke vagyok rájuk!

Ötödik gyermektúra, 1958. július 28. – augusztus 1.
Az elmúlt évben több szülô kérte gyermeke vitorlázásoktatását,
ezért 1957–58 telén egy második elméleti csoport is indult. Ter-
mészetesen az új csoport résztvevôit is beosztottuk az 1958. évi
nyári túrára, ezért az eddiginél több hajóra volt szükség. A ve-
zérhajó 1958-ban is a Schmalz József parancsnoksága alatt vitor-
lázó Nemere II. volt. Örömünkre eljött a túrára a Gáll Imre
kormányozta 40-es cirkáló, a Tabu is. A 15-ös túrajollék közül itt
volt a Bocogó (Láncos Ferenc), a Csibész (Remenár László), a
Hobby (Szabó János). Radóczy Imre ez évben is csillaghajójával
érkezett. Öt kalóz, négy moly és két olimpiajolle vett részt még
a túrán. Ez utóbbiakba már a régebben vitorlázó gyermekeket
osztottuk be. Bodoky György – csakúgy mint tavaly – kölcsön-
adta Eretnek 25-ös túrajolléját. 

A találkozó július 28-án Révfülöpön volt, 29-én, kora délelôtt
indultunk Badacsonyba. A kishajók versenyben vitorláztak. A vál-
tozó irányú szél gyenge fújt, ezért délután érkeztünk a kikötôbe.
Este vihar tört ki, az esô is eleredt, de ez nem zavarta a társaságot.

Július 30-án ötös északnyugati szélben vitorláztunk át Szig-
ligetre. A kishajók a rövid távon versenyeztek. A nap hátralévô
részében, a friss északnyugati szélben, a kishajókkal versenyt
rendeztünk a gyermekeknek. Este tábortûz volt Szigligeten.

Július 31-én, csütörtökön Badacsonyban ebédeltünk, dél-
után Boglárra hajózott át a népes karaván, és másnap itt fejezô-
dött be a túra. Gyermekeink jól érezték magukat, a régebbi és az
új csoport vitorlázói között természetesen jelentôs a különbség.
A régebbiek már a vitorlásversenyzéshez is értettek, az idei kez-
dôk pedig még a vitorlázás alapismereteit tanulgatták.

A gyermektúra résztvevôi: Korompay Mária, Szabó András,
Aczél Péter, Rigler András, Láncos Márti, Várady Ágnes, Mári-
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Ajándék vitorlás… – 1957.

És a plakett a gyerekek aláírásával
A Bocogó

Verebély Vera



aligeti József, Ránky Péter, Rudnai Ottó, Hajós Eszter, Nagel
Vilmos, Szaszovszky Gábor, Láncos Ágnes, Láncos Eszter, Szut-
rély Jutka, Metzger Márta, Remenár Évi, Thurzó Kinga, Metz-
ger Magda, Szaszovszky Géza, Márialigeti János, Izsák Tibor,
Frenreisz Károly, Verebély Tibor, Fináczy Marci (László), Fren-
reisz István, Izsák Katalin, Verebély Jutka, Izsák Szabolcs,
Schmalz Ildikó, Szabó Péter, Haán Andris, Verebély Vera, Ko-
rompay András, Korompay Sándor, Ránky László, Fináczy
György, Schmalz József, Láncos Ferenc, Bodoky Tamás.

Befejezéseként két gondolat még idekívánkozik. Az egyik:
hány éves kortól célszerû manapság a gyermeket vitorlázásra, il-
letve vitorlásversenyzésre tanítani?

Az elsô világháborút követôen a Balatonlellén szomszédos
Jankovich és Izsák családok Ausztriából hozatták a mintegy öt
méter hosszú, kétpár evezôs, uszonyos és lugvitorlával felszerelt
csónakjukat. Azután a húszas évek közepén nagybátyám, idôsb
Izsák Tibor építtette a 25-ös túrajolléját, a Mestert. A Mester-
nek gaffos nagyvitorlája volt, a test kisebb volt, mint a Balatoni
Hajózási Részvénytársaság Balatonfüredi Sporthajóépítô Üze-
mében épített, és a Balatonon annyira bevált 25-ös túrajolléké.

Egykorú lellei szomszédommal és örök jó barátommal, Jan-
kovich Pistával 1930–34. között (10 évesek voltunk!) kezdtünk
vitorlázni lugvitorlás csónakjainkon. Nagybátyám – a szeretett
Tibor bácsi – 10–12 éves korunkban gyakran vitt mindkettônket
a Mesteren. Nekem ezek a vitorlázások kezdetben nem jelentet-
tek különösebb örömet. Ha frissebb volt a szél, a Mester meg-
dûlt, én pedig féltem. Ha hullámzott a Balaton, hányinger is kör-
nyékezett, ami éppen nem kellemes. Amikor én vezettem vitor-
lás csónakunkat ez nem jelentkezett! A két családi vitorlás csó-
nakot azután Pistával modernizáltuk. Így jött létre a wunder-
klasse (csodaosztály). A lugvitorlát úgy forgattuk, hogy abból
gaffos nagyvitorla alakult. Orrvitorlát is szabtunk, és az árbocot
merevítôkkel láttuk el. A wunderklassén kellemes volt a vitorlá-
zás. Eleinte a part közelében vitorláztunk, utóbb, ha az idôjárás
és a szélviszonyok engedték, egy-egy túlparti kirándulásra is rá-
szántuk magunkat. 1936-ban – ekkor már 17 éves voltam –
édesapámtól egy balatoni dingit kaptam ajándékba, a Mócit (D.
29.). Pistával kettesben jártuk a Balatont, és elkezdtünk verse-
nyezni. 1937-ben Pista is kapott dingit, a Tacskót (D. 44.). Pis-
tával télen hetente elméleti vitorlás önképzésre jöttünk össze, a
gyakorlati vitorlázás alapjait ekkor már ismertük.

Azután most képzeljük magunkat a harmincas évek kezde-
tének idôszakába. Gyermekek részére vitorlás hajó (például Ca-
det) ebben a korban még nem létezett. Nem volt mentômellény,
olykor egy-egy parafaöv. Nem voltak megbízhatóan mûködô
motorosok, amire pedig a mentésnél nagy szükség van.

Az eddigiek elôrebocsátása után úgy gondolom, hogy a biz-
tonság szem elôtt tartása mellett gyermek, illetve ifjúsági vitor-
láson nyolc-tíz éves korban célszerû és érdemes az elméleti és
gyakorlati vitorlás- és versenyoktatást (ha a gyermeknek van ér-
zéke hozzá) elkezdeni. A gyermekek fejlôdésében és fejlettségé-
ben jelentôsek az egyéni különbségek, a jelentôsebb részképes-
ségeket ajánlatos döntésünknél külön-külön is megfontolni. A
nyolc-tíz éves korban kezdôdô oktatásnál fontos, hogy az játéko-
san, de mégis komolyan, határozottan, következetesen, könnye-
dén történjen és ne legyen fárasztó.

A másik megjegyzés: vitorlázni, versenyezni csak sportszerû-
en érdemes. Álljon itt néhány mondat a Magyar Vitorlás Szövet-
ség által 1959-ben Almádiban rendezett nôi és ifjúsági bajnokság
programjának köszöntôjébôl: „… A versenyvitorlázás nemes játék
szigorú szabályokkal. A játék akkor szép, ha a résztvevôk betart-
ják a szabályokat. Igaz, ez sokszor kemény akaratot és önfegyel-
met kíván. Versenyzôk, legyetek csendesek és szerények! Az igaz
vitorlázó küzd és állja a nehézségeket, csak a sportszerû küzde-
lemben elért eredménynek örül. Mindenkirôl jó szándékot téte-
lez fel, versenyzôtársaival szemben jóindulatú, saját magával
szemben szigorú kritikus, mással szemben elnézô…”

Jó szelet!
Szénásy József
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Ebéd Badacsonyiban – 1958.

Füred – 1957.

Sok gyermek tanult a Siccen vitorlázni

Izsák Tibor a Bocogó bowmanja



Badcsony orgonasípjai – 1959.106
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Újkori TVSK Gyerektúrák
Az elôzmények ismeretében érthetô volt, hogy Alsóörsön
ismét felvetôdött a gyerektúrák gondolata, amikor újra
sok gyerek járt szüleivel rendszeresen a telepre. Elsôsor-
ban azoknak a fiataloknak körében vetôdött fel a régi tú-
rák felújítása, akik az ötvenes években részesei voltak a si-
keres nyári kalandoknak. 

Régen, még az ötvenes évek elején, Szénásy József,
Jankovich István és Schmalz József kezdeményezése nyo-
mán, a Vasas keretei között, a háború elôtti BYC-tagok
túráinak mintájára kezdôdtek a gyerektúrák. Ebben az
idôben, elsô alkalommal 1954-ben, a nagy Nemerével és
néhány más hajóval túrázott sok fiatal. Persze, elsôsorban
– különösen gyerek szemmel – a hatalmas Nemere II., a
Kékszalag-gyôztes, késôbb Kékszalag-rekorder hajó volt a
fô attrakció, minden gyerek erre szeretett volna kerülni,
így váltották egymást. Az elsô túra elôtti télen elméleti vi-
torlástanfolyamot tartottak a szervezôk a fiatalok részére,
majd ebben az évben, júliusban került sor az elsô túrára.
A mai nagymamák és nagypapák voltak akkor gyerekek,
azaz akkori gyerektúrák fôszereplôi. 

Persze az idôk során ôk is felnôttek, sokan közülük a
hatvanas évek közepén, vagy a második felében már ma-
guk is gyereket neveltek. Ez volt az az idôszak, amikor a
mai dédszülôk a Vasasból a Videotonba kerültek, ahonnan
rövidesen »eltanácsolták« ôket. Ekkor, ôk alapították, a
TVSK keretein belül, az alsóörsi telepet. Ennek a telepnek
megálmodója, a munkálatok fô szervezôje és irányítója,
késôbb a telep vezetôje az a Schmalz József volt, aki an-
nak idején, az ötvenes évek elsô felében Szénásy József-
fel és Jankovich Istvánnal kezdték szervezni a sikeres gyer-
mektúrákat, valamint kormányosként és legénységként is
gyôzött a Nemere II-vel a Kékszalagon. 

A kikötô gondolata és a használatba vétele között per-
sze eltelt néhány év, így máris a hatvanas évek végén, a
hetvenes évek elején járunk. Ekkor az új kikötôben egyre
több gyerek ismerkedett a vízi élettel és a hajózással. Ter-
mészetesen a fiatal szülôk is szerették volna az új generá-
ciót megtanítani vitorlázni, és maradandó vitorlás élményt
szerezni nekik. A példa adott volt, az ô gyerektúra emlé-
keik kitörölhetetlenül megmaradtak számukra, így egyér-
telmûnek tûntek a teendôk. A korábbi szervezôk egyike,
természetesen Schmalz József vállalta újra a túrák szerve-
zését, és pár társával azok lebonyolítását. Az unokáknak
– és az ô koruk béli gyerekeknek – a hetvenes években új-
raindította a gyerektúrákat. 

A Nemere II sajnos már nem állt rendelkezésre, így
ehhez új hajókra is szükség volt. A TVSK-ban a hetvenes-
nyolcvanas években dúlt a saját kezû hajóépítés: 25-ös
jollékat vontak be mûanyaggal, majd 25-ös jollékat, ké-
sôbb pedig Rebelleket építettek, illetve Alsóörsön volt 15-
ös jolle, Beluga, 22-es cirkáló is. Ezekkel a hajókkal kez-
dôdött a gyerektúrák második korszaka. 

A gyerektúrák 6–7 nap alatt járták körbe a Balaton fô
kikötôit Alsóörstôl Keszthelyig és vissza. 

A nyolcvanas évek elején, amikor a mai szülôi generá-
ció volt hat–tíz éves gyerek, már a saját hajókkal, minden
év augusztus elsô hetében indult Schmalz József szerve-
zésében a gyerektúra. Ez volt a nyár fénypontja, erre min-
denki nagyon készült, és aki csak tehette ott volt. Az Al-
sóörsi csapatot kiegészítette Fûzfôrôl a volt a Vasasos
Korompay család sok gyerkôccel. 

Amikor még kicsik voltunk, akkor is az volt a fô fel-
adat, hogy mi a gyerekek minél többet kormányozzunk,
húzzuk fel a vitorlát, tegyük fel a perzeninget, segédkez-
zünk a vitorlacserében, mert akkor még sokan – többek
között mi sem – tudtunk reffelni. Az elsôdleges cél volt,
hogy mi gyerekek jól érezzük magunkat, szép emlékeink
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Díjkiosztó – 1983.
Állandó résztvevôk: a Dögök és a Paloma – 1984.

Kincskeresô térkép tanulmányozása egy hajóban – 1983.



maradjanak, és megszeressük a vitorlázást, de e mellett az
is fontos volt, hogy minél többet tanuljunk és önállósod-
junk a hajón. 

Persze akkor sem volt gyerektúra vihar nélkül. Biztosan
féltünk az elején a ötös, hatos, pláne az erôsebb szelekben,
de erre már nem emlékszünk, inkább az maradt meg, hogy
milyen bátran viselkedtünk, és így lesznek ezzel a mai gye-
rekek is. Évrôl évre jobban viselték az erôs szelet, és ma
már biztosan vezetik a hajót a nagyobb szelekben is. 

Persze mindig a szép idôt – ez számunkra a napsütés
és a friss, hármas-négyes szél – lestük. Azonban a legna-
gyobb élményt és izgalmas emléket mégis azok a gyerek-
túrák jelentették, amikor erôs szél fújt, esetleg viharba
kerültünk, ez utóbbi – a tapasztalt vezetôinknek köszön-
hetôen – inkább csak a kikötôkben ért bennünket. Elôfor-
dult, hogy több havária is történt, de élénken emlékszem
olyan túrára is, amikor végig szakadt az esô, és nem volt
már száraz ruhánk. 

A gyerektúrák során eleinte talán tíz, vagy inkább ke-
vesebb hajó vett részt, de hamarosan húsz hajóból álló
flotta gyûlt össze, mert az egyre növekvô gyereksereg már
nem fért volna el kevesebben. Amikor útközben ért a
flaute, nem fújt a szél, akkor sokszor összekötöttük a ha-
jókat a vízen, és a gyerekek fürödtek, úsztak vagy vízilab-
dáztak. Dinnyét enni is ilyenkor volt tanácsos, mert sok-
szor bokáig maszatos lett a társaság, és a »mosdó« közel
volt. Elôfordult az összekötéseknél olyan próbálkozás is,
hogy hányan férnek el a Gittán, de nem sikerült elsüllyesz-
teni. A felnôttek, ha nehezen is állták meg, de távol tar-
tották magukat az ilyen és hasonló gyerekcsínyektôl, rend-
szerint összegyûltek egy-két hajóra és beszélgettek, persze
a víz, a túrák, a viharok és más kalandok jelentették a té-
mát. Sokszor a gyerekek – miután elfáradtak – is köréjük
telepedtek, és hallgatták a felnôtteket. Máskor elôfordult,
hogy komoly kártyaparti – fôleg bridzs, esetleg römi –
alakult ki. 

Régen – nem lévén hûtôtáska – a vizet is cserépkor-
sókban vittük, ami hûvösen tartotta, és nyolcévesen a nagy
korsó fülébôl lehetett inni. 

A túrákon rendszeresen kirándultunk: Badacsonyba,
vonattal Csobáncra stb. Nem hagytuk ki soha a Keszthe-
lyi Festetics-kastélyt. Persze a túra során rengeteget tanul-
tuk: vízrôl ismertük meg a hegyeket, illetve a Balaton fal-
vait és városait, tanultuk meg a települések neveit. A ki-
kötôk közül sokat ismerünk fel azóta is a víz felôl. De az
is nagy élmény volt, amikor a túra elsô állomása Siófok
volt, ahol beúsztunk a strandra a lemacskázott hajókról,
mert egy óriási csúszdán lehetett lecsúszni, és azt feltét-
lenül ki akartuk próbálni. A nagyapám adott egy csomó tí-
zest, mert ennyibe került egy menet.

Este, az átélt izgalmak után, rendszerint hullafáradtan
mentünk aludni. A felnôttek még traccsoltak egy keveset,
általában elôkerültek a demizsonok, de pár fröccs után ôk
is korán lepihentek, mert másnap a sok gyerekhez szükség
volt a türelmükre és az energiájukra. 

Ahogy nôttek a gyerekek, már egyre színesebb prog-
ramot szerveztek a gyerektúrákra. Schmalz Józsefnek He-
gyi Dénes segített a szervezésben, elsôsorban új ötleteivel
segítette, hogy minél változatosabbak legyenek a gyerekek
programjai. Dénes találta ki a számháborút, és készített
hozzá számokat, ezek ettôl kezdve állandó résztvevôk let-
tek a túrák során. A számháborúnak két változata is volt,
az egyik a mindenki által ismert, mondhatni szokásos, de
az igazi kalandot a kincskeresô számháború jelentette.
Ilyenkor két csapat egy-egy térképet kapott, és annak
alapján kellett megkeresni az elrejtett kincseket, amit az
akkori idôk népszerû édességei jelentették: dunakavics,
meggyes és Muki cukor, meg a jó öreg ropi stb. A játék to-
vábbfejlesztését jelentette, amikor a csapatok dolgát az
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Fürdô, Pandora – 1984.

2004.
2004.



apukákból álló kukkeres »sárkányok« nehezítették a kincs-
keresô számháborúban. 

A gyerektúrákon az is buli volt, hogy egy-egy szakaszt
más hajóján lehetett megtenni. A felnôttek is csak elein-
te – nem is túlzott meggyôzôdéssel – tiltakoztak, mert ki-
derült, ilyenkor a barátok vagy barátnôk más hajóján min-
dig jobban viselkedtek, és többet is segítettek. Késôbb
már a más hajón alvás is megengedett volt.

Volt olyan gyerektúra, amikor az volt a feladat a fiata-
lok számára, hogy ki tud több pecsétet gyûjteni a TVSK
túranaplóba. Ez azt jelentette, hogy minden kikötônél
megálltunk, kiszaladtunk a kikötôbe vagy hajóállomásra,
esetleg vasútállomásra pecsétért, és indultunk tovább.
Gyors hajók elônyben voltak!

Néhány alkalommal úgy kezdôdött a túra, hogy duda-
szóra a parton lévô összehajtogatott vitorlákat a gyerekek-
nek kellett felszerelni az induláshoz. Egy alkalommal nagy
derültséget okozott az a hajó, ahol a nagyvitorla alsó élét
az árbocba húzták. 

Volt rendrakási verseny is a túra végén, ahol azért nem
kaptunk például maximális pontot a nagypapám hajóján,
a Dörmögô 2-n, mert nem szedtük be a kikötôben a nem-
zeti lobogót. Például én ezt azóta soha nem felejtem el.

Persze tartottunk fôzôversenyt, ahol minden hajó gye-
rek legénységének kellett lecsót fôzni, amit egy szigorú
zsûri értékelt. 

Sajnos a fôszervezô Schmalz József – a nagyapám –
1985-ben az örök vizekre vitorlázott. Fia, József és leánya,
Ildikó, az én édesanyám, azóta is folyamatos résztvevôje
a túráknak apjuk hajójával. Leánya vállalt aktívabb szerve-
zômunkát a telepen, és ô folytatta édesapja nyomán a tú-
rák szervezését. 

És így ment ez sok-sok éven át, amíg egyetemisták, il-
letve dolgozók nem lettek az új gyerektúra generáció tag-
jai. De az Alsóörsi TVSK-ban nincs szezon gyerektúra
nélkül, így a szülôk folytatták a hagyományokat, mígnem
kezdtek nagyszülôvé válni. Néhány évig azonban kevés
gyerek volt a telepen, ezzel együtt a túrákon, így ezekben
az idôkben már inkább felnôtt túrákról beszélhetünk, és
a borkóstolás váltotta fel a számháborút, de a tradíció to-
vább folytatódott. Így idô után ismét egyre több unoka
született, és ahogy nôttek, kezdték ismét benépesíteni a
gyerektúrákat. 

A gyerektúra megkapta a Dr. Schmalz József Emlék-
túra nevet, amelyet a gyerektúra záró hagyományos bog-
rácsgulyás elfogyasztása után, meghatottan szavazott meg
a közösség.

Ahogy a gyerekeim elérték a 3,5–4 éves kort mentek
a nagyival és a nagybácsival gyerektúrázni. Nagyon várták,
hogy mehessenek, és minden alkalommal rengeteg szép
élménnyel tértek haza. Az Alsóörsi TVSK-ban most van
felnövôben a legújabb generáció, nagyon sok a gyerek. Kí-
váncsi voltam milyen az újkori gyerektúra és négy évvel ez-
elôtt úgy gondoltam, kipróbálom. 

Hát… a gyerektúra saját gyerekekkel ugyanolyan nagy
élmény, mint gyerekként, sôt, felnôtt fejjel talán még job-
ban élveztük. Igaz, most már nem mindenki a hajón me-
legíti a babkonzervet, de azért akadnak olyanok, aki még
kitartanak a hagyományos túrázásnál, és mindennap fôz-
nek. Sokan viszont a kikötôk éttermeit gazdagítjuk. De a
mai gyerekek sem fürdenek egy hétig máshol, mint a Ba-
latonban. 

Három évvel ezelôtt kezdtem segíteni anyukámnak
(Zolnay Gáborné, vagy ahogy ôt ismerik: Schmalz Ildikó),
aki továbbra is szervezi a túrát, intézi a kikötôket, én pe-
dig elkezdtem a gyerekprogramokkal foglakozni, újabb
lehetôségekkel kiegészíteni a kikötôben töltött idô kihasz-
nálását, Három éve húsz hajó és harminc-negyven gyerek
vett részt a túrán, de mivel egyre több a gyerek, így tavaly
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A Gyerektúra lobogó – 2014.
Kis-Balatoni kirándulás – 2014.



már harminc hajóval mintegy hatvan gyerek vitorlázott.
Idén pedig újabb csúcsot döntöttünk: 35 hajó, 75 gyerek-
kel járta a Balatont. Idén már nem maradt Alsóörsön ott-
hon gyerek a gyerektúra hetében. 

Három éve történt, hogy Ádi néni – Fináczy Ernôné
–, mint gyakorló dédnagymama is becsatlakozott egy-két
napra a társasághoz. „Úgy gondoltam, hogy Marci fiam,
aki még hetvenéves sem volt akkor, mégsem engedhe-
ttem el egyedül…” 

Ebben az évben fordult elô elsô alkalommal négy ge-
neráció jelent meg a gyerektúrán, és a kívülrôl érkezett ba-
rátaink igencsak ámultak, hogy ilyen is létezik még a ro-
hanó világunkban.

Idén visszahoztuk a korábbi gyerektúrák izgalmas já-
tékát, a kincskeresést, amit Szigligeten egy szép mesével
indítottunk, és csak több próbatétel után kereshették meg
az elrejtett kincseket a csapatok. 

A hagyomány szerint, Ábrahámhegyen mindig papri-
kás krumplit fôzünk, természetesen bográcsban, amit
idén sem hagyhattunk ki. 

Szintén sokéves gyakorlat, hogy Keszthelyrôl busszal
megyünk a környezô várromok felkutatására, illetve idén
a Kis-Balatonhoz is ellátogattunk. 

Egy grafikus klubtársunknak köszönhetôen az elmúlt
három évben már van gyerektúra-pontgyûjtô füzetünk,
zászlónk, és a gyerekek gyerektúra pólót is kapnak aján-
dékba, amit büszkén viselnek. 

Zolnay Ildikó
A gyerektúrák gondolata persze nem csak az alsóörsi

telepen vitorlázók fejében fogant meg, hanem gyakorlati-
lag minden TVSK-kikötôbôl indultak a fiatalok részére
szervezett hosszabb-rövidebb kirándulások, de a többi
kezdeményezés a nyomába sem ért a eredetinek. Így nem
meglepô, ha egy idô után mások is csatlakoztak az Alsó-
örsiekhez. 
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Gyerektúra pontgyûjtô füzet – 2014.
Ádi Néni

Az esô nem akadály a kincskeresésben – 2014.

Dr. Fináczy Ernôné, Deseô Mária Adrienn

Ádi néni – mindenki így szólítja – legenda. A magyar vi-
torlássport egyik híres és sikeres dinasztiájának oszlopa,
Fináczy Marci (László), György és Pál édesanyja, 94
éves. A férjével, Marcival (aki hivatalosan Ernô) 1939-
ben februárban ismerkedett meg egy megyebálon. Hús-
vétkor levitte a Tihanyi Yacht Clubba, a piarista cserké-
szek vitorlázó egyesületébe, amelynek alapítója volt, és
egy Balatoni dingivel kivitte vitorlázni. Jókora szél volt és
hûvös. Amikor hazafelé mentek kocsival, megkérte a ke-
zét. Marci bácsi azt mondta neki: „Mert nem hisztiztél.”

Évtizedeken át vitorlázott a férjével a Kócsagon, 88
éves korában Gyurka – ahogy ô hívja – fiával Kékszala-
got nyert. Állandó nyári rezidenciája ma is az alsóörsi
TVSK kikötôben lévô kis faházban van. 

– Kékszalagon elôször a háború utáni elsôn, 1947-
ben indultam. Akkor minden résztvevô egy-egy oldal
szalonnát kapott, mert úgy fogták a versenyzôket, hogy
induljanak! Aztán nagyon sok Kékszalagon mentem.

– Három fiunk született, mindegyik vitorlázik. Mar-
ci fiamat (aki hivatalosan László, de ôt is mindenki Mar-
cinak hívja, amint édesapját, Ernôt is) 1956-ban Tahy
Péter hívta vitorlázni a Vasasba. Szólt neki: „Moly baj-
nokság lesz, gyere indulj el.” Marci két nap vitorlázás
után megnyerte a bajnokságot, úgy, hogy az elsô futam-
ban rászóltak, a bóját a másik irányból kell kerülni…
Gyurka nem is tudom hány Finn – és mindenféle – baj-
nokságot nyert, Pali pedig jó hollandis volt… Ahogy én
látom, az unokák közül Peti vitorlázik jól, majd
következô generációból Gábor kisfia, Balázs fog. Szerin-
tem ô lesz az utód, boldog, ha vízen van, a hajóból ki
sem lehet húzni. 



Flottatúrák 
25-ös flottatúrák
A jolle bajnokság Fonyódon történt elsô megrendezésével
egy idôben merült fel az igény arra, hogy több napos, kö-
zös túrákat szervezzünk. Ennek célja a más és más kikö-
tôkben lévô flottatagok közös meglátogatása, valamint
ehhez kapcsolódó kulturális és egyéb programok meg-
szervezése volt. 

Az elsô flottatúrákon – 1994-ben – Balatonudvariban
Bartyik Vilit kerestük fel, majd Vonyarcon Seffer Zoli és
Balatonmárián a Garádi család látta a népes társaságot
vendégül. 

Már az elsô túrán is csatlakoztak olyan klubtársaink,
akik nem voltak flottatagok. A kezdeti párnapos túrák fo-
kozatosan egyhetesre nyúltak, és a kulturális programok
mellett sor került egy-egy pincelátogatásra is. 

Az évek során jártunk Csopakon (Molnár Feriéknél),
Szántódon (Vetô Józseféknél), Földváron (Grill-Bezeréti
házaspárnál), Fûzfôn Fejes Karcsinál, Alsóörsön a TVSK
telepen és Füreden a HYC-ben, Andorka Rudinál. 

A túrákon 10-12 hajóval még éppen biztosítható a ki-
kötés. Emlékezetes volt az Árpádkori felvidéki templo-
mok látogatása – többen a helyi kocsmában vészelték át
az áldást –, a sümegi és veszprémi vár és város látogatás,
Keszthelyi Helikon múzeum, az Örvényesi vízimalom, a
Tû-hegy és a Deák-kúria megtekintése, vagy a kis-Balato-
non tett kirándulás is. 

Voltunk vendégségben a THE-ben, Szigligeten a kikö-
tôi vendéglôs Marcsinál, és Tihanyban a Parasztudvar-
ban is. A bulik közül kiemelkedett a táskai – kisvasút és
lovaskocsi közbeiktatásával szervezett – pincebuli, a füre-
di Koczor pincében töltött idô, vagy Ábrahámban Vágó
Zutyinál tett pincelátogatás.

Martin János
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Pincelátogatás Vágó Zutyinál 

25-ös flottatúra: kirándulás a Deák-kúriához

Szabó Miklós
1927. július 9-én Budapesten született, és 1989. május
20-án hunyt el. Tanulmányait a Vörösmarty Gimnázi-
umban, majd a Budapesti Mûszaki Egyetem gépész-
mérnöki karán végezte. Tudását családi családi hagyo-
mányként a textiliparban kamatoztatta. 

Kezdetben mint ahogy édesapja is a Magyar Posztó-
gyárban dolgozott. A nagyobb kihívás érdekében új
munkahelyén Hazai Fésûsfonó és Szövôgyár fômérnö-
keként majd vezérigazgatóként dolgozott. 

Az 1950-es években szeretett bele a vitorlázásba. A
Vasas SC tagjaként több versenyen vett részt a Nemere
II-vel. Elsô hajója egy Kalóz volt, amelyet egy – Böröcz
János segítségével épített – Szundi nevû Beluga  köve-
tett. Az aktív és sikeres versenyzést korai haláláig foly-
tatta, a ’80-as évek elején épített Rebell típusú hajójával.
Alapító és vezetôségi tagja, majd 1986-tól haláláig veze-
tôje volt a Túravitorlás Sportklub Alsóörsi Telepének.

Szabó Miklós – 1950.



Egyéb TVSK túrák
Szólnunk kell a korábban sikeres egyéb túrákról, kirándulásokról,
teleplátogatásokról is. 

1966-67-tôl évente mindegy 6-8 további túrát rendez a
TVSK, amelyek közül több szerepelt az Magyar Természetbarát
Szövetség eseménynaptárában is. 

1967-ben éppen mûködött a második TVSK telep, amikor
kezdôdtek a vitorlástalálkozók a fonyódi és alsóörsi teleptagok
között, amelyhez késôbb a földváriak is csatlakoztak. 

A ’80-as évektôl kezdôdôen hosszú idôn át kiírásra kerül a
Széchenyi-emléktúra, a Balaton egyhetes körbevitorlázása, ame-
lyet egyesületünk az MVSz-szel közösen rendezett. 

Feltétlenül említést érdemel néhai Bedô István klubtársunk
teljesítménye, aki Kalóz típusú vitorlásával végigjárta a Dunát, és
4758 túrakilométerével jelenleg is vezeti az éves rekordlistát.
Ugyancsak a »többezresek« táborához tartozott: Stricker Ervin,
Takács Dénes és Ambrózi András Csaba. 

A Túrázz velünk! mozgalmat évente értékeljük, ami egyértel-
mûen azt mutatta, hogy a vitorlás vitorlás túrázás hosszú idôn át
fejlôdött. Az elsô negyedszázadban több mint húsz arany, száz
ezüst és mintegy háromszáz bronzjelvényes minôsített túravitor-
lázónk volt. Egy kisebb visszaesés után ismét gyarapodik a túra-
vitorlázók tábora. Ez a Balatonon is jól látható, elég egy pillan-
tást vetni a vízre – akár a korábban kevésbé frekventált területek-
re –, a tó kezd megtelni.  

Több esemény is feledésbe merült az évek során, másokat
pedig mostanában támasztanak fel. De elôfordul, hogy fiatalok
olyan kirándulást szerveznek, akár a tudtuk nélkül, amelynek
kkorábban már volt elôzménye. Mivel a túrázáshoz nincs szük-
ség kiírásra, engedélyre, sokkal spontánabb módon szervezôd-
nek, mint a versenyek. 
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Lehoczky Csaba

Lehoczky Csaba, 1924–2003.
Korán kezdett vitorlázni, gyerekkorát a füredi szôlôhegyen állt
Vadrózsa-házban és a BYC füredi klubházában töltötte. Itt
tanult meg – természetesen Balatoni dingin – hajózni, ez volt
akkor az elemi iskola. Vitorlázott Kalózzal, Csillaghajóval, 22-
es Jolléval, 22-es Cirkálóval. Nászútját is a Balatonon töltötte,
feleségével Gosztonyi Terézzel két hét alatt kétszer hajózták
körbe a Balatont egy Kalózzal.

1958-ban lett saját hajója, megvett egy 1936-ban épült, el-
hanyagolt 25-ös Jollét, amit Lellén Hiltz mester tett hajózha-
tóvá (csak a gerincet és a bordákat kellett cserélni). A hajó új
neve: Dögök.

Csaba és családja minden szabadidejét a Dögökön töltöt-
ték, de nem kikötôkben, hanem túrákon, versenyeken. Két
lánya született, Kati és Judit a hajón nôttek fel, még járni is alig
tudtak, de már túravitorláztak. Kiváló mancsaft lett belôlük,
túrán és versenyen is. Öt unokával ajándékozták meg a nagy-
szülôket. 

1974-re az öreg fahajó karbantartása ellehetetlenült, Csa-
ba családjával és késôbbi társával, Schmidt Gyulával elhatároz-
ta a hajó felújítását. Tízhónapos munka után az újjávarázsolt
Dögök megnyerte az elsô versenyt, és további huszonegy né-
hány  évig minden versenyen indult, kosárnyi érmet, sok kupát
begyûjtve. A 25-ös Flotta, és az új hajók is megtanulták tisz-
telni az old-timert és Csabát, a kapitányt. Csaba nagyon sze-
retett vitorlázni, túrázni és versenyezni, de társadalmi munkára
is maradt energiája. Tagja volt az MVSz Nagyhajós Bizottság-
nak, sok éven át kapitánya volt a 25-ös Flottának, és élete
utolsó napjáig a TVSK Túraszakosztály vezetôje volt. Egy szer-
dai napon a TVSK elnöki ülésén még egyeztette a feladatokat,
másnap meghalt.

Csabának volt egy másik élete is. Kiváló mérnök volt, gyár-
egység-vezetôként ment nyugdíjba. Több szakkönyvet írt, pub-
likált szakmai folyóiratokban, szakmai tudományos társasá-
gok munkájában vett részt. Nyugdíjazása után is folyamatosan
dolgozott, tudására és tapasztalataira szükség volt. 



TVSK tengeri vitorlástúrák
A hatvanas években Jugoszláviába kevesen utaztak. Ugyan-
olyan útlevélre volt szükség a déli szomszédainkhoz történô
látogatáshoz, mint például Franciaországba. Ennek beszerzé-
se nem volt egyszerû, és mindenféle (iskolai vagy munkahe-
lyi, KISZ- vagy párt-) ajánlás, és valuta kellett hozzá. Mivel
ebbôl nem állt jól az ország, sokszor a Nemzeti Bank nem
biztosított utazási célra megfelelô külföldi fizetôeszközt. Így
már ekkor megbukott a próbálkozás. 

Másik problémát az anyagi lehetôségek jelentették, a nyu-
gati országok a magyar keresetekhez mérten, rendkívül drá-
gák voltak, és ebbôl a szempontból sajnos Jugoszlávia is ide
tartozott. Ezért kevesen nyaraltak vagy kirándultak a gyönyö-
rû jugoszláv tengerpartra. Vitorlázni pedig talán néhányan
juthattak el erre a vidékre. Ezen akart a TVSK vezetése változ-
tatni. Ne legyünk álszentek, ôket is izgatta a dolog, de nem
úgy gondolkodtak, hogy maguknak intézik a dolgot, a többi
nem számít, hanem szokatlan módon sokaknak lehetôvé tet-
ték az adriai túrázást.

Az elôzményekhez hozzá tartozik, hogy az egyesület meg-
alakulása óta komoly szerepet vállalt a vitorlázásoktatásban, és
a továbbképzésben. 1966-ban szerveztek elôször nagyhajós
tanfolyamot és vizsgát, amelyen húsz egyesületi tag szerezte
meg a képesítést. Ezt követôen 1978-ig folyamatosan, minden
évben indultak a klubban tanfolyamok, amelyen átlagban
negyven-ötven vitorlázó vett részt, illetve vizsgázott.

A késôbbiekben, a tengeri vitorlástúrák szervezése idején,
tengeri tanfolyamot és vizsgát is lehetôvé tették a klub a tag-
jainak. A ma is használatos tengeri tanfolyami anyag nagy ré-
szét a TVSK állította össze, Csellei László nyugalmazott hosz-
szú távú tengerészkapitány segítségével. Ezt az anyagot az
egyesület sokszorosította, és ezekbôl sajátították el a tengeri
hajózásra vonatkozó ismereteket a tanfolyamok résztvevôi.

Az egyesület tagjai derekasan kivették részüket a balato-
ni vitorlásversenyekbôl és vitorlástúrákból, sokak érdeklôdé-
se egyre inkább a tengeri, szorosabban vett adriai vitorlázás
felé irányult. A vezetôk célja az volt, hogy a Túravitorlás
Sportklub tagjai hajózhassanak a Földközi-tengeren és az
Adrián. A továbbá fontos volt, hogy egyesületi tagjaink ol-
csón hozzájussanak ehhez az lehetôséghez, mert ezt az akko-
ri árakon sokan nem engedhetnék volna meg maguknak. 

Az egyesület tulajdonában lévô Argo nevû Balaton 31-es
típusú vitorláshajó tette lehetôvé a tengeri hajózás megvalósí-
tását. Hosszas elôkészületek – a hajó tengeri felszerelése és le-
vizsgáztatása, kormányosok kijelölése, és számukra a tengeri
hajóvezetôi vizsga megszerzése – után, 1978-ban az Argo
traileren indult az Adriára, ahol Zadarban került sor a vízre té-
telére. Innen mintegy húsz fô, öt csoportban, kilencven napig
vitorlázott a jugoszláv tengerpart legdélibb kikötôjéig, Barig. 

Még ugyanebben az évben visszakerült a Balatonra az
Argo, mivel a téli tárolás Jugoszláviában igencsak költséges
lett volna. Igaz, a trailerrel való szállítás sem volt olcsó, de
még mindig ez volt kedvezôbb megoldás.

A hajó a következô szezont a Balatonon töltötte, majd egy
év után – amely tulajdonképpen tanulóévnek számított –,
1980-ban, 1981-ben és 1982-ben oly módon vitorláztak az
egyesület tagjai a tengereken, hogy a Dunán leúsztatva, vagy
MAHART-vontatással Várnába hajóztak, és onnan a gyakor-
lottabb kormányosok Isztambul, Dardanellák, Pireusz, és
több más kikötô érintésével a jugoszláviai Barba vitorláztak.
Ez jelentôs teljesítmény, ha figyelembe vesszük, hogy ez, a
legrövidebb úton is mintegy 1600 tengeri mérföldes utat je-
lent. Mindezt, enyhén szólva kevés gyakorlattal, úgyszólván
helyi ismeret nélkül kellett megtenni.

Ekkor a téli tárolást már úgy oldották meg, hogy bulgári-
ai vitorlázók közremûködésével Várnában, a Bulgáriai Tenge-
rész- és Diákszövetség vízitelepén tárolták az Argót. Ez per-
sze az Adriára az oda- és visszaút megtételét is jelentette a
szezon kezdetekor, illetve a végén. 
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… és az Argóval felkeresett helyek közül néhány: Zadar

Várna
Isztambul

Az Argo



Tavasszal és ôsszel egy-egy hónapos tengeri gyakorló
vitorlázáson vettek részt Várna környékén azok, akik a
következô években már »élesben« vitorlázhattak az Ar-
gón. Nagy érdeme volt ezeknek a tanfolyamoknak a meg-
rendezésében is Csellei László tengerészkapitánynak, az
egyesület tagjának is.

A Várna–Bar útszakaszt késôbb két részletben – Pire-
uszban volt a váltás –, és két csoportban tették meg a je-
lentkezôk egy kijelölt kormányossal. Akik ezen túrákon
részt vettek, felejthetetlen élményben volt részük. Megis-
merhették, sôt, vitorlázhattak a Fekete-, az Égei-, az Jón-
és az Adriai-tenger csodálatos tájain, és számos kikötôt lá-
togattak meg.

Az adriai túrázást kéthetes négy-öt fôbôl álló csopor-
tok számára szervezték. Ezek a csoportok tetszés szerin-
ti útvonalon, Bartól Fiuméig gyûjthettek élményeket és
szerezhettek tapasztalatot túráik során. A hajónaplók ta-
núsága szerint a szélcsendtôl ötös-hatos erôsségû szélben
vitorláztak, többnyire alapvitorlázattal, erôsebb szélben
csökkentett vitorlázattal, de elôfordult, hogy a kikötôben
várták meg a szél enyhülését.

Végeredményben hat éven át – természetesen nyári
idôszakban – volt üzemben az Argo. Ebbôl négy évet töl-
tött tengereken, fôleg az Adrián. Ezeken a túrákon az
Argo évente mintegy tíz-tizenkétezer kilométer utat tett
meg a tengereken.

A Túravitorlás Sportklub tengeri útjainak példáján fel-
bátorodva, a következô években mind több hazai vitorlá-
zó szánta el magát adriai vitorlástúrákra. Azt tapasztalhat-
juk, hogy a magyarok mind nagyobb számban jelennek
meg a tengereken, általában szerényebb körülmények
közt, és szerényebb hajókkal, mint a tengeri kikötôkben
horgonyzó luxusjachtok. De az élmény, a tenger varázsa,
sós illata, a mediterrán simogató melege, az ott tapasztal-
ható vidám életstílus mindenkit rabul ejt, akkor is, ha né-
ha elôfordulnak nehézségek is.

Szerénység nélkül mondhatjuk, hogy a Túravitorlás
Sportklub csekély anyagi lehetôségei mellett is példát mu-
tatott, hogyan lehet kevés pénzzel, sok lelkesedéssel, no
meg jó szervezéssel, néha akár nehézségekkel is küszköd-
ve a magyar vitorlázók, elsôsorban a Túravitorlás Sport-
klub tagjai részére biztosítani a tengeri vitorlázás lehetô-
ségét, remek kikapcsolódást és egyúttal felejthetetlen él-
ményt nyújtani a résztvevôk számára.

Nem érdektelen talán a tengeri vitorlástúrák kormá-
nyosainak nevét megemlíteni: Ambrus Gábor, Bartos Dé-
nes, Boronkai Gábor, Binder István, Bereczki Elemér, Er-
dôs Sándor, Fináczy György, Garádi István, Gosztonyi
Pál, Frigyer Attila, Gömöri Pál, Hauser György, Lengyel
László, Lepsényi István, Martin János, Muszti József, Pá-
los István, Sebestyén Péter, Simon István, Tormási György
és Tóth László.

Ma már könnyû helyzetben van, aki az Adrián szeret-
ne vitorlázni, mert rengeteg charter-cég ajánlatai közül vá-
logatva, mindenféle méretû és típusú hajóval vitorlázhat.
Sôt, ha szükségét érzi kapitányt vagy matrózt is bérelhet.
Sajnos azonban egy tengeri túra nem olcsó mulatság, va-
lószínûleg ma is lenne igény egy olcsó klubmegoldásra. 

Az Argót 1983-ban ismét hazahozták, és Boros Béla
vállalta a felújítását, de ô Ausztráliába települt, így a ha-
jó felújítása elmaradt, az állaga egyre romlott. A TVSK ak-
kori elnöksége alapos mérlegelés után úgy döntött, hogy
a hajót eladja, ezzel véget ért a klubtagok számára az ol-
csó adriai túrázás. hatvanas évek közepén még nem vol-
tak magyar chartercégek az Adrián, kevés honfitársunk
járt a tengerekre vitorlázni, mikor a TVSK saját hajót üze-
meltetett a Földközi tengeren. Sokan ismerkedtek meg
ezen a hajón, az Argón a tengeri túrázással, sokan tenge-
ri hajóvezetôi képesítést is szereztek. 
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VERSENYZÉS 
A TVSK-BAN

A klub elsô éveiben, a nevének megfelelôen – Túravitor-
lás – szinte eretnekségnek számított a versenyzés. Solti
László és az alapítók gondolkodásától messze állt, hiszen
ôk pont azoknak gründolták a klubot, akiket a nagy vitor-
lás versenyszakosztályok nem fogadtak be. 

Egy idô után azonban felmerült az igény, és a TVSK-
tagok is részt kívántak venni a versenyéletben. Ez elsôsor-
ban a túraversenyeket jelentette. Eleinte csak egy-két
hajóval képviseltette magát a klub, de a lavina elindult…
Megalakult a TVSK versenyszakosztálya, egy idô után
tíz, majd egyre több hajó versenyzett rendszeresen, sôt,
a nyolcvanas évek második felében már ötvennél több
TVSK-hajó indult a túraversenyeken és a nagyhajós baj-
nokságokon. Nem kellett sok idônek eltelnie az elsô
magyar bajnoki címig, sôt, a TVSK évekig az elsôk között
szerepelt a klubok ranglistáját is. 

Az elsô kikötôversenyeket még a hetvenes években,
Fonyódon rendezték, de a többi telepen is voltak sikeres
próbálkozások. A TVSK Kupa mellett ma több túraver-
senyt is rendez az egyesület: a Szüreti Regattát, a Rizling
Kupát, a Solti László emlékversenyt, valamint a Pálos
István emlékversenyt.

Ezen kívül két Magyar Bajnokság otthona is TVSK telep:
a Jollék húsz éve Fonyódon, a Reginák Alsóörsön verse-
nyeznek a bajnoki érmekért. 
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Amikor két túrázó – hasonló hajóval – találkozik a vízen és egy
irányba mennek, mindketten egy kicsit jobban koncentrálnak,
igazítanak a vitorlákon, talán szorosabban markolják a kor-
mányt… Szóval versenyeznek. Miközben túráznak. Hát akkor
miért ne lehetne ugyanezt szervezetten csinálni? Hiszen erre ta-
lálták ki a túraversenyeket. Ezeken a versenyeken úgy jutunk el
a kitûzött célunkhoz, hogy közben még jó páran ugyanoda igye-
keznek. Végül is egy közös túra alkalmával sem szabadon válasz-
tott a program, elôre megbeszélik, honnan és mikor indulnak, és
persze azt is hová mennek. Majd megérkeznek, és jöhetnek a kö-
zös programok. Eddig minden (majdnem) olyan, mint a szoká-
sos, közös túrák során… 

Az pedig, hogy a végén valaki feljegyzi, hogy ki ért oda ha-
marabb, egy valódi túravitorlázónak lényegében mindegy. 

Vagy majdnem mindegy. Hogy is mondjam, hát talán még-
sem egészen mindegy. Azaz nagyon nem. Hát ettôl verseny. 

Kinek kinek vérmérséklete szerint dôl el ebbôl mi a fonto-
sabb, a túra vagy a verseny, és mindenki megtalálhatja benne az
örömét. Ez benne a szép. Ugyanakkor ne felejtsük el azt sem,
hogy egy túraversenyen rengeteget tanulhatunk, és ami minden
túrázó számára fontos kell legyen, relatíve itt lehetünk a legna-
gyobb biztonságban, mert a rendezô motorosok figyelnek min-
den hajóra. 

A pályaverseny merôben más. Amikor pályán versenyzünk,
akkor nincs egyéb szempont, kizárólag azért megyünk ki a pályá-
ra, hogy eldöntsük ki a jobb. Tiszta és világos filozófia, a többie-
ket kell legyôzzük. Dolgunk végeztével pedig mehetünk vissza a
pihenni a kikötôbe. 

A pálya- vs. túraverseny két külön világ. Mégis meg merem
kocáztatni, hogy nem is áll a kettô olyan nagyon távol egymás-
tól. Legalábbis azok számára, akik a szórakozás kedvéért men-
nek versenyezni, számukra ez kikapcsolódás, játék, élvezet. Ha-
sonlóan a túraversenyhez, vagy akár egy vitorlástúrához. 

A profik, ha Magyarországon egyáltalán beszélhetünk a
nagyhajósok körében ilyenrôl – néhány csapat esetében ma már
igen –, akkor azok a túraversenyeken, elsôsorban a Kékszalagon
szerepelnek, mert ma annak van a szponzorok számára valódi
média értéke. De velük nem kell a túlnyomó többségnek foglal-
koznia. Mindenki megtalálja a saját osztályában a »játszótársa-
kat«, az ellenfeleket.

A vérbeli, kishajókból kiöregedô, fajtiszta versenyzôket nem
számítva, általában mindenki, aki nem csak szélcsendben élvezi
a hajózást, végigjárja azt az utat, ami a »kimegyünk egy kicsit vi-
torlázni, fürdeni és napozni« vitorlázással – vagy inkább nevezzük
csónakázásnak – kezdôdik, és a »menjünk el egy konkrét helyre«
túrázással folytatódik, a vége pedig: »induljunk el egy túraverse-
nyen«. A »rendszerfejlôdés« alapvetô, és mondhatni kötelezô ál-
lomásai ezek. Ez a fejlôdést járta végig az a társaság – legalább-
is nagy része – is, amelyik a TVSK tagságát jelenti. A klub alapí-
tását követô évek során nem, legfeljebb elvétve akadt egy-két ha-
jós, aki indult évente néhány túraversenyen, majd az évek múlá-
sával, egyre több vállalkozó akadt. Ahogy nôtt a TVSK létszáma,
és vele együtt a hajópark is, a versenyen indulók száma hatványo-
zódott a klubtagok részérôl, majd a nyolcvanas években a nagy-
hajós mezônyök cirka felét a TVSK versenyzôi tették ki. Egyre
többen és több versenyen vettek részt, már is nem kizárólag tú-
raversenyeken, hanem a nagyhajós bajnokságokon, tehát pálya-
versenyeken is. A TVSK vitorlázói egyre jobb eredményeket ér-
tek el. Ennek a fejlôdésnek lett a következménye, hogy a TVSK
éveken keresztül a hivatalos egyesületi ranglistán az elsô három-
ban-ötben szerepelt, sôt, elôfordult, hogy elsô helyen végzett.
Olyan, korábban egyeduralkodóknak számító klubokat elôzött
meg, mint a Spartacus, a BKV Elôre vagy a Balatonfüredi Yacht
Club. Mindezt úgy, hogy az egyesület gyakorlatilag érdemi tá-
mogatást nem tudott a versenyzéshez nyújtani. (Egy idôben a
nevezési díj egy részét fizette a klub. – a szerk.)

Többen is gyôztek a Köztársaság, illetve a Balaton Kupa-so-
rozaton, amelyet a versenyévad kiemelt versenyein elért összesí-
tett eredmények alapján számoltak. 
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Tramontana

Állandó résztvevô a Tabu, dr. Kollár Lajos
és a Virtus, Haffner István

TVSK Kupa, Földvár–Keszthely



Mindaz a fejlôdés, ami klub elért, a versenyeken való részvé-
telt és az eredményeket illeti, a tagok saját, önálló elhatározásának
volt köszönhetô. 

Azaz mégsem. Ugyanis egy idôre bevezették hazánkban a
hajóadót. Szándéka – bevétel az államkassza számára – ellené-
re, nagyszerû találmány volt a versenyzési kedv fokozására. Egyik
pillanatról a másikra megsokszorozódott a versenyeken az indu-
lók száma, mert a törvényhozók elfelejtették, ha meghagynak
egy kiskaput, akkor az meg is nyílik. A lehetôséget erre az jelen-
tette, hogy a versenyeken részt vevôk mentességet kaptak az
adófizetés alól. Meglepetést a vitorlázók számára nem okozott
a dolog, ezzel azt érték el, hogy minden »horgászladikkal« is rajt-
hoz álltak a tulajdonosok. Az adótörvény amúgy brutális lett
volna, hiszen olyan terheket rótt – elsôsorban a kispénzû – tulaj-
donosokra, hogy azt sokan nem lettek volna képesek megfizet-
ni. Volt olyan, amúgy mûködôképes hajó, amelyik az értékével
megegyezô adót lett volna köteles minden évben fizetni, ha nem
versenyez. Rossz vicc volt, de valaki(k) komolyan gondolta vagy
gondolták. A kibúvó miatt azonban az adórendelet értelmét
vesztette, gyakorlatilag születése pillanatában megbukott. 

Az viszont óriási meglepetést okozott, hogy az adórendelet
visszavonása után a versenyzési kedv csak minimális mértékben
csökkent. A hajótulajdonosok tehát rákaptak a dologra, és annak
ellenére versenyeztek, hogy már nem volt direkt anyagi indítékuk
erre. Egyszerûen megszerették a versenyek semmihez sem ha-
sonlítható izgalmát, hangulatát. Ez az idôszak volt a nagyhajós
versenyzés aranykora, a balatoni nagyhajók harmada-fele, rend-
szeresen versenyzett. Manapság ugyan több a résztvevô a na-
gyobb és patinás versenyeken, elsôsorban természetesen a Kék-
szalagon, de a nyilvántartásban szereplô, és a versenyeken indu-
ló hajók aránya ma lényegesen rosszabb. 

Sôt, az utóbbi években mélypontra jutott a versenyeken részt
vevôk száma. A múltidô használata valószínûleg nem helyes, van
még lejjebb… Ennek számos oka lehet, az elemzés az Magyar Vi-
torlás Szövetségre vár, de nagy titkot nem kell megfejteni, a ha-
zai gazdaság teljesítménye, az inflációt nem követô jövedelmek,
és a középosztály jelentôs anyagi lecsúszása elegendô magyará-
zattal szolgál. Az viszont megállapítható, hogy a visszaesés a va-
lóban jó túraversenyeket nem, vagy csak kismértékben érinti.
Ilyen például a hagyományos TVSK Pünkösdi Regatta. 

TVSK Versenyszakosztály
1967-ben megalakult a Túravitorlás Sportklub Versenyszakosztá-
lya, amelynek elsô vezetôje Elekes Béla volt. Ôt Haffner István
követte ebben tisztségben. 

Haffnert kiemelten kell kezelni, ô tette a legtöbbet a klub va-
lódi versenyéletének megteremtéséért, majd felvirágoztatásáért. 

Ebben a tisztségben én (Szekeres László) örököltem a felada-
tot, de nekem már könnyû dolgom volt, mert az elôdeim által ki-
taposott ösvényt kellett követnem. Utánam Tormássy György,
majd Majoross Bea – aki jelenleg is a szakosztály irányítója – kö-
vetkezett. 

A szakosztály munkáját természetesen sokan segítették, illet-
ve segítik a mai napig. Közülük is ki kell emelni azonban néhány
embert, akik évekig, évtizedekig önzetlenül támogatták a mun-
kánkat. Név szerint: Bagossy Mária, Beöthy Zsiga és felesége,
Gaál Éva, Fi János, Jávori László és Schmalz Ildikó nagyban
hozzájárult a versenyek lebonyolításához. 

A TVSK elsô versenye
A telepeken rendezett kikötôversenyek és a Csillagtúrák után,
1978-ban az elnökség elérkezettnek látta az idôt, hogy meghir-
desse elsô, a hivatalos versenynaptárban is szereplô, versenyét. A
Túravitorlás Sportklub által rendezett regattán Révfülöp–Bada-
csony volt az elsô napi etap, majd másnap vissza. Ez a késôbbi-
ek során többször is változott, majd 1982-tôl a régi útvonalon –
Balatonföldvár és Keszthely között – versenyeznek a hajók. (Ez
azonban már új fejezetet nyitott a TVSK-versenyek sorában, így
ezzel külön foglalkozunk. – a szerk.) 

5
0

 
É

V
 

–
 

T
Ú

R
A

V
I

T
O

R
L

Á
S

 
S

P
O

R
T

K
L

U
B

117

Kishamis a TVSK Kupán

Gitta

Hegyi Dénes sosem hiányzott



Az elsô versenyt megelôzôen sok, a rutintalanságból is adó-
dó kérdés felmerült, amelyek a versenyt megelôzôen megoldód-
tak, így nem volt akadálya a regattának. A rajt napján azonban
egy sor további probléma adódott: lerobbant egy motoros, egy
másikkal menetközben adódtak gondok, késett a rendezô vona-
ta, így nem sok hiányzott, hogy nélküle kezdôdjön a verseny. A
dolgok szerencsére még idôben rendezôdtek, és a kezdeti bonyo-
dalmakon szerencsésen felülkerekedett a háromfôs rendezôgár-
da. Végül mindenki megnyugodhatott: friss szélben indulhatott
a mezôny Révfülöpre, és végül jó versenyt futottak a hajók. 

Hajnalban egy erôs keleti ébreszti a társaságot, amit a kikö-
tött hajók átrendezésével kellett megoldani. 

Bonyodalom azonban maradt a végére is. A másnapi futa-
mot egy sajátos befutó tette emlékezetessé. A díjkiosztó a rév-
fülöpi mólón zajlott, az eredményeket Gáll Imre hirdette ki:
„Elsô az Addio, második a zsürihajó…” (A motoros ugyanis ki-
csit megkésve érte el a révfülöpi móló elôtti célvonalat.) 

1979-ben Révfülöp–Fonyód–Szigliget–Badacsony volt az út-
vonal, másnap Badacsony–Révfülöp–Szemes. Öt hajóosz-
tályban, 62 nevezett hajó állt a rajtvonalra. 

1980-ban az útvonal nem változott, csak a résztvevôk száma
emelkedett: hat hajóosztályban, már 81 induló hajóval számol-
hattunk.

1981-ben viszont a Balatonöldvár–Badacsony útvonalat (il-
letve másnap ugyanezt a távot visszafelé) teljesítették a résztve-
vôk. Ebben az évben az indulók száma azonban csökkent, mind-
össze 46 hajó állt rajthoz, amiben jelentôs szerepe lehetett a
verseny elôtti napok kedvezôtlen idôjárásának. A verseny ekkor
különösebb probléma nélkül zajlott, így ismét felmerült a már
korábban érlelôdô gondolat, hogy vissza kéne állítani a régi Föld-
vár–Keszthely versenyt! 

1982-ben került sor az elsô alkalommal a TVSK rendezésé-
ben a Földvár–Kesztehely túraversenyre. A korábbi tapasztala-
tok alapján a keszthelyi befutónál nem volt limitidô. A kétnapos
rendezvény második napján, a fónyódiak örömére a befutó a
Port Lacaj elôtt volt. 

1984-tôl háromnaposra bôvült a regatta. A második nap – Fi
János ötlete alapján – a Helikon SC közremûködésével, az Öböl
Kupa került sorra. Ez azóta is egy rövid túraverseny a Keszthe-
lyi-öbölben, így délután lehetôség nyílott közös programokra. Ez
azóta is nagyban hozzájárul a verseny népszerûségéhez. 

A résztvevôk létszáma a késôbbi években egyre emelkedett,
ennek elismeréseként a TVSK Kupa elsô és harmadik napján
rendezett két futama, külön-külön értékelve, hamarosan a Bala-
ton-kupa sorozat egyik versenye lett. Ezzel a verseny rangja is
nôtt, ami még több indulót vonzott. A nyolcvanas években ez
volt az egyetlen, az MVSz hivatalos versenynaptárában szerep-
lô túraverseny a nyugati medencében. 

A rendezés idôpontja késôbb, a mindenkori pünkösdhöz iga-
zodott. Érdekes, hogy a pünkösd változó idôpontja miatt a 2010-
es verseny a naptár szerinti legkorábbi, a 2011-es pedig legké-
sôbbi idôpontban került megrendezésre. Az elkövetkezô évtize-
dekben mindig e két dátum közötti idôpontra esik majd a pün-
kösd ünnepe. 

A versenyt kísérô rendezvények – eredményhirdetés, díj-
kiosztó, zsíroskenyér-parti – sokáig a TVSK-telepen, késôbb
keszthelyi mólón kerültek megrendezésre. A Phoenix kikötô
(azaz a Libás) elkészülte után a városi mólón és itt is kötöttek ki
szép számmal hajók, ami a nagy távolság miatt megosztotta a
társaságot. 2011-tôl a verseny parti eseményei kizárólag a
Phoenix kikötôben kerültek sorra, a korábbi megosztottság meg-
szüntetése sikeresnek bizonyult.

A Pünkösdi Regatta mára az egyik legkedveltebb és legran-
gosabb vitorlás eseménnyé vált. Sikere nem utolsósorban annak
köszönhetô, hogy az egyetlen túraverseny, ahol az egész részt ve-
vô társaság együtt marad egy teljes napon át.

A régi verseny felújításának gondolata bô negyven-, a meg-
valósítás pedig több mint harmincéves. 

Haffner István
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Haffner István a Virtuson

Haffner István
1942. december 3-án, Gödöllôn születtem. Édesapám Aszódon
volt járási állatorvos, de közbeszólt a háború, apámat kivitték a
frontra. Édesanyám, Günther Magdolna, szülôfalujába, nôvé-
remmel és velem Tevelre menekült, és tanítónôként dolgozott. 

1960-ban a József Attila Gimnázium latin–humán tagoza-
tán érettségiztem. A családi hagyományoknak megfelelôen ál-
latorvosnak készültem, de késôbb a jelentkezésemet inkább a
BME gépészmérnöki karára adtam volna be, ahol hajóterve-
zéssel is foglalkoztak, de azt el sem küldték, apám 1956-os pri-
usza miatt. 1963-ban protekcióval – ilyen idôket éltünk – sike-
rült a jelentkezésemet eljuttatni az egyetemre, a sikeres felvé-
teli után természetesen létszám feletti lettem. Ebben az évben
elhatározták, hogy a KGST elektronikai fellegvára Magyaror-
szág lesz. Nosza, minden sikeresen felvételizô létszám felettit
azonnal felvettek az esti tagozatra. Diploma után a Mechani-
kai Laboratóriumban stúdiómagnó-fejlesztéssel foglalkoztam.
A szamárlétra miden fokát végigjárva, fôkonstruktôreként ér-
hettem meg a cégem megszûntét. Boldog harminc év volt, a
munkámat az elsôtôl az utolsó percig élveztem, a fél világot be-
utaztam, és a szabadalmi díjaimnak köszönhetôen a tisztes
megélhetésen felül sikerült azt a régi álmot is elérnem, hogy
nagyhajó-tulajdonos legyek. 

1970-ben kötöttem házasságot, feleségem Mikó Imola, aki
két fiúval ajándékozott meg. Miklós történész diplomás vállal-
kozó, Márton ügyvéd, mindketten vitorláznak. Négy unokám
mindegyike vízimádó.

1983-ban egy többnyire végzetes betegséget sikerült élve
megúsznom dr. Nyáry István, a Vihar nevû 22-es cirkáló tulaj-
donosa hathatós segítségével.

1954-ben Ábrahámhegyen találkoztam elôször a vitorlázás-
sal. Ninausz Gyuritól, Perjés Istvántól kaptam az elsô leckéket.
1958-ban Kônig József egy vadonatúj kalóz boldog birtokosa
személyemben lelkes legénységre talált, majd néhány év múlva
megvásároltam tôle a hajót. Poór Károly barátommal közösen a
D2-es Dragon, majd egy Európa 30-as, a Virtus tulajdonosai let-
tünk. Sikerült az idônként változó tulajdonostársakat kivásárol-
nom, így máig is fontos része ez a hajó az életemnek.

1975-ben beléptem a TVSK-ba, és versenyezni kezdtem.
1980-tól a nagyhajós flotta felmérôjeként tevékenykedtem.
1981-ben dr. Pálos István, a TVSK elnöke felkért a versenyszak-
osztály vezetésére. 1983-ban a megalakuló Európa 30-as flotta
osztálykapitánya lettem. 1989-ben a Nagyhajós Bizottság elnö-
kévé választottak, 1994-ig töltöttem be ezt a tisztséget. 2004 óta
a TVSK balatonalmádi telepének sportvezetôje vagyok. 
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TVSK KUPA
FÖLDVÁR–KESZTHELY

A Vitorlázás 1972. augusztusi számában, Legyen vagy ne
legyen? címmel, Sárközy Lóránt pendítette meg a húrt,
sokak vágyának hangot adva, miszerint jó lenne a régi
szép Földvár–Keszthely versenyt újra programba iktatni! 

Azután tíz év csend következett…

A TVSK már a ’70-es évek vége felé a nyugati medence
felé vette volna az irányt. Különösen a fonyódiak szorgal-
mazták, hogy legyen végre egy olyan verseny, aminek a
végén nem vár rájuk hosszú utazás a honi kikötôbe! Így
született meg – a háború utáni Földvár–Keszthely verseny
mintájára – a TVSK Kupa gondolata, igaz, azt 1978 és
1981 között még más útvonalon futották. 1982. óta
azonban ismét Földvár–Keszthely a versenytáv. 

A versenyt egy idôben Dataware Kupának, manapság
Pünkösdi Regattának nevezik. A verseny fô szponzorai a
Dataware, HP Buda, Pannon gsm voltak. 

A Hajó Magazin és a Vitorlázás cikkeibôl állítottuk össze
a verseny történetét.



Földvár–Keszthely, 1946–1968.
Elôzmények – ha jól utánanézünk a dolognak – azért álta-
lában vannak… Most viszont keresgélni sem kellett, dr. Sza-
bó József osztotta meg emlékeit a Földvár–Keszthely ver-
seny 1953-as beszámolójával. A háború után újraéledô ma-
gyar vitorlássport versenyzôi között nagyon hamar népsze-
rû és látogatott lett ez a túraverseny. Az elsôt 1946. július
10-én rendezték, az utolsóra 1968-ban került sor. Ez a re-
gatta tekinthetô – a Kékszalag után a mai napig legnépsze-
rûbb túraverseny – a TVSK Kupa elôzményének.

Számos szép emlékem kötôdik ezekhez a versenyekhez, melye-
ken – néhány kihagyással – 1953-tól egészen 1968-ig részt vet-
tem, és sok fekete-fehér képet készítettem ebben az idôben,
többek között, ezeken a versenyeken is. Az emlékeim az idô
múlásával egyre inkább halványulnak, de a képek megmaradtak,
és felelevenítik ôket. Volt azonban egy olyan verseny, melyen
egyetlen kép sem készült, a gépem elô sem vettem, mégis, ma is
jól emlékszem minden részletére. Errôl a versenyrôl számolok be
a következôkben…

A második világháborút követôen – a Kékszalag után – a leg-
látogatottabb túraversenynek a Földvár–Keszthely regatta szá-
mított, amelyet akkor, általában július végén, augusztus elején
rendeztek, és két futamból állt. A kezdeti idôkben kishajók is in-
dultak, amelyek a nagyhajók elôtt egy órával rajtoltak, így terem-
tettek valamennyi biztonságot, mentési lehetôséget a kishajók
számára, hiszen a nagyobb, gyorsabb hajók baj esetén segíthet-
tek nekik. Általában Badacsony táján találkozott a két mezôny.
Az elsô futam után, vasárnap pályaversenyt hirdettek a kishajók
részére, míg a nagyhajók a második futamot teljesítették földvá-
ri befutóval.

A versenyen rendszerint 40–50 hajó állt rajthoz, ami akkori-
ban népes mezônynek számított. Az indulók már péntek délután
igyekeztek Földvárra, de befért mindenki, akadt hely bôven.
Más viszonyok voltak akkor. Ha jó szél fújt, a mezôny eleje még
délután befutott Keszthelyre. Így volt ez visszafelé Földvárra is.
A pálya a hatvanas években módosult, rövidült, a Keszthelyi-
öböl hajózási viszonyai miatt a hajók már csak Badacsonyig
mentek. A hatvanas évek második felében a pálya tovább rövi-
dült, és a befutót már Révfülöpre tették. Különösen hangulato-
sak voltak a keszthelyi befutók, ami után a résztvevôk a Hullám
teraszán gyûltek össze, a késôbb érkezôket lelkesen fogadva. A
verseny megbeszélése általában késô este, igen jó hangulatban
ért véget. A Keszthelyi-öböl viszonyai miatt messze a kikötô
elôttre tették a célt, és ezért a hajók kint horgonyoztak le. Innen
kellett a rendezôknek csónakon, motoroson kivinni a résztvevô-
ket és este vissza. Másnap reggel nemegyszer az ébredô vitorlá-
zókat meglepô látvány fogadta. A hajók a szél irányától függet-
lenül mozdulatlanul, össze-vissza álltak. Ilyenkor az történt, hogy
az éjjel bejött erôs délnyugati szél kivitte a vizet a hajók alól, így
azok a lágy iszapban mozdulatlanul ültek. Az ebbôl a helyzetbôl
való kijutás idôt vett igénybe. Hol saját erôvel, a hajó megdön-
tésével, vitorlával – de elôfordult, hogy csak a motoros segítsé-
gével – sikerült elszabadulni.

Fogalom volt abban az idôben a „csuhu”. Így nevezték a
Szent Mihály-kápolna után Keszthely felé a vízben található ká-
ka- és sásszigeteket. Ha a hajók ezek között egyenest át tudtak
menni, akkor elônyre tehettek szert. Ez a manôver – a jollékat
nem számítva – kockázattal járt, a kielerek nem is igen próbál-
koztak vele, kivéve Dulácska Györgyöt, aki az 1951-es Kéksza-
lagon – erôs szél és magas vízállás volt – a Rabonbánnal átment.
A háború elôtt Heinrich Tibornak a Kékmadárral szintén sike-
rült. Ô úgy gondolkodott, ha kimarad a szél, majd visszajön, el-
fekteti a hajót, és az kiszabadul a lágy iszapból. Akkor sikerült,
de az is megtörténhetett volna, hogy jobban belefúródik. Akadt,
aki hiába próbálkozott. A Kenesének – akkor már nem Petôfi-
Meteor-hajó volt – már nem sikerült. Komoly nehézségbe ütkö-
zött késôbb a hajó kiszabadítása. 
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A nagyhajókat – a biztonság miatt – a kishajók után indították
Szigliget

A Rabonbán az ’50-es években a Földvár–Keszthely versenyen



A pályán Diás után hínár is akadt bôven, ami bizony lefog-
ta a hajókat, és nehéz volt kiszabadulni belôlük. A kormány kö-
zé beszorult hínár vibrálásával csökkentette a hajó sebességét.

Örök téma maradt végig, hogy hol jobb menni: az északi
vagy a déli parton. De a verseny végén mindig kiderült, melyik
félnek volt igaza… Én pedig fotografáltam, mert a Balaton és a
vitorlázás fényképezésére igazán a túraverseny ad lehetôséget. A
menet közben változó táj, az idôjárási tényezôk állandóan új té-
mát jelentenek. 

De volt egy Földvár–Keszthely túraverseny, ahol egyetlen ké-
pet sem készítettem: az 1965-ös, amely bizonyos tanulságokat is
rejt magában. Úgy történt, hogy akkor én vittem a Rabonbánt.
Meleg, júliusi nyári napra ébredtünk. Igazi strandidô ígérkezett,
nem nagy örömünkre. Reggel gyönge, talán kettes északkeleti
szél fújt. A rajtvonalat a földvári kikötôtôl keletre állították be, és
figyelembe véve a szél irányát, letettek egy bóját a Csúcs-hegy vo-
nalában, közel a Tihanyi-szoros bejáratához. Ezzel sikerült egy kis
cirkálószakaszt elérni, aminek az volt a célja, hogy a rajt után a
mezônyt széthúzza. Mi jól rajtolva, elsônek értük el a tihanyi bó-
ját, de már elôre láttam szomorú sorsunkat a bója után. Ismertem
a Rabit, tudtam, hogy a gyönge kettes hátszélben biztosan lema-
radunk. Ez bekövetkezett, a gyors hajók rövid idôn belül elhúz-
tak mellettünk. Az egész mezôny felvette a tiszta hátszélben az
„ésszerû” menetirányt: Badacsonyt, ami a célt is jelentette. Kiala-
kult a 40–50 hajós mezôny széthúzódó vonala. Legelöl a cirkálók
haladtak. A helyzet felismerése után elhatároztam, hogy ebbe a
menetbe nem szállok be. Döntöttem: lent maradok a déli parton,
kimegyek a mélyvíz határig, és megcélzom Szemest. Sok veszte-
nivalónk nem maradt, ha nem jön be, legföljebb a mezôny végén
végzünk, ugyanúgy, mintha az északi parton mentünk volna.
Mindenki elment az északi oldalra, mi maradtunk a délin. Távo-
labbi tervem az volt, ha a szél iránya gyökeresen nem változik, ak-
kor végig a part közelében maradok, lemegyek egészen Fonyódig,
onnan félszélben génuával átmegyünk a Balatonon a célhoz. A
szél ereje kettes-hármas között változott, és változatlan irányból
fújt. Szokatlan volt egyedül vitorlázni egy versenyben, furcsa volt
az is, hogy ennyire kint mentünk a parton, nem messze a fürdô-
zôktôl. Idegesítô volt ez a magányos utazás. Amikor elértük
Lellét, úgy tûnt, hogy az élcsoport elejével vagyunk egy vonalban,
persze attól is függ, hogy honnan nézzük. De ez már nem tûnt
rossznak. Többször is arra gondoltam, mi lenne, ha már Lelle
után megpróbálnánk a Badacsonyt megcélozni, mert a mostani
menetnél az gyorsabb. Nehezen bírtuk idegekkel… Fonyódhoz
közeledve látszott, hogy az élcsoportból három hajó nagyon elô-
rement, ugyanakkor a haladásuk mintha lelassult volna. Lehet,
hogy a badacsonyi cél miatt már közelebb kellett menniük a
hegyhez, ez okozhatta a szél gyengülését és a lassúbb menetet.
Reménykedtünk… az elsô hajóval lehettünk egy vonalban. Vég-
re elértük a fonyódi kikötôt, és a spinnakert helyére génuát húz-
tunk, a hajó felgyorsult a félszélben, és úgy látszott, hogy a Rabi
vonala a cél és az elsô hajó között van. De még át kell menni a
Balatonon! Fönt a hajók egyre inkább lassultak. Már láttuk a ki-
kötô elôtt a zsûrihajót, mi még mindig egy kicsit elôbbre voltunk
mint az északi oldalon vezetô hajó. Elég lesz-e ez a célig? Izgal-
mas pillanatok következtek, már nem volt mit tenni, csak a hajó
sebességére kellett vigyázni. Azután elérkezett a befutó. Az elsô
hajót, a Kékmadarat már nem tudtuk megfogni. Két hajóhosszal
ment be elôttünk, utánuk nagyobb távolságra a Trinidad követke-
zett, majd késôbb a többi. Amikor átmentünk a célvonalon nem
csak a zsûri, de a Kékmadár és a Trinidad spontán ovációja is fo-
gadott bennünket.

Ez volt életem egyik emlékezetes túraversenye, ahol a re-
ménytelennek tûnô helyzetbôl, egy bizonytalan versenytaktika
végül is sikeresen zárult. De ezután se gondolja senki, hogy a dé-
li part lenne mindig az igazi jó megoldás. 

Errôl eszembe jut a tihanyi fotókiállításom mottója: „A szél
ott fúj, ahol akar.”

Dr. Szabó József,
a szerzô felvételeivel
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A Szigligeti-öbölben Földvár felé
Badacsonynál

A 25-ös jollék a kor leggyorsabb hajói közé tartoztak



1. TVSK Földvár–Keszthely, 1982. 
A Földvár–Keszthely verseny hosszú idô után támadt fel új-
ra. 1969 és 1982 között nem rendeztek ezen a távon ver-
senyt, pedig ez sokaknak hiányzott. 
Sárközy Lóránt írásának visszhangjaként a hozzászólók általában
helyeselték a leírtakat, ugyanakkor sokan mások kétkedésüknek
adtak hangot annak kapcsán, hogy egyáltalán szabad-e egy ilyen
versenyt megrendezni… Az akkoriban kétévente sorra kerülô
Kékszalag nimbuszát féltették, mondván, hogy hosszú távú ver-
senybôl ne legyen több, az maradjon a tókerülô privilégiuma.
Ami a verseny hosszát illeti, a kettô nehezen összemérhetô, a
Balatonföldvár–Keszthely távolság kevesebb, mint a harmada a
Kékszalag távjának.

Mások a nehézségekre hivatkozva vetették volna el az ötle-
tet: Keszthely messze van, nincs hol kikötni, mi lesz, ha jön egy
vihar, hosszú a versenytáv és így tovább… 

Többek között a népszerû Pempô (Szabó Imre) is hozzászólt
a kérdéshez, és az ô véleményére érdemes volt odafigyelni. A kö-
vetkezôket mondta: „Igaz, Keszthely messze van. De a hegymá-
szás sem merül ki abban, hogy valaki felsétál a Gellért hegyre,
vannak akik a Himalájára mennek. És valljuk meg, azért a Föld-
vár–Keszthely regatta nem a Himalája meghódításával mérhetô,
legfeljebb a János-hegyével… Én a magam részérôl pedig na-
gyon szeretem a Balaton nyugati medencéjét, ezért is örülnék
ennek a versenynek.”

Azután, a vitán kívül, tíz évig semmi sem történt a versennyel
kapcsolatban. Ez azért így nem igaz, hogy pontos legyek a kilen-
cedik évben egy feljegyzés került a TVSK-elnökség asztalára,
amelyben a versenyszakosztály vezetôje, Haffner István terjesz-
tette elô elképzelését. Véleménye szerint fel kellene újítani a ha-
gyományos Földvár–Keszthely túraversenyt. 

Milyen szerencse, hogy nem a kétkedôk, hanem a klub elnök-
sége, név szerint: Pálos István, Dr. Schmalz József, Nógrádi Gyu-
la, Martin János, Csenki István döntöttek az elôterjesztésrôl. Né-
hány kérdés után, egy rövid vitát követôsen, végül ellenvetés nél-
kül fogadta el a grémium a javaslatot. 

Haffner István nekilátott a szervezésnek, majd ennek kap-
csán, a következô évben lelkes segítôre talált Gáll Éva személyé-
ben, aki nagyon sokat tett a verseny késôbbi sikeréért. 

Az akkori keszthelyi TVSK-telep tagsága – Fi Jánossal az
élen – ugyancsak támogatta az ötletet, így aztán tényleg minden-
ki összefogott. A keszthelyiek szállást biztosítottak a rendezôk-
nek, és vállalták a zsûrihajó kivilágítását is. 

A versenyt Gáll Éva és Demjén Alajos rendezte. A kis létszá-
mú rendezôi stábból még Beöthy Zsigát és feleségét, valamint
Bagossy Máriát mindenképpen meg kell említeni, ôk mindket-
ten, egészen a halálukig dolgoztak ezért a versenyért. 

A verseny útvonalán kívül az idôpontja is változott. Mivel a
Mahart-járatok csak június közepétôl indultak, ezért május utol-
só hétvégéjén került sorra a TVSK Földvár–Keszthely túraver-
seny, így a kikötô használata is lehetôvé vált. 

A Keszthelyi Vízirendôrség is segítette a rendezvény szerve-
zôinek dolgát, sôt, a kikötôhelyüket is felajánlották. 

Úgy látszik, a távolság azért sokakat elrettentett, mindössze
38 induló volt. A résztvevôk számát leszámítva minden jól ala-
kult, csak az égiekkel nem sikerült egyeztetni, így aztán a rajt
után 12 órával futott be az abszolút gyôztes Kishamis, dr. Pász-
tó Péterrel a kormánynál. A 22 óráig tartó limitidôn belül csak
12 hajó érkezett meg Keszthelyre. 

A verseny kategória-gyôztesei
Cirkáló: Kishamis – dr. Pásztó Péter
Európa 30-as és 22-es: Cinka Panna – Zentay Árpád
Összevont: Simi – Richter Zdenka
Jolle: Placenta – Kenedi István
Jutalmuk egy-egy szép, népi motívumokkal díszített tányér

volt „TVSK 1982. I. díj” felirattal. Másnap visszafelé Keszthely
– Ábrahámhegy volt a rövidített pálya. Itt is csak 12 befutó volt
a 15 órás limitidôig.
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Beöthy Zsigmond
Az elsô gyôztes, a Kishamis

Pempô, azaz Szabó Imre



1995. TVSK-Dataware Kupa
Mitôl jó egy verseny? Valószínûleg mindenkinek másért, de ta-
lán nem véletlen, hogy a TVSK rendezvénye évrôl évre kiérdem-
li ezt a jelzôt. Hosszú évek óta – természetesen a Kékszalagot
nem számítva – ez a legrangosabb túraverseny. Sok a résztvevô,
nehezek a feltételek, majd egy kis lazítás is belefér a három nap-
ba. Jó lóra tett a Dataware Kft., amikor vállalta a verseny költ-
ségeit. Mindenesetre igen nagy segítséget jelent a támogatásuk
az egész magyar vitorlássportnak. 

A kedvezôtlen idôjárási elôjelek ellenére 125 hajó indult a
nagyhajók ez évi elsô versenyén. Az elsô napi Földvár–Keszthely
távon, a futam erôs szélben indult – ami sajnos okozott árboc-
törést, és egyéb haváriákat a mezônyben –, de Keszthely felé kö-
zeledve, már egyre gyengülô szélben navigált a mezôny. 

A vasárnapi Öböl Kupa a gyenge szélben nagy taktikai csa-
tákat hozott. Az esti zsíroskenyér-parti az utóbbi évek egyik leg-
jobb hangulatú vitorlásestje volt. 

A TVSK-Dataware Kupa hétfôi futama igen gyenge szélben
indult, ami csak a verseny végére erôsödött meg, ám ez sem
tudta a mezôny nagyobbik felét limitidôn belül befújni a célba. 

Ismét igazolódott, hogy a Balaton nyugati medencéje, a ver-
senypálya, és a háromnapos program garantálja az izgalmas ver-
senyeket, a jó hangulatot és az emlékezetes, szép élményeket.

1998. 
A hagyományokhoz híven két csoportban rajtoltak a hajók Föld-
váron, TVSK-Dataware Kupán. A kettes keleti szélben, a máso-
dik csoport gyors hajói Szemes elôtt érték utol a korábban
indulók nagy részét. Addigra nyilvánvalóvá vált, hogy a déli ol-
dal a kedvezôbb, a part melletti sávban frissebb a szél. 

A déli part felé kihaulzoló Sirocco, Déli Szél és Tückös na-
gyon jó helyen érnek Szemesre. A Bulldog vezetett, második a
Sirocco, de a középen kezdô, majd Szemes elôtt, a pozícióját fel-
adva, a Bulldog mögé besoroló Remete hamarosan sebességgel
megveri. Keszthelyen, kis különbséggel az Alp Dream Team ér
elsôként célba, második a Remete, harmadik a Bulldog, negye-
dik a Sirocco. Az Anna érkezik az ötödik helyen, közvetlenül
mögötte két nyolcméteres, a Tückös és a Déli Szél. 

Keszthelyen két szép nyári este, és egy rövidített Öböl Kupa
tette emlékezetessé ezt a hétvégét.

Visszafelé – a kitûnô napot kifogó Kutics Krisztiánnal a
kormánynál – a Balhé, egy 8m OD nyert. Jó rajt után déli-dél-
keleti szélben cirkálva harmadik-negyedik helyen érkeztek az
öböl bejáratához. Itt a mezôny a déli parton megkerülte ôket.
Mire ôk is átvergôdtek, már a hatvanadik helyen tanyáztak. A
huszadik hely körül értek az öböl keleti végére. Itt felhúzták a
spinnakert, és átvitorláztak az északi partra, ahol haulzolgatva,
végig szélben vitorlázva közeledtek Révfülöphöz. A befutóra ra-
umban rohantak, miközben a vízrôl érkezô Pannónia kb. egy ki-
lométerre a célvonaltól állt, és tehetetlenül nézte, ahogy hárman
is befutnak elôtte. 

2000.
Június második hétvégéjén 159 hajó két csoportban rajtolt, az el-
sô kilenc órakor, a második fél tízkor vágott neki a Keszthely fe-
lé vezetô útnak. Kellemes hármas, négyes északkeleti szél segí-
tette a versenyzôket, így jó tempóban haladt a mezôny. A déli
partot választók ismét kicsit több széllel vitorlázhattak. Az elsô
napon a Liberté nyert, második lett a Compasso nevû Asso 99-
es, harmadik a Remete. 

Vasárnap az Öböl Kupán friss szélben jó versenyt vívtak a ha-
jók. Meglepetésre az elsô két helyen Asso 99-esek végeztek és
csak a harmadik helyet szerezte meg a Liberté.

Hétfôn már gyenge szélben vitorlázott hazafelé mezôny, en-
nek ellenére a Compasso majdnem elvesztette az árbocát. Kö-
zel a révfülöpi befutóhoz, teljes vitorlázattal cirkáltak, amikor is
a hosszú vantni terminálja eltörött, és az árboc ijesztôen meghaj-
lott. Leszerelték a topgénuát, a spinnakerfelhúzóval kimerevítet-
ték az árbocot, és az abszolút negyedik helyen értek célba.
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Alp Dream Team – 1998.

Visszafelé a TVSK–Datawere Kupán – 1999.
Liberté – 2000.

Sirocco – 1998.
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Abszolú gyôztes a Déli Szél, Fináczy György – 2003.

Esett az esô, de legalább fújt a szél – 2004.

Remete – 2000.

A Yacht osztályt a Liberté, az Összevont cirkáló osztályt a
Stefánia, a 8 méteres osztályt a Déli Szél, az Elliott 770 osztályt
pedig a Parti Szél nyerte.

2002. 
A két évtizedes hagyománnyal rendelkezô versenyen a a rendez-
vény szponzora, a Debis IT Services Dataware saját csapattal kép-
viseltette magát. 

Idén 162 hajó vett részt, hatszáz versenyzôvel. Az elsô nap
igen szoros küzdelmet eredményezett. Az Öböl Kupán még
minden rendben volt, de utolsó napon a viharos széllökések, va-
lamint a nagy hullámok lehetetlenné tették a verseny biztonsá-
gos lebonyolítását, a vezetôség ezért úgy döntött, hogy nem ren-
dezi meg a futamot. A cél a biztonságos hazajutás lett.

2003. 
Minden eddiginél többen vettek részt a TVSK Kupán. A regat-
tának a Pannon GSM jóvoltából új fôszponzora lett. 

A balatoni évadnyitón mát sejtettük, hogy részvételi rekord
lesz. Június 7-én, balatonföldváron 204 hajó várta a rajtjelzést. 

Elsô nap a rajt csodálatos látvány volt, de mivel két eszten-
deje együtt, egy idôben vágnak neki a hajók a távnak, észnél kell
lenni, akkor is, ha a szél gyengécske kelet-délkeleti. A társaság
egyik része a déli part irányába indul, a többiek északra. A na-
gyobbak elhúznak, a többiek szétszóródnak a Balatonon. Az
északi part egyre jobbnak látszik, a déli part továbbra is szélhi-
ányos. Aki tud, menekül az aprócska szélcsíkokon északra. Az-
tán mennydörgés hallatszik, a Tihany környéki zivatar kifutó
szele az északi oldalon a hátrébb levôket segíti, ôk valósággal át-
gázolnak a Györöknél három órája várakozókon. Teljes az átren-
dezôdés, új a leosztás, a befutónál pedig bajban a zsûri: nyolc-
van hajót kell regisztrálni pár percen belül. Abszolút elsôként Fi-
náczy György érkezik a Déli széllel. Az utolsó hajó éjfél után fut
be. A parton welcome drink és zsíros kenyér várja a csapatokat.

Jubileumi Öböl Kupa
Másnap a szél megkönyörül a mezônyön, és – némi habozás
után – kellemes, 2–3-as keleti fúj. A táv rövid, dél körül vége is
a huszadik Öböl Kupának. 

A parton, a kocsmák és kifôzdék táján egész délután nagy a
forgalom. Meleg van, augusztusi kánikula június elején… Fogy
a sör, és az esti díjkiosztóra emelkedett a hangulat. 

Reggel indulás haza. Kedvenc tavunk ismét kitesz magáért:
rajt szélcsendben, evickélés Györökig, aztán 5–6-os szél vág le a
szigligeti öbölben. Ôrült rohanás a fonyódig, aztán a szél foko-
zatosan gyengül, a révfülöpi befutó után már motorozni kell.

Hegyi Dénes TVSK-elnök szerint, ha van a dolgoknak logiká-
ja, akkor 2004-ben még többen lehetnek a versenyen. Ez viszont
új szervezési feladatokat jelent, mert a színvonalból nemhogy
nem engednek, hanem tovább szeretnék emelni azt. Ez egybeesik
a szponzor – a Pannon GSM – érdekeivel is. A TVSK az idén el-
indítja a verseny ôszi változatát, a Szüreti Regattát. 

Dénes D. István 

2004.
Évek óta ez a kupa a kedvenc túraversenyem. A hosszú táv, a
nagy mezôny garantálja a szalagversenyekhez mérhetô változa-
tosságot és izgalmat, a közös keszthelyi táborozás pedig különös
hangulattal ruházza fel a regattát. A túra szépségét élteti az is,
hogy nem különösebben nagy a tét, ami nyomaszthatna, így
megmarad a vitorlázás tiszta öröme. Változatosságból pedig ju-
tott elég idén is…

A földvári rajt után sokáig távgyaloglóverseny ígérkezett. A
változatosságról az esô gondoskodott, ugyanis hol szemerkélt, hol
szitált, hol pedig zuhogott. Esett és hideg volt, vacak, szomorú,
ôszi idôjárás. Talán csak az vigasztalt, hogy a csapadék jót tesz a
Balaton vízállásának. Az Anna fedélzetén sok másra nem lehetett
panaszunk, hiszen középtájon, tisztán rajtoltunk (kétszáznál több
induló esetén a tisztaság persze viszonylagos), és elég hamar sike-
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Lisa 

Szárítkozás Keszthelyen – 2004.
Rajt jó szélben – 2005.

Anna– 2004.

rült meglépnünk a többi 70-es cirkáló elôl. A déli parton néhány
hajó szépen elôrecsúszott: velünk egy magasságban a Nemere,
elôttük Detréék és Rick Gergô Assóval, valamint a lassacskán a tá-
volság ködébe tûnô Lisa. Jól álltunk tehát, és az északról frissül-
getô szelet élvezte cirkálónk. Nagy gennakerrel, deckvízen fekve
vágtattunk nyugatra, a szép jövô felé. Badacsony körül tovább
erôsödött és élesedett a szél. A mezôny nagy része lehúzta a bô
szeles vitorláit, akik pedig fent tartották, gyakorlatot szerezhettek
a kritikus helyzetek elrendezésében. Mi átmeneti megoldást vá-
lasztottunk, és felhúztuk a „Zöld Halál” becenévre hallgató kép-
zôdményt, amirôl csak az biztos, hogy orrvitorla, de több évi hasz-
nálat után sem tudjuk eldönteni, hogy katasztrofálisan rossz-e,
avagy zseniálisan jó… Mindenesetre vannak olyan kivételes szél-
viszonyok, amikor jól fizet. Most, erôs félszélben a javunkra dön-
tötte el a Nemerével vívott párharcunkat. A Szigligeti-öböl után
ronda nagy falba ütköztünk, ami szélcsend formájában várta az
odáig sebesen haladó mezônyt. Némi kínkeserv után azonban
Keszthely felôl lenyúlt értünk egy jóságos északi szellô, és graban-
cunknál fogva összetett negyedikként behúzott minket a célba. A
sikerért a jutalom sem maradhat el, hiszen a korán érkezôk kivált-
sága a jó kikötôhely a keszthelyi mólón, majd a velôs pirítós kenye-
rek és hosszúlépések a Fröccs utcában (mások pavilonsornak is-
merik ezt a tipikusan balatoni szörnyszüleményt, mely a ’60-es
évek óta változatlan színvonalon szolgálja az igényeiben alábecsült
nagyérdemût), míg a mezôny hátulja még kint ázik a vízen.

A díjkiosztó estéjét, mint sok más verseny alkalmával, most
is ingyenpörkölttel és -sörrel kívánták a rendezôk feldobni. Né-
hányan tényleg cifrán berúgtak, lett egy kis látványosság, de azt
kétlem, hogy ez sokban növelte volna a verseny színvonalát. Az
ingyenpólón és ingyensörön kívül mással ritkán lepik meg a vi-
torlázókat egy-egy versenyen. Hiába, az elit célcsoportot rafinál-
tan kell becserkészni…

De mi elvégre vitorlázni jöttünk, lássuk tehát a TVSK–Pan-
non GSM Kupa második futamát, hétfôn! Az ôszies idôjárásnak
búcsút inthettünk, hét ágra tûzött a nap, szellô alig lebbent.
Szép kis kilátások, mondhatom! Az idô nem hazudtolta meg
önmagát, és igazolta azokat, akik nem tápláltak hiú reményeket.
A délies szél a nap folyamán ugyan északira fordult, de megerô-
södni nem tudott. Mi a rajt után ismét szépen tisztáztuk magun-
kat, az új reacherrel futtatva cirkáltunk. Györök után az elôttünk
haladó öt hajó közül az a három, amelyik odafelé megvert min-
ket, északon maradt, onnan sejtve frissülést. A szél ugyan való-
ban lassan északiasodott, de a déli parton fújt erôsebben, így a
Ganz Danubiusszal és a Habágyúval vívhattunk külön versenyt,
fokozatosan távolodva a mezônytôl. Az Anna gyönyörûen fu-
tott, Rutai Stefi szépen kormányozta, és átvettük a vezetést ott
lent, messze délen. Most már inkább a fonyódi bója, illetve Ba-
dacsony felé meresztgettük a szemünket, hogy lássuk, mint jön
be az északi part azoknak, akik arra húztak. Olyannyira nem jött
be, hogy még a toronymagasan vezetô Lisa sem tudott elénk
visszavergôdni a fonyódi bójáig. Mivel a zsûri itt be is futtatta a
mezônyt, semmi nem tudta torkunkra forrasztani a diadalittas ri-
koltozást, hiszen megnyertük a futamot! Eddig egyszer érez-
tünk ilyen örömet, 2000-ben, amikor ugyanezzel a hajóval és
csapattal elsôk lettünk azon a bizonyos, viharral pusztító, küzdel-
mes Fehérszalagon. Tehát még van matematikai esély klasszikus
hajóval nyerni a mai magyar mezônyben. 

Befutásunk után kevéssel az a pici szél is leállt, ami addig
lengedezett, így a mezôny nagy részére még idegôrlô és cudar
órák vártak a vitorlázás eme pünkösdi ünnepén.

Csôregh Zoltán

2005. 
A nagyhajós vitorlázás egyik legnagyobb rendezvénye idén is
hozta szokott formáját: sok hajó, több mint ezer versenyzô a fe-
délzeten. Esztendôrôl esztendôre rekordot dönt a Pünkösdi Re-
gatta: idén már csaknem kétszázötven hajó indult a versenyen.
A népszerûség okait nem nehéz megtalálni: ez az egyetlen távol-
sági verseny, ahol a futam után együtt a csapat és ez, úgy látszik,



olyan vonzerô, amely minden aggodalmat legyôz. Idén például
hideg volt a tavasz, sokan elúsztak a hajófelkészítési munkálatok-
kal. Ám ennek ellenére a Balatonföldvár elôtti vízterületen soha
nem látott számban vonult fel a nagyhajós mezôny. A siker má-
sodik eleme – ne legyünk szemérmesek – a pénz és a nyújtott
szolgáltatás. A Túravitorlás Sportklub mint házigazda, bizony,
igencsak nagyvonalú ebben a tekintetben. A háromnapos ver-
seny személyenkénti nevezési díja mindösszesen 4000 forint,
ami, látva a többi verseny árait, csekélynek mondható. Ráadásul
a klub tagjai nem fizetnek nevezési díjat! Mindezért a résztvevôk
mindegyike igen jó minôségû pólót kap, aztán jön a welcome
drink, a zsíroskenyér-parti, a rendezvénysátor és persze a foga-
dás. Mindez a fôszponzor, a Pannon GSM nagyvonalú támoga-
tásának köszönhetô. Idén egy másik cég – a BMW Magyaror-
szág – is megjelent a támogatók között. A klub – eltérôen né-
hány más verseny rendezôjétôl – a beáramló pénzt a versenyre
fordítja. Hát ez is a siker titka – amennyiben ez titoknak számít. 

A verseny szombaton reggel ideális körülmények közepette
rajtolt Földvár elôl. Tipikusan egytakkos, nagy taktikai lehetôsé-
geket nem kínáló futam volt. A szél 2–4 B közötti déli, délkele-
ti irányú volt. A gyors hajók rögtön az élre vágtak és a mezôny
eleje alig három óra elteltével befutott a célba. Még a leglassúbb
egységek is délután 4 óra körül Keszthelyen voltak.

Az idei verseny újdonságot hozott: a második napon a tradi-
cionális Öböl Kupát rendezték Keszthely Város Nagydíjáért,
BMW Kupa néven, amelynek eredménye immár beszámít az
összetett értékelésbe is. Külön öröm, hogy a város sok év közöm-
bös hallgatás után ebben az évben már magáénak érezte a ver-
senyt, kupát ajánlottak fel és jelezték, hogy a jövôben szeretné-
nek állandó támogatói lenni a rendezvénynek. 

A második napi verseny a szokásos módon zajlott! A kevés
és változatos irányú a szélben irreális helyzetek alakultak ki…
Most is így történt. Este eredményhirdetés. A fogadásnál kide-
rült, hogy idén csaknem ezeregyszáz(!) étkezési jegyet osztottak
ki, és ez azt jelenti, hogy hiába a Kékszalag nagyobb hajólétszá-
ma, vitorlásrendezvényen – beleértve a vitorlásbált is – soha
ennyien nem voltak még. Nem sok olyan magyarországi sport-
esemény van, ahol ezernél több az igazolt sportolók száma.

A harmadik nap szintén a szokásos szélviszonyok közepette
indult. A rajtnál szinte szélcsend, aztán, akinek kedvezô a lapjá-
rás, az hozzájuthat egy kis üzemanyaghoz, amellyel elôreszalad,
hogy elérje azt a kellemes észak-északkeleti szelet, amely végül
beviszi a révfülöpi célba. 

Dénes D. István 

2006.
Péntek 16 óra, Balatonföldvár. Ítéletidô: 20 csomós szél, 11 fok,
és ömlik az esô. Pontosabban vízszintesen jön. Szerdán a TVSK
budapesti irodájában több mint száz hajó adta le a nevezését. Ôk
az optimisták, de józan ésszel végiggondolva egyszerûen nem le-
hetséges, hogy legyen ember rajtuk kívül, aki vitorlázni akar eb-
ben az idôben! 18 óra, kezdôdik a nevezés. Az idô továbbra is
pocsék. A kikötôbeli pizzéria tulajdonosa megszánja a szervezô-
ket, és befogadja az étterembe a csapatot. Telefon Fonyódról,
hogy a 25-ös jollék ki sem tudnak menni a kikötôbôl, mert olyan
szél fúj, és köszönik, de a verseny elsô napjáról távol maradnak.
Aztán jönnek a versenyzôk. Fél hétkor már rengetegen vagyunk,
hétkor tömeg tornyosul a nevezési helyszínen… Ez nem lehet
igaz! Ennyire ôrültek lennénk valamennyien? Tavaly rekordlét-
számban, majd kétszázötvenen indultak a regattán, és hihetetlen,
de igaz: most is neveztek 218-an. 

2007.
Öt esztendeje minden Pünkösdi Regattáról beszámoló írás vala-
hogy így kezdôdik: „rekordszámú résztvevô az idei versenyen!”
Nos, idén sem alakult ez másképp, mert 272 hajó nevezett a há-
romnapos versenyre, ami újabb rekord.

Az idei Pünkösdi Regatta csatározásai a korábbiaktól eltérô-
en nem a vízen, hanem már hónapokkal korábban megkezdôd-
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Kishamis és a kis Nemere – 2005.

Keszthely – 2005.
Elöl a Fétis, kományos: Ripka László – 2007.

Újra rekord létszám, majdnem 250 hajó – 2005.



tek – a parton. Történt ugyanis, hogy a Túravitorlás Sportklub
(nevezzük fôrendezônek) és a Keszthelyi Yacht Klub (a társren-
dezô) között vita támadt a parti rendezvénynek helyet adó terü-
let használatáról. A társrendezô ugyanis anélkül, hogy errôl a fô-
rendezôvel egyeztetett volna, hosszú távú szerzôdést kötött a te-
rület használatáról egy külsô céggel. A fôrendezô ezt sérelmez-
te, mondván: mégiscsak neki köszönhetô, hogy ez a verseny Bal-
atonföldvárról indulva Keszthelyre érkezik, mert bármily szép
város is a Balaton nyugati kapuja, ennyi vitorlázó egy helyi ver-
senyért mégsem menne le csak úgy, és csúf dolog kihagyni eb-
bôl a megállapodásból a terhek döntô többségét viselôt. (No
meg a névadó szponzorokat…) Szóval a vita kirobbant és egé-
szen a versenyt megelôzô hétig tartott az adok-kapok, amikor is
a Magyar Vitorlás Szövetség közvetítésével a felek kompromisz-
szumot kötöttek, és a közös rendezés mellett döntöttek. 

A futamról annyit, hogy idén két navigációs pontot iktattak
a versenybe: Ábrahámhegynél és Fonyódnál bóját helyeztek el.
Ez bonyolultabbá tette a mezôny jelentôs részének a táv teljesí-
tését, de végül is minden egység sikeresen teljesítette a futamot.
Voltak, akik feleslegesnek ítélték ezt a cikázást a Balatonon, má-
sok meg kifejezetten dicsérték az újítást. 

Másnap a rendezôség nehéz helyzetben volt és hibázott is,
de igazságtalan lenne mindent a nyakukba varrni. Azt is észre
kell venni, hogy a vitorlázók jelentôs része egyszerûen nem isme-
ri a szabályokat, vagy ami még ennél is rosszabb: egyesek úgy vé-
lik, hogy a szabályok arra valók, hogy megkerüljék ôket. (Néha
az embernek az az érzése, hogy már a pályán is leképezôdik a
hétköznapok durvasága, mindaz, amit a mai közélet sugall…)

A Balaton idén is megmutatta, hogy kiszámíthatatlan. Az el-
sô futam idején gyenge, le-leálló szélben kellett haladni a hajók-
nak. A második napi verseny már kifejezetten erôs, 5-6-os szél-
ben zajlott, a harmadik napon kezdetben gyenge szél, a végén
brutális vihar és esô nehezítette a hajósok életét. Erre mondják
azt, hogy változatos szélviszonyok.

Dénes D. István

2008. 
A fák nem nônek az égig, és van egy határ, amely fölé már nem
lehet eljutni. Hogy ez hol húzódik? Nos, erre az idei verseny után
sem lehet válaszolni. Idén például a pünkösd igen korai idô-
pontra esett, a verseny elôtti hetek kimondottan hûvösek voltak,
ami erôsen késleltette a hajók felkészítését. A verseny elôtt két
héttel a balatoni kikötôkben alig lehetett vízen találni hajót. Úgy
festett tehát, hogy nem sokan lesznek a regattán, mely idén a ba-
latoni évadnyitót is megelôzte. Aztán jött a meglepetés: ismét
részvételi rekord született: idén 267 hajó nevezett a Pünkösdi
Regattára, azaz a TVSK AIS-AHICO Kupára. 

A balatonföldvári rajt elôtt a vízen emlékeztek meg a közel-
múltban elhunyt Ripka Lászlóról (E30, Fétis, azaz Nagyapó).
A megható szertartást követôen élénk keleti szélben, ragyogó
idôjárási viszonyok közepette rajtolt a mezôny. Csak hideg téli
estéken álmodhat a vitorlázó ilyen szélrôl, fényrôl és vízrôl. A
hajtóanyag kitartott, spinnakeres rohanásban volt része minden-
kinek. Azok jártak jobban, akik a tó tengelyvonalától kissé dé-
lebbre hajóztak, mert bár mindenhol volt szél, ezen a területen
erôsebben, és kedvezôbb irányból érte a mezônyt. Hihetetlen,
de igaz: még a leglassabbak is odaértek a keszthelyi befutóhoz
délután négy óra körül, a mezôny elejének pedig alig három órá-
ra volt szüksége a célba érkezéshez.

Idén már az elsô napon is étel-ital várta a versenyzôket, ez jót
tett a gyomornak és a hangulatnak is. A rengeteg hajó jórészt a
Phoenix kikötôben talált helyet, de az évtizedes hagyományoknak
megfelelôen a régi keszthelyi mólón is kialakult a »pókháló«, az
egymásra kötött hajók tömege. Ez már a pünkösdi tradíció része,
sokan semmi pénzért nem mennének a védettebb marinába.

Másnap is kitartott a jó idô, maradt, sôt, erôsödött a keleti
szél, és sikerült egy remek futamot rendezni a Keszthely–Szig-
liget–Zala-torkolat–Keszthely pályán. A rendezô egyesületek –
a TVSK és a KYC –, valamint Keszthely városa idén a helyi Ba-
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– 2007.

Rajt után – 2008. 
Az élmezôny – 2008.

– 2007.
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Modern hajók az élen – 2009.

2010.
2011.

Rajt – 2009.

laton Fesztivál nyitóeseményévé léptették elô a versenyt, ennek
megfelelôen a nagy létszámú mezôny a verseny után együtt mu-
lathatott a városi közönséggel a második nap estéjén.

A harmadik futamot sokan a legszívesebben elfelejtenének.
A két napig fújó remek keleti szélbôl semmi sem maradt a reg-
geli rajtra. Kezdetben úgy tûnt, hogy szokás szerint a déli part
lesz a jobb választás, és akik abba az irányba tartottak, azok el
is távolodtak az északi oldalt választóktól. A délies szél azonban
az északi parton jött meg elôbb, a már vertnek tûnô oldal elôre-
tört, és jócskán megelôzte a déli parton vergôdôket. 

Dénes D. István

2009. 
A verseny, ahogy ezt már megszokhattuk, ismét részvételi rekor-
dot döntött: idén 282 hajó nevezett a Pünkösdi Regattára. A
népszerûség töretlen, viszont egyre nehezebb megrendezni, hi-
szen két este több mint 1200 emberrôl kell gondoskodni. 

A szombat reggeli rajthoz szemerkélô esôben érkeztek a ha-
jók a földvárra. Kellemes, 2-es szél lengedezett a rajtnál, északnyu-
gati irányból, azaz a partra merôlegesen kirakott vonalon félszél-
ben lehetett elrajtolni. Ennek megfelelôen a frissülések az északi
oldalt támogatták, így azok jártak jól, akik innen indultak. A folya-
matosan erôsödô szélben Badacsonyig lehetett egy takkon men-
ni, majd cirkálni kellett a keszthelyi célig az idônként 4-es szélben. 

Vasárnapra megmaradt a szél iránya, de valamelyest gyen-
gült, majd a szigligeti öbölben már elfogyott a szél. A hátul lé-
vôk ezt észlelve, délrôl kikerülhették ôket, ami okozott érdekes
pillanatokat. Igen ám, de aki nagyon elôrehaladt, a szigligeti bó-
ja után tompább szelet kapott, mint aki jóval késôbb érkezett. A
zsûri meglepetésére befuttatta a mezônyt a Zala-torkolatnál. . 

Hétfôn reggel szél semmi, de hosszú pályát jeleznek. Délrôl
jönnek csíkok, így az itt rajtolók meglépnek az északi brigádtól.
Györöki csücsöktôl keleties széllben lehetett cirkálni Fonyód fe-
lé. Az járt jól a mezôny elejében, aki a déli part vonalát követte.
Így születhetett kiemelkedô eredménye a Proximo Melges 24-es
hajónak, amelyet Ian Ainslie, a Shosholoza America’s Cup csa-
pat skippere kormányzott. 

A Sponsor Wanted harmadszorra is legyôzte az Avatart, így
az egyik legfôbb esélyesévé vált az idei Kékszalagnak. 

Pallay Tibor

2010.
A májusi viharos idôjárás nem kedvezett az idei Pünkösdi Regat-
tának. Hosszú évek után elôször nem született részvételi rekord,
de így is majdnem kétszázötven hajó vágott neki Balatonföld-
vár–Keszthely távnak. A szélre nem lehetett panasz: folyamatos
nyugati-északnyugati fújt, így megszületett az új idôrekord: a
Raffica alig 2 óra 11 perc alatt ért Keszthelyre. A többiekre sem
kellett sokat várni, délután fél négyre minden hajó célba ért.

Másnap került sor a Keszthely Város Nagydíjára. Ezen a fu-
tamon gyenge, eleinte forgolódó, majd idônként teljesen leálló
szélben indult a verseny. A vízközép volt a jó választtás. A me-
zôny teljesen szétszakadt, volt, aki már vette a szigligeti bóját,
míg mások még Györöknél kínlódtak. A Zala-torkolattól aztán
hármas-négyes erôsségû szélben lehetett cirkálni a befutóig. Ez
összekeverte a sorrendet, elsôként az Avatar futott be az addig
vezetô Raffica elôtt. 

A harmadik napra tovább gyengült a szél. A rajtot követôen
kettészakadt a mezôny, az igen gyenge, alig-alig lengedezô
délnyugatias szellôben. Sokan a déli partot választották, bízva
abban, hogy a melegedô idôjárás okán onnan érkezik a frissülés.
Eleinte úgy tûnt, hogy ez a jó irány, és a déli partiak némi elôny-
re tettek szert. Aztán fordult a kocka. Az északi oldalon megér-
kezett a délnyugati frissülés… Elôbb és erôsebben! Akik ott ma-
radtak hatalmas elônnyel érkeztek a fonyódi célba. Elsôként a Si-
rocco haladt át a célvonalon, a Raffica negyedik lett.

A TVSK Kupát, a a verseny történetében elôször egy Regina
a Szindbád, Szabó Gábor kormányzásával végzett az elsô helyen.

(d.i.)
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HUNcat – 2011.
Öböl Kupa – 2011.

2011.
A kétszáznyolcvan nevezett hajó új részvételi rekordot is jelent,
ami a tavalyi visszaesés után különösen jó eredmény. Idén, a ver-
seny történetében elôször, többtestû hajók is rajthoz állhattak. 

A verseny elôtt néhány nappal már tudni lehetett, hogy az el-
sô két napon lesz hajtóanyag bôven. A meteorológiai elôrejelzés
e tekintetben egészen pontosnak bizonyult. Sajnos abban is,
hogy a harmadik napra aztán elfogy a szél. 

A futam technikai értelemben meglehetôsen egyszerû volt: a
mindvégig északias, 5–6 Beaufort erôsségû szél egytakkos ver-
senyt eredményezett. Gyôzött a Vodafone–Budacash, azaz a
Principessa, Rauschenberger Miklóssal a kormánynál, méghozzá
meglehetôs fölénnyel, bô fél órát vert a második egytestû hajóra,
a Simó Béla vezette Gardazzurrára, amely a harmadik helyen ért
célba. Második a mezôny egyetlen katamaránja, a HUNcat lett,
Büki Gáborral. A Kékszalag abszolút esélyesei közül a Sponsor
Wanted negyedik helye talán nem is jelentene különösebb fejtö-
rést Király Zsolt számára, de a bô félóra különbség azért soknak
tûnik. Érdekes a Kacor helyezése is. A Gosztonyi András vezet-
te hajó hatodiknak ért célba, ami a kormányos tudása és tapasz-
talata alapján nem meglepô, de azért az összes Assót, Hetvenest
elverni ebben a szélben a hajótól is kimagasló teljesítmény. 

A befutó elôtt baleset történt. A Fantomasso legénységének
egyik tagja a leesett a trapézról és olyan súlyosan megsérült, hogy
a Vízimentôk Magyarországi Szakszolgálata vitte a partra, majd
mentôhelikopterrel kórházba szállították, ahol megoperálták. 

A második nap a ugyanolyan szélviszonyok között zajlott,
mint az elôzô. A gyôztes ismét a Vodafone–Budacash csapata
lett, ismét nagy fölénnyel, a további sorrend azonban változott:
Második a Sponsor Wanted, az Infiniti Avatar elôtt. Ez a sorrend
a papírformát tükrözi, de a különbség túl nagynak mutatkozott.
A továbbiakban az Assók és a katamarán jeleskedtek. 

Nem lehet szó nélkül elmenni a Sirocco teljesítménye – ab-
szolút 9. hely – mellett. Cittel Lajos csapata ismét leckét adott
az elvben gyorsabb Hetvenes cirkálóknak. 

A harmadik nap, a szél tekintetében drámai változást hozott:
reggelre még maradt egy kevéske szellô, de 11–12 órára, helyen-
ként teljesen leállt a szél. Azok jártak jobban, akik a rajt után Ba-
latongyörök magasságában átevickéltek a déli partra. Sokan nem
tudtak az elôírt idôn belül célba jutni Fonyódnál. Ismét hatalmas
fölénnyel gyôzött a Vodafone–Budacash. Ez nem meglepô, de
ebben a szélben, amikor nem jelentett elônyt a trapéz, minden-
ki arra számított, hogy közelebb kerülnek egymáshoz az élen vi-
torlázók. Ehelyett az történt, hogy több mint háromnegyed órát
kapott a második hajó. A második az Infiniti Avatar lett, kicsit
több mint egy perccel a Helly Hansen Sponsor Wanted elôtt. 

Ezen a napon is akadt olyan teljesítmény, ami mellett nem le-
het szó nélkül elmenni. A Czégai Péter vezette Nemere II. negye-
dik lett az abszolút értékelésben. Ki mindenkit vert meg? Hát…
három hajó híján mindenkit. A Siroccót például fél órával… 

176 hajó ért limitidôn belül célba, 104 feladta vagy idôn túl
érkezett. Ez, tekintettel a szélviszonyokra – azaz inkább a szél-
csendre – nem is rossz arány. 

Idén elsô alkalommal a Phoenix, ismertebb nevén a »Libás«
kikötô adott otthont a díjkiosztónak. Általános vélekedés szerint
ez jót tett a Móló-parti hangulatának, a kikötôben a régi TVSK
Kupákat idézô beszélgetôs rendezvény kerekedett. 

Dénes D. István, fotó: Botka Zsolt

2012. 
TVSK Kupa: harmincadik kiadás!

Harmincéves a TVSK Kupa, amit késôbb TVSK–Dataware Ku-
pának hívtak, manapság pedig Pünkösdi Regattának emlegetjük.
Az elôzmények azonban jóval régebbre nyúlnak vissza. Két tör-
ténelmi teória közül is válogathatunk, az egyik szerint a kezdet a
’20-as években már megrendezett Forgách Balázs-vándordíj lehe-
tett. A másik álláspont szerint az elsô alkalommal 1946-ban kiírt
Földvár–Keszthely túraverseny volt az elôzmény.



Az elôzmények
A Forgách Balázs-vándordíjon a Kenese–Keszthely távolságot,
három-négy nap alatt teljesítette a mezôny. A verseny egyik –
legnépszerûbb – szakasza a Földvár–Keszthely volt, amit egy
idôben külön is értékeltek. 

Az elsô Földvár–Keszthely túraversenyt 1946. július 10-én
rendezték. Ez a verseny a TVSK Kupa közvetlen elôdje, ezt a re-
gattát támasztotta fel Haffner István, aki a hetvenes–nyolcvanas
években a TVSK szakosztályvezetôje volt. A verseny hamar nép-
szerûvé vált, mert a nyugati medencében kétévente megrende-
zett Kékszalagon kívül akkoriban nem volt nagyhajós verseny. 

A kezdetekben kétnapos volt a TVSK Kupa, és a indítás is
úgy történt, mint annak idején: a kisebb – és persze lassabb – tú-
rahajók (AX, BX és Jolle) egy órával rajtoltak a versenyosztályok
(Cirkálók, 6 és 8 R-yachtok, Európák stb.) elôtt. Késôbb már há-
rom napot vett igénybe a verseny: a második nap az Öböl Kupá-
ra került sor, visszafelé a harmadik napon vitorlázott a mezôny. 

Harminc…
Idén már harmincadik alkalommal rendezték a Balaton Kéksza-
lagja után a második legnagyobb létszámú nagyhajós túraver-
senyt. Idén is sok hajó látogatott el a TVSK hagyományos verse-
nyére. A 22 hajóosztály 1200 versenyzôje elsô nap a Balatonföld-
vár–Keszthely távot teljesítette. 

Az utóbbi években az is egyfajta hagyománnyá vált, hogy az
elsô napi futamot kifejezetten jó szélviszonyok közepette rende-
zik. Az élénk északi–északkeleti szél lényegében egytakkos roha-
násra egyszerûsítette a 247 induló számára a versenyt. Abszolút
elsôként 12 óra 40-kor a Raffica haladt át a célvonalon, ami meg-
lepô, mert többtestûek is indultak. Az utolsónak befutó hajó há-
romnegyed öt elôtt néhány perccel fejezte be a futamot.

Az elsô húsz beérkezô között elsôsorban modern – katama-
rán, Libera és egyéb, carbon versenyhajók – voltak. A gyôztes
kevesebb mint három órát vitorlázott a moderált (10–15 cso-
mós) szélben, a légvonalban is kb. ötven kilométeres távon. Az
elsô napon az abszolút sorrendet Király Zsolt (Raffica), Ra-
uschenberger Miklós (Principessa) és Litkey Csaba (Gemini)
uralta, miután az esélyes Vándor Róbert (One d’Or) felborult.
Királyék két óra és negyven perc vitorlázást követôen, 8 (azaz
nyolc!) másodperccel verték Rauschenberger csapatát, tôlük
»jócskán« lemaradva (további 34 másodperccel) érkezett a Lit-
key vezette katamarán. Negyedik a keszthelyi HunCat, Büki
Gábor vezetésével. A sokszoros Centomiglia-gyôztes Liberák
évek óta magyar tulajdonban vannak, rendszeres résztvevôi a
nagy hazai versenyeknek, míg a Ventilo 28-as és Litkey Csaba
elôször versenyeztek együtt. 

Az öreg hölgyek között ismét Cittel Lajos csapata és a Siro-
cco remekelt, abszolút 9. helye minden elismerést megérdemel. 

A második nap is friss szélben, a Helly Hansen Kupán,
Keszthely város Nagydíjáért vetélkedtek a résztvevôk. A Keszt-
hely– Szigliget–Zala-torkolat–Keszthely távon helyreállt a világ
rendje: a RSM DTM One d’Or katamarán ért elsôként a célba,
második az ugyancsak többtestû Gemini, harmadik pedig a Ra-
ffica lett, de csak 59 másodpercet kapott az élen végzettôl.

A díjkiosztón megemlékeztek a rendezô Túravitorlás Sport-
klub vezetôi a verseny alapítóiról, az elsô rendezôkrôl és a ver-
seny elsô szponzoráról is. A jubileum alkalmat kínált a rendezô
egyesület vezetôinek arra is, hogy megköszönjék azok munkáját
és támogatását, akik az elmúlt évtizedekben fontos szerepet töl-
töttek be a verseny szervezésében: Haffner István, aki a versenyt
megálmodta és harminc éve az útjára bocsátotta. Ô és a többiek:
Fi János, Sváb Péter, Szekeres László, Tompos Kálmán, értékes
ajándékot vehettek át a rendezôktôl. 

Este a rendezô egyesület a Phoenix Marinában ökörsütéssel
egybekötött fogadáson látta vendégül a versenyzôket.

Aztán következett a harmadik nap… Az utóbbi három évben
szinte menetrendszerû, hogy a zárófutamra elfogy a szél. Idén
sem volt ez másként, a mezôny hosszú ideig csak vánszorgott.
Úgy tûnt, a déli part a jó választás, ám a Balaton térségében ka-
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A verseny történetének legidôsebb és legkitartóbb résztvevôje a Kishamis

Második nap kijött a lépés: gyôzött a One d’Ornak – Vándor Róbert

Szép a mezôny gyûlt össze a harmicadik TVSK Kupára… – 2012.

Raffica háromszor is legyôzte Principessát 



vargó zivatarfrontok teljesen felborították a helyzetet. A megvál-
tó délnyugati szél elôször az északi parton(!) érte el a vizet, A dé-
li oldalon lévôk reménytelen helyzetbe kerültek. A mezôny gya-
korlatilag azonos idô alatt teljesítette a napi penzumot, mint az
elsô nap, ami a fele sem volt az elsô napi távnak. Sokan adták fel
a futamot, amelyen végül ismét Király Zsolt (Raffica) gyôzött
abszolútban, Rauschenberger Miklós (Szentkirályi Principessa)
és Vándor Róbert (One d’Or) elôtt.

Ám a TVSK Kupát összetettben nem feltétlenül a leggyor-
sabb egység nyeri. A kiírás értelmében a díjat az az egytestû ha-
jó nyeri, amelyik osztályában a három futam során összesen a
legkevesebb pontot gyûjti. Azonos pontszám esetén elônyben
részesül a harmadik futamon jobb teljesítményt nyújtó hajó. Ha
ezután is fenn áll a pontegyenlôség, akkor a második futamon
jobb teljesítményt nyújtó hajó a gyôztes. S ha még ez sem dönt,
akkor az elsô futam jobb helyezése számít. Amennyiben a fen-
ti értékelés után is több elsô helyezett marad, akkor a díjkiosz-
tón tartandó nyilvános sorsolás dönt. Ilyenre ritkán volt példa, de
olyan, mint idén, még nem fordult elô a harminc év alatt. Ugyan-
is öten (Martinyi Aladár – Madiken, Takácsy Géza – Nagymá-
gus, Török Tamás – Random, Horváth László – Sindbad, Toro-
nyi Bence – Öreg) holtversenyben végeztek az élen, mindhárom
futamban osztály-gyôztesekként, azaz 3–3 ponttal. 

Dénes D. István, fotó: Bartha Zsolt

2013. 
Idén mintegy 240 egység nevezett a versenyre, ami persze a ha-
gyományoknak megfelelôen ezúttal sem okozhatott csalódást.

Közhely arról értekezni, hogy a Pünkösdi Regatta a verseny-
évad második legnagyobb versenye. Ám közhely ide, közhely
oda: Fináczy György már évekkel ezelôtt kijelentette: a há-
romnapos verseny számára érdekesebb, mint a Kékszalag. 

A Pünkösdi Regatta mezônye május 18-án már 31. alkalom-
mal rajtolt el Balatonföldvárról Keszthelyre.

Az elsô nap kifejezetten erôs szeles futamot hozott, amely-
nek során a teljes távot cirkálva kellett teljesíteni a hajóknak. Ez
a feladat 191 egységnek sikerült. Sokaknak ugyanakkor már a
rajt helyszínére történô eljutás is nehézséget jelentett, és menet
közben is számos havária történt, melynek okán többen is a fu-
tam feladására kényszerültek. A délnyugati szél 6-7 B erôsség-
gel fújt, és magas hullámokat eredményezett. Az az abszolút el-
sô helyen a Picabo (Asso 99) érkezett a keszthelyi célba, alig
négy és fél órát vitorlázva. Az egyetlen Libera, a Sponsi máso-
dik lett, és az elsô húszba két Melges 24-es is befért.

A második napi versenyt – a Helly Hansen Öböl Kupát – rö-
vid pályán bonyolították le, Keszthelyrôl ezúttal nem kellett
Szigligetre hajózni. A leálló széltôl tartva a versenyvezetô biztos-
ra ment, amikor a fordulót Vonyarcra helyezte, ahonnan a Zala-
torkolat és a befutó elérése nem okozott nehézséget senkinek
sem. Helyreállt a világ rendje is, mert a Sponsi alig másfél óra
alatt teljesítette a távot, és nyerte az abszolút versenyt. Érdekes-
ségként megemlítendô, hogy az utolsónak befutó YS 2 osztály-
ba sorolt hajónak éppen kétszer ennyi idôre volt szüksége. 

A szél végül nem állt le, sôt a kereskedelmi rádiók »meteo-
rológiai elôrejelzése« 120 kilométeres(!) orkánnal riogatott, ám
ez szerencsére elmaradt, és a parti rendezvények minden kü-
lönösebb zavar nélkül bonyolódtak le.

A harmadik nap igazi álomvitorlázással ajándékozta meg a
mezônyt. A rajttól a befutóig kifújt, 4-5-ös erôsségû, eleinte
délnyugati, majd kissé nyugatiasra forduló szél repítette a csapa-
tot az ábrahámhegyi befutóig. 

A remek szélnek köszönhetôen kifejezetten rövidnek bizo-
nyult a pálya, de ilyen körülmények között vitorlázni – felhôtlen
ég, napsütés, csodás szél – egészen hazáig maradandó emléke
lesz mindenkinek. 

Az elsô helyen a Sponsi futott be, ám a korrigált legjobb idôt
Varga Lajos, a Nelsonnal futotta.

Dénes D. István
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2012.

Korrigált idôvel gyôzött, abszolútban 8. egy Code8-as – 2013.

Tele a Keszthelyi-öböl hajóval – 2013.

Öböl Kupa – 2013.
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Raffica – 2014.

A Sirocco az élmezônyben – 2014.
Tele a Phoenix kikötô – 2014.

Fifty-Fifty – 2014.

2014.
Idén a 263(!) hajó versenyzett a meleg és gyengeszeles pünkösdi
hosszú nyári hétvégén a TVSK népszerû háromnapos versenyén. 

Az elsô napon a gyenge 3-5 csomós szél délutánra elállt, így
a mezôny fele sem tudott célba érni az este kilenc órában meg-
határozott limitidô lejártáig, a pályát 119 hajó teljesítette. 

A keszthelyi emberek kitettek magukért, hiszen nem kis fel-
adat ennyi hajó parkolása. Gördülékenyen zajlott a hajók elhe-
lyezése, és hangulatos versenyközpontot hoztak létre rendez-
vénysátorral, ülôhelyekkel, büfével, kiszolgáló létesítményekkel.

Másnap a Helly Hansen Kupa – Keszthely Város Nagydíjra
sem ígérkezett több hajtóerô, így a rendezôség a rövidebb,
Keszthely–Szent Mihály-domb–Zala-torkolat–Keszthely pályán
indította a mezônyt. Az elsô hajók kaptak ugyan egy kis frissü-
lést a befutó elôtt, ám a lassabbaknak ezúttal is meg kellett küz-
deni a limitidô szabta korláttal. Hétfôn a Révfülöpig tartó har-
madik futamot is sokan feladták a nagyon gyenge szél miatt.

28 osztályban hirdettek gyôzteseket. Az abszolút versenyben
a Kékszalag-rekordtartó Fifty-Fifty katamarán vitte a prímet, de
szó sem volt könnyû gyôzelemrôl. Az elsô napon a táv nagy ré-
szén a Black Jack SL-33 típusú katamarán vezetett Nagy R. At-
tila kormányzásával. Józsa Mártonék a Fifty-Fiftyvel csak az
utolsó kilométereken kerültek eléjük. 

A Black Jack brarúros mutatványt produkált: felborult az
alig-alig fújdogáló szélben, jelezve, hogy a többtestûek a legki-
sebb hibát is megtorolják! 

A második napon meglepetésre egytestû abszolút gyôzelem
született! A Király Zsolt vezette Raffica jó rajt után végig veze-
tett, és nyert a Fifty-Fifty, a Black Jack és a Gemini katamará-
nok elôtt. A harmadik napon a Raffica nem indult, mert már ké-
szülniük kellett hajójuk Svájcba szállítására, ahol a Bol d’Or-on,
a tavalyi elsô helyük után, ismét az élen szeretnének végezni.

Hétfôn a Litkey Csaba vezette Gemini csapata a Ventilo 28-
assal jó teljesítményt nyújtott, de nem lehetett kétséges a Fifty-
Fifty abszolút gyôzelme.

Meteorológia és a média

Ami a szombati meteorológiai-elôrejelzést illeti, semmi szokat-
lan sem volt benne. A tudósok többen egymástól függetlenül
kiszámolták, hogy a délutáni órákban egy front széle elérheti
– így, feltételes módban – a Balaton térségét. Felhôvel esôvel
és erôs, helyenként viharos széllel. A szél becsült sebessége
hatvan, mások szerint akár hetven kilométer is lehet. 

Délben valamelyik kereskedelmi rádióban – ahol a hírszer-
kesztô a kisebb értéket már nem is hallotta meg, és a feltéte-
les mód is elkerülte a figyelmét –, a délutáni órákban hetven ki-
lométeres szél érkezését mondták be a hírek után. 

A következô híradásban a hetven és a várható maradt el.
Helyette azt mondák: nyolcvan lesz. Ezzel kezdetét vette a ro-
hamos infláció. Egy másik rádió már a nyolcvanhoz tette hoz-
zá a kilencvenet és ez így ment tovább. A rekord aznap Keszt-
helyen 120 km/órás szélvihar volt, szerencsére kizárólag a rádi-
óban. Mifelénk, a Phoenix vagy ismertebb nevén Libás kikötô-
ben beborult az ég, egy kevés esô is esett, a szél is megélénkült.
A pusztító viharnak azonban, hála Istennek, nyoma sem volt. 

A történettel az is baj, hogy a média saját érdekei miatt le-
járat embereket, akár egy szakmát is, jelen esetben a meteoro-
lógiát, mert számukra csak a szenzáció eladható. Ha nincs, ak-
kor csinálnak. Egy ideje ebbe a körbe került az idôjárás-elôre-
jelzés is. Na nem a tudomány, hanem annak közlése. 

A másik, az elôzônél is nagyobb probléma ezzel, hogy a
meteorológiai szenzációk mindennaposak lesznek a médiá-
ban, ezzel szép lassan ingerküszöb alá kerül az egész. 

És mi lesz, ha tényleg veszélyes, viharos idôjárás várható? 
Egy balatoni vihar, ha nem veszik komolyan emberéleteket

követelhet. Ettôl persze egy hírszerkesztô még nyugodtan fog
aludni…



TVSK BAJNOKOK 
ÉS BAJNOKSÁGOK

TVSK versenyzô elsô alkalommal magyar bajnoki címet
1978-ban szerzett, és azóta nem telt el év, hogy a klub
versenyzôje ne állt volna a bajnoki dobogón. Az elmút
idôben, 2013-ig 98 aranyérmet gyûjtöttek TVSK verseny-
zôk a bajnokságokon, elôfordult, hogy egy évben ötöt. 

A legnagyobb létszámban a 25-ös jollék képviselték a
klubot, így érthetô, hogy az ô bajnokságukat 1994 óta,
éppen huszadik éve külön, Fonyódon rendezik. A Regina
osztály pedig három éve önállósodott, ôk Alsóörsre vit-
ték a bajnoki versenyeiket. 
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A TVSK Magyar Bajnokai
A magyar bajnokságok történetének utóbbi negyven évében
a TVSK versenyzôi a nagyhajós osztályok meghatározó sze-
replôi lettek. Elsôsorban az újabb túrahajó kategóriákban
voltak sikeresek, ami érthetô, mert majdnem kivétel nélkül
ilyen hajókkal vitorláznak. Ismerjük meg tehát a klub ma-
gyar bajnokait. 

Andorka Rudolf 
A vitorlázás szeretete velem született. Ötéves koromban, 1964-
ben szüleimmel – Andorka Rudolf és Iza – ott voltam a Túravi-
torlás Sportklub elôdjének lapító ülésén. 

Félévesen a Dinnye nevû Sikló típusú jollénkkal már túráz-
tam szüleimmel. 

Tíz évesen kezdtem versenyezni. Kis gimnazista voltam, ami-
kor megvettük a Burut, egy 25-ös túrajollét, melyet romos álla-
potából Terbe János barátom segítségével újítottunk fel. 

Nem sokkal azt után, hogy a hajó vízre került, édesapámmal
félvízen ért minket egy hatalmas, óránként 150 kilométeres vi-
har. Mi túléltük, de Buru sajnos odaveszett. 

Egy év múlva, 19 éves koromban, elkészültem az Újburuval,
amelyet teljesen a magam erejébôl építettem. Ezzel a munkával
váltam igazi vállalkozóvá. 

Több csodálatos vitorlást bízott rám a sors: Buru – klasszikus
25-ös, Újburu – mûanyag 25-ös, Bulldog – 6R Yacht, Bulldog
Dinasty – BB12, Libera Classic, Ultramarin – Dragon, Helikon
– BB12 Touring. 

Jelenleg a Pelso – egykori Béke – kétárbocos vitorlás restau-
rálásán dolgozom.

Számos bajnokságon nyertem érmet: 25-ös túrajolle, Euró-
pa 30-as, 15-ös jolle, Összevont cirkáló, Yacht, 40-es cirkáló, 33-
as, Yardstick I., 70-es cirkáló, tengeri, ORC és Dragon osztá-
lyokban. 

Különösen szép emlékem az 1984-es évad, amelyet Hafival
– Haffner István – a Virtuson vitorláztam végig, és szinte min-
den versenyt megnyertünk. 

Volt alkalmam az Adriától a Karibi-tengerekig vitorlázni,
részt vettem és tapasztalatokat szereztem a tengeri versenyeken
is, ezeken a regattákon is jó eredményeket értem el. 

Nagyon örülök, hogy fiaimnak – Rafael és Rudi –  valamint
sok barátomnak is át tudtam adni a vitorlázás szeretetét, a ter-
mészet tiszteletét, és a vitorlázáshoz (élethez) elengedhetetlen
alázatot. 

Bagi Eszter
1983. január 26-án, Budapesten születettem, Édesanyám Si-
mon Judit, Édesapám Bagi Gábor. 

A Kassák Lajos gimnáziumban érettségiztem, Modern Üz-
leti Tudományok Fôiskoláján szereztem diplomát. Jelenleg Épü-
letgépész szakon végzôs hallgató vagyok. Munkahelyem az AC
Plymovent Kft., ahol technológiai projekt felelôs munkakörben
dolgozom. 

Gyermekkorom óta versenyszerûen sportolok: öt év úszás
után, hat év akrobatikus rock & roll következett. 

A vitorlázást 1994-ben Gibánál (Sigmond András – a szerk.)
kezdtem nyári táborok formájában. 2000-ben az Adriára sodort
a szél, ekkor indult „versenyzôi pályafutásom”. Számos regattán
vettem részt, három alkalommal kormányosként. 2002-tôl ver-
senyzem (fordeck) a Balatonon is. 8m OD osztályban kezdtem,
amelyben szerencsém volt több dobogós hely mellett magyar
bajnokságon második és Európa-bajnoki bronzérmes  csapatban
is szerepelni. Ezután vitorláztam Sudár Regatta, 33-as, Melges24,
Dragon, ASSO99, Scholtz32 és Scholtz22 osztályban.

Amire a legbüszkébb vagyok:
2003. 8m OD: Magyar Bajnokság 2., Európa-bajnokság 3. 
2009. Nemere II. – Ladies: Kékszalag 13. 
2012. S22: Spartacus Kupa 2. (kormányos)
2013. S22: Magyar Bajnokság 1. (kormányos)
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ifj. Andorka édesapjával, dr. Andorka Rudolffal (TVSK alapító tag) 

Bagi Eszter

Andorka Rudolf a Bulldog Dinastyval

Bagi Eszter a Nemerén



Balogh János 
1952–2001.

Grafikus, illusztrátor, festô. Öntörvényû, szabad, sokszor örlôdô,
állhatatlan bohém, felszabadult és vidám mûvész. 

Ha tehette, már csütörtök este a Balatonnál volt. Nem isme-
rek senkit, aki nála jobban élvezte volna ezt az életformát. Sze-
rencsésebb években július és szeptember között nem is látta ôt
Budapest. 

Legboldogabbnak akkor láttam, amikor nekivágtunk a Bala-
tonnak, és kiérünk a nyílt vízre, magunk mögött hagyunk min-
den kötöttséget. Életformája volt a Balaton. Gyerekkorában Sió-
fokon szívta magába a tó szeretetét, aztán jöttek a túrás évek, vé-
gül a nagy álom, a saját hajó. Maga építette 15-ösével többször
nyert bajnokságot.

Ha rábíztunk valamit, hónapokig nem készült el, mert min-
dig valami újabb dologért lelkesedett, újabb és újabb álmokat
kergetett. 

1998-ban éve egy baleset miatt nem vitorlázhatott, el kezdett
festeni. Természetesen azt, amit legjobban szeretett: hajókat,
vízi embereket, a Balatont. 2001-ben Csopakon nyílt az elsô ki-
állítása. Képein olyan a víz színe, amelyet csak az ismer, aki ha-
józik rajta.

Náray Vilmos

Bisztray Frigyes
1958. május 29-én, Kiskôrösön születtem. Édesapám, Bisztray
Dénes villamosmérnök, édesanyám, Szászi Mária Magdolna
gyógyszerész. Két bátyám van, György és Dénes.

1976-ban érettségiztem József Attila gimnáziumban, és si-
kerrel felvételiztem a Budapesti Mûszaki Egyetem villamosmér-
nöki karára, aminek következtében egy évig katonai szolgálatot
teljesítettem. 

1983-ban diplomáztam, amikor válaszút elé kerültem: a
sport illetve a szakma között kellett választanom. Az utóbbi
mellett döntöttem. 

Feleségem Pintér Ágnes két gyermekkel ajándékozott meg:
Júlia építész, András közgazdász. 

Újra nôsültem, feleségül vettem Pintér Mártát, aki négy
gyermekkel örvendeztetett meg. 2004-ben született Orsolya,
2006-ban Flóra, 2008-ban Frigyes és 2014-ben Zsuzsanna. 

1983-tól az elsô munkahelyem a FOK-GYEM, majd az Élel-
miszeripari Gépgyártó Vállalat (ÉLGÉP) volt. 1986-tôl a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizá-
lási Kutatóintézetében (MTA Sztaki) kezdtem dolgozni számí-
tógép periféria kártya tervezôi munkakörben. Jelenleg az MTA
Sztaki leányvállalatánál, az ITConsult Pro Zrt.-ben dolgozom
hardware közeli szoftverfejlesztéssel és számítógép hálózatok
biztonsági kérdéseivel foglalkozom. 

1970-ben kezdtem vitorlázni, a Mélyépítôkben (MVSE) Raj-
kai Dönci bácsi, majd Krizsanovics Péter volt az edzôm. Egy-két
év Cadettozás és Molyozás után kikötöttem a Finn-dinginél,
amelynél kishajós pályafutásom során meg is maradtam. A vitor-
lázáshoz való kötödésemet nagyban erôsítette az a jó, összetar-
tó társaság, Ôk adták nekem a Frucu becenevet. 

1976-ban megnyertem a finn ifi korosztály bajnokságát. Ek-
kor Sigmond András válogatott keretének is tagja voltam. 1979-
ben Horlay Béla vezetésével a Finn junior Európa-bajnokságon,
Athénban a 11. helyezést értem el. 

1980-tól a BKV Elôre színeiben versenyeztem, ahol dr. Haán
András tízszeres magyar bajnoktól egy fontos dolgot tanultam:
Azért vitorlázunk, hogy jól érezzük magunkat. 

A visszafogottabb edzésmunka ellenére a Finnben több do-
bogós helyezést is elértem, köztük bajnoki harmadik helyet. 

A nagyhajózást a nagybátyámmal, Bisztray Györggyel, Skor-
pión kezdtem. Vele a Rebell osztályban, majd Yardstick II-ben
bajnoki címeket, az osztályban Kékszalag-gyôzelmeket és
dobogós helyeket értünk el. 

1996-tól – saját hajóval – a 25-ös jolle osztályban versenye-
zek. Kétszer bajnoki címet szereztünk, és sok dobogós helyet ér-
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Balogh János hajója a Szidónia

Bisztray Frigyes, Frucu

Balogh János



tünk el. Kék- és Fehér szalagon is sikerült osztályunkban gyôz-
ni, és többször is a dobogóra állni. 

Bisztray B. György 
1948. október 29-én születtem. Édesanyám Bokor Klára zongo-
ratanárnô volt. Édesapám Bisztray-Balku Sándor gépész- és vil-
lamosmérnök.

Érettségi után irodagép mûszerésznek tanultam, 1978-ban a
Kandó Fôiskolán, Mûszerautomatika szakon diplomáztam. 

1970-ben megnôsültem, feleségem Villányi Veronika Éva,
gyermekeink: Balázs 1973-ban, Gyuri 1976-ban és Fanni 1982-
ben születettek. 

1969-tôl 1987-ig a SZÜV, OSZV és a SZÁMALK munkatár-
sa: mûszerész, mérnök, csoportvezetô, majd osztályvezetô he-
lyettes voltam. Terveimmel, elkészült hardverekkel és progra-
mokkal pályázatokat nyertem. 1981-tôl az amerikai Wang cég
Osztrák Számítógép szervizében dolgoztam. Szerencsémre a
SZÁMALK-nak az embargó idején nagy szüksége volt a devizá-
ra, így kikölcsönöztek. Idônként barterben, alkatrésszel fizetet-
tek étem! Bekerültem a Wang Európai tanácsadó testületébe.
2010-ben mentem nyugdíjba.

1994-tôl 6 évig a BKIK Ellenôrzô Bizottságának választott
tagja voltam. 2000-tôl a Kis- és Közép Vállakozások Egyesületé-
nek elnöke lettem. 

1958-ban a Csatornázási Mûvek vitorlás tanfolyamán id.
Elekes Béla, Lénárt Ernô és Majoros Laci voltak a tanítóim. Je-
nei tanár úr mancsaftja voltam az utolsó Szalonka bajnokságon.
Szedett-vedett hajókkal vitorláztam, fôként mancsaftoltam, de
megtûrtek és ez elég volt a boldogsághoz. 1963-ban igazoltam át
a Budapesti Vasasba. Ott, ha volt mivel, akkor finneztem Átköl-
töztünk Almádiba és ôsszel megvette a klubbot a Videoton, és
aki nem indult bajnokságon, azokat elküldték. Átmenetileg ab-
bahagytam a vitorlázást. 

1978-ban beléptem a TVSK-ba. Néhány évig a kishajó veze-
tôi vizsgára felkészítô oktatásban segédkeztem. 

’82-ben Bencsik László barátom kertjében a Szépvölgyi úton
építettük a Skorpiót. 1986-ban az elsô pályaversenyen (fiaim:
Balázs 13 éves és Gyuri 10, Bencsik Laci 16, és én voltunk a
csapat) osztályban 37 induló hajó között a 4. helyen végeztünk.
Közel három évtized alatt több Magyar Bajnokságon és Kéksza-
lagon gyôztem. 

1991. és 2000. között részt vettem a Balatonalmádi TVSK te-
lep vezetésében. Évekig mûködtettem egy vitorlásiskolát. 

Csiha László
1959-ben Budapesten születtem, családom debreceni, így gye-
rekkoromban sok nyarat töltöttem vidéken. Szüleim az Állami
Népi Együttesben táncoltak, két nagybátyám pedig artistaként
járta a világot, valamiért mégsem vonzott ez a világ, inkább a víz-
zel kapcsolatos sportok érdekeltek.

Kilenc-tíz éves lehettem, amikor a Velencei tavon egy strand
gumimatracon, asztalterítôvel vitorláztam. Kishajóval egyesü-
letben sosem versenyeztem, amit a mai napig nagyon sajnálok. 

Késôbb a Budapesti Építôkben kajakoztam, ezt lázadó ka-
masz koromban hagytam abba. (A gimnáziumi évek alatt más-
sal, másokkal voltam elfoglalva.) 

Egy ideig belekaptam mindenféle sportokba, de egyik se fo-
gott meg. Közben a sorsom úgy alakult – persze magam alakí-
tottam –, hogy kicsit késôn, már bôven felnôtt koromban, ami-
kor egy szerencsés vállalkozás (autóalkatrész kereskedés) anya-
gi sikere nyomán tudtam venni egy hajót, csak elkezdem végre
igazán vitorlázni.

Jó pár 50-es cirkáló versenyen vettem részt Soponyai Gézá-
val, ezek jó élményt jelentettek, és kellô indítást adott; de ugyan
így a Bereczky Lacival (Berenyó) való versenyzés is hasznosnak
bizonyult. 

A legtöbbet azonban Lehóczky Gábortól (Lehó) tanultam.
Sajnos nem eleget. 

Lehó felejthetetlen marad…
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Bisztray György, Skorpió

Csiha László
Csiha László, Roxane

Bisztray György 
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Czégai Péter
Elekes Béla

Czégai Péter

Ettôl kezdve magam alakítottam csapatot, nagyon jó volt a
Dolphin, és utána a Flystar, 8m OD is. 

Most kimaradt egy-két év, idén borszaküzletet nyitottunk
egy barátommal, így próbálván leküzdeni az utóbbi évek nehéz-
ségeit. A vitorlázás iránti szerelem maradt. 

Czégai Péter
1976. július 20-án született Veszprémben. Gyerekkora óta vitor-
lázik, édesapja, Czégai László jónevû versenyzô, edzô. Péter
1984 óta igazolt versenyzô, a BYC-ben kezdett vitorlázni. 14
évesen Op-ben jól zárta az utolsó idényét, de kinôtte a hajót,
ezért Erdélyi Pista és édesapja kitalálták, hogy van egy szabad
Repülô Hollandi, üljön abba, de a következô szezont 470-esben
kezdte. Juniorban jól mentek, sokat utaztak, junior Eb 11. hely,
vb 16. hely. Nyertek rangosabb nemzetközi versenyeket. Ké-
sôbb a felnôtt mezônyben a vb-n 18. helyet szereztek.

– Az olimpia nagyon jó volt, nagyon nagy élmény. De az,
hogy utolsók lettünk, az nagyon megviselt. Én addig nem nagyon
voltam utolsó egyetlen versenyen sem, és ez pont ott sikerült…
Akik a vitorlázásban jelen voltak, és ismerték a körülményeket,
hogy mennyi idônk volt felkészülni, azok gratulált. Szinte csak di-
cséretek. Az olimpia után apámmal belevágtunk egy chartercég-
be az Adrián. Eleinte jól ment, de aztán ahogy szaporodtak a ha-
jók az Adrián, egyre kevésbé mûködött a dolog, ezért elkezdtem
versenyvitorlázást oktatni, nagyhajós embereket tanítottam verse-
nyezni. Ezért fizetnek. 2010-ben Hozmann Lacival közösen csi-
náltunk Csopakon egy egyesületet, aminek ô az elnöke, én va-
gyok a szakosztályvezetô. Ez a Pro Celero Sportegyesület. Azt
szeretnénk, hogy az egyesület növekedjen, ismertté váljon, minél
több gyerek ismerkedjen meg a vitorlázással és legyenek ver-
senyzôink. Szeretnénk olyan komoly egyesületet csinálni.

Elekes Béla
1912. január 29-é született és 2000. január 1-jén hunyt el. 

A családi legenda szerint, már kisgyermek korában hajót
épített. A Genfi tavon nyaraltak, elkötötte a család evezôs csó-
nakját, evezôbôl és lepedôbôl vitorlát készített.

Ludovika akadémiát végzett, utásztiszt volt. A harmincas
években öttusázott, ejtôernyôzött, ejtôernyôsöket oktatott. Ejtô-
ernyôs ugrás közben eltörte a lábát, ezért nem jutott ki a Berli-
ni olimpiára. 

1936-ban utászgyakorlaton robbanás miatt elvesztette fél
szemét, leszerelt és mérnökként dolgozott. 1945. után is elismer-
ték mérnöki végzettségét.

1945-ben balesetben elvesztette bal kezét könyök alatt, mû-
kezet nem viselt, de sokan, akik ismerték nem vették észre a hi-
ányt. Még 85 évesen is vitorlázott és autót vezetett.

1944-tôl az akkori legsportosabb versenyhajó, a 22-es
binnenyolle, az Utász nevû hajó tulajdonosa volt, ezzel verseny-
zett, amíg az osztály élt. Az ötvenes években három Magyar Baj-
nokságot nyert.

Ezután bérelt hajókkal túrázott feleségével, Bözsi nénivel. 
1966-ban lett a Gitta 22-es cirkáló társtulajdonosa, majd

1976-tól tulajdonosa. 1977-ben, 1982-ben és 1984-ben Balaton
Kupát, és 1993-ban Magyar Bajnokságot nyert. 

Társadalmi tevékenysége is jelentôs volt. Dolgozott a Sport-
hajózás Tudományi Szakbizottságban (1966). Ennek keretében
a hajóépítésben felhasználható hazai anyagokkal, felületvéde-
lemmel, alumínium árboccal és rudazattal foglalkoztak. Elekes
Béla a hatvanas–hetvenes években szponzorokat(!) szerzett, sok
vitorlázó így jutott új vitorlához. A Nehézipari Minisztérium
megbízásából biztonságtechnikai szempontból ellenôrizte a
vegyipart, és segítette a hajóépítéshez, karbantartáshoz szüksé-
ges anyagok, festékek, lakkok fejlesztését, gyártását.

Hosszú ideig az MVSz Túra albizottságát vezette. Túraveze-
tô tanfolyamokat tartott, és túrákat szervezett. Társadalmi tevé-
kenysége elismeréseként 1992-ben, még életében, a cím létreho-
zása második évében az MVSz örökös tiszteletbeli tagjává vá-
lasztották!



Ifj. Elekes Béla
Budapesten, 1941. június 12-én születtem. Általános és közép-
iskoláimat Budapesten végeztem. 1964-ben a Miskolci Nehéz-
ipari Mûszaki Egyetemen szereztem gépészmérnöki diplomát.
Idén kaptam aranydiplomát.

1965-ben megnôsültem, feleségem Mesterházy Ibolya. Két
lányunk született, és két unokánk van: Dorka 12, Máté 9 éves.
A TVSK alsóörsi telepén edzôtáborban és idônként a családi
hajón kezdtek vitorlázni, folytatva a családi hagyományt.

1964–2007 között a Hungária Mûanyagfeldolgozó Vállalat-
nál, késôbbi nevén a Pannonplast Rt-nél dolgoztam. Elsô és
egyetlen munkahelyemrôl mentem nyugdíjba.

Édesapámtól örököltem a hajós, vitorlás életmód szeretetét,
és a Balaton egyik legszebb hajóját a Gitta nevû 22-es cirkálót.

Gyerekkorom nyarait a Csatornázási Mûvek alsóörsi telepén
töltöttem. Itt úgy tanultam vitorlázni, ahogy ma is mindenkinek
kellene: »megengedték«, hogy kimerjem a vizet, és takarítsam a
nagyok hajóit. 1955-ben már mancsaftolhattam Kalózon, M-
jolléval, majd kalózzal versenyezetem. Az elsô önálló kalóz fa-
munkáival a hajóács péntek délben készült el. Saját gyártmányú
veretekkel még éjjel felszereltük, és szombaton már versenyez-
tünk. Legjobb eredményem 1968-ban 3. hely a bajnokságon.

1975 óta a 22-es cirkáló osztályban versenyzek, 1997-ig
Édesapámmal, 1998-ig Tamás Öcsémmel alkottunk egy jó csa-
patot. 1993-ban bajnokságot nyertünk és több flottabajnokságon
is elsôk voltunk, ha nem volt meg a szükséges létszám. Három-
szor nyertünk Balaton kupát: 1977, ? és 1984. Azóta 2000, 2001,
2003 és 2008-ban nyertem bajnokságot, 2011-ben is bajnoki
kupát kaptam, bár csak flottabajnokság volt.

1970-es évektôl elôbb a KR, majd a Yardstick elônyszámot
megállapító bizottság tagja, majd vezetôje voltam 2009-es le-
mondásomig. Ezért a munkáért sok negatív véleményt kaptam,
de tudva, hogy jó elônyszám nincs, nem vettem a lelkemre. Most
hallottam vissza egy utólagos elismerést, elnökségi ülésen mond-
ta Litkey Farkas: „Addig volt rend a Ys-ben, amíg Béla bácsi (saj-
nos már bácsi vagyok) csinálta”.

Fináczy László 
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ifj. Elekes Béla, Gitta

Fináczy Marci [László]
Fináczy Marci, Bolygón

ifj. Elekes Béla, Gitta



Frigyer Attila
1950-ben Budapesten született, kzépiskoláit a Kvassay Jenô
Híd-, Vízmûépítô Technikumban végezte, egyetemi tanulmá-
nyait 1969-ben Budapesti Mûszaki Egyetem vízépítô szakán
kezdte, ahol 1974-ben kapta kézhez a mérnöki diplomáját.
1978–1980. BME vízellátás-csatornázás egészségügyi szakmér-
nöki oklevél; 1990–1991 INSAIS Master környezetvédelmi igaz-
gatás és elemzés szakterületek oklevél, és Institut Eco-Conseil
környezetvédelmi tanácsadó oklevél, Strasbourg.

1974. és 1986. között a Mélyéptervnél, vízi- és környezetvé-
delmi létesítmények (vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás
tárgykörökben) mint tervezô, illetve vezetô tervezô dolgozott.
Közben három évet (1982–84) Algériában, az ETAG Tervezô
Intézetnél töltött. 1987-ben a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igaz-
gatóságon víz és csatornamû társulatok szakmai felügyelôje.
1988-tól 1993-ig Környezetvédelmi Minisztériumban vezetô fô-
tanácsos, közben (1990–91.) ösztöndíjas a Strasbourgi Nemze-
ti Mûvészeti és Ipari Egyetemen és az Institut Eco-Consail-nél.
1994–2010. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Kör-
nyezetbarát Termék Nonprofit Kft. (az ország elsô közhasznú
társasága) megszervezôje és ügyvezetô igazgatója, a Környezet-
barát Termékminôsítô Bizottság elnöke. A Magyar Mérnöki Ka-
mara Környezetvédelmi Tagozatának volt alelnöke. Balatoni és
dunai sportkikötôk tervezôje. A Környezet Védelméért kitüntetés
tulajdonosa.

Gyermekkorában láda mollyal, kalózzal és Belugával vitorlá-
zott. A TVSK alapító tagja. Tízszer a 25-ös jolle, egyszer a YS-
II., négy alkalommal pedig a 33-as osztály magyar bajnoka. A
25-össel több Kékszalag-gyôzelem, TVSK Kupa és számtalan
egyéb nagyhajós gyôzelem fûzôdik nevéhez. Számos tengeri ver-
seny gyôztese. Háromszoros Népköztársaság Kupa gyôztes. 25-
ös jolléval abszolút sorrendben 10. és 13. a Kékszalagon.

Pályája során volt MVSz Elnökségi tag, és a Tengeri Bizott-
ság titkára, 25-ös jolle osztály kapitány és TVSK elnök.

Hegyi Dénes
1940. október 21-én, Budapesten született, és 2005-ben ugyan-
itt hunyt el. Édesanyja egy kis birtokos jászsági család ötödik
gyermeke, édesapja Nagyszebenbôl származik, aki Franciaor-
szágban szerzett diplomát, és a Foncier Biztosító Társaság ma-
gyarországi leányvállalatának igazgatója lett. 1939-ben házasod-
tak össze, két fiú gyermekük született, Dénes és László. Az
édesapa 1943-ban súlyos betegség következtében meghalt, így
az édesanya igen nehéz körülmények között egyedül nevelte fel
a két fiút. 

Dénes a középiskoláit a budapesti Piarista gimnáziumban
végezte, 1959-ben érettségizett. Az a nevelés és ott látott közeg
a jellemére és egész életére kihatott. 

1960-ban a Budapesti Mûszaki Egyetem általános mérnöki
karára nyert felvételt. Akkoriban a katolikus Regnum Marianum
szervezetben aktívan tevékenykedett, mint cserkésztiszt. Amikor
1962-ben a pártállam felszámolta a már korábban betiltott szer-
vezetet, államellenes összeesküvés vádjával kirúgták az egye-
temrôl. Eljárást nem folytattak ellene, de hosszú ideig megfigyel-
ték. Két év katonaság után visszavették az egyetem esti tagoza-
tára. 1970-ben diplomázott. 

1968-ban megnôsült, felesége Vinkovits Dorottya. Két gyer-
mekük született, Dóra és Dénes Márton. 

1981-ben két és fél évig családjával együtt Düsseldorfban élt,
a Vegyterv osztályvezetôjeként kiküldetésben ott dolgozott.
1990-tôl az Avanti Rt, osztrák érdekeltségû, üzemanyag forgal-
mazó hálózat fômérnöke, késôbb vezérigazgatója lett. 2002-ben
ment nyugdíjba. 

A vitorlázást korán megszerette, még a piarista gimnázium-
ban kezdett vitorlázni. Fiatal éveiben Balatonalmádiban a Buda-
pesti Építôk színeiben kalózzal versenyzett. 1969-ben egy barát-
ja, Herdó Péter révén került az alsóörsi TVSK telepre. Péterrel 5
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egy ideig közösen tulajdonosai voltak egy kalóznak. 1971-ben sa-
ját kezûleg építette a víz felôli elsô sorban az utolsó faházat. 

Késôbb a családja mellett a versenyvitorlázás is nagyon fon-
tos szerepet játszott az életében. Több hajóosztályban is eredmé-
nyesen versenyzett, amit több bajnoki címe és helyezése igazol.
1992-ben alapította az önálló Regina hajóosztályt, melynek
hosszú ideig kapitánya is volt. Ebben a hajóosztályban is több-
szörös Magyar Bajnok volt. 

1992-ben a TVSK elnökének választották, ezt a tisztséget ha-
láláig töltötte be. Rengeteg feladata mellett igyekezett a TVSK
versenyeket magas színvonalon megrendezni. Nevéhez fûzôdik
az elôször 2004-ben rendezett Szüreti Regatta, mely azóta is
igen kedvelt verseny. 

Nagyon fontos volt számára, hogy a klubok közötti értéke-
lésben a TVSK jó helyezést érjen el. A Magyar Vitorlás Szövet-
ség munkájában is tevékenyen részt vett. Halála után az MVSz
örökös tiszteletbeli tagjainak sorába választották.

Hónig Péter
1952. január 11-én, Budapesten születem. 
1971-ben nyertem felvételt a Budapesti Mûszaki Egyetem

Gépészmérnök kar Termelési Rendszer Szakára, és 1976-ban
diplomáztam. 

1982. és 1984. között BME Ergonómiai Szakmérnöki diplo-
mát szerztem, és több speciális tanfolyamon is részt vettwem:
Adminisztrációs rendszerek, Budapesti Közgazdasági Egyetem;
Szerzôdések menedzselése, Maynard; Tárgyalási technikák,
München; A beszerzés alapjai, Párizs. Felsôszintû vezetôi tan-
folyamokat végeztem Zürichben és Badenben.

Munkahelyeim
1990–1991.: Arthur Andersen Magyarország, Manager, 
1992–1995.: Digital Equipment Hungary, Kelet- és Közép-eu-
rópai Beszerzési Igazgató (Pozsony, Prága, Varsó és Moszkva)
1996–1998.: ABB Kft., Logisztikai és Kommunikációs Igazgató 
1998–2000.: Gazdasági Minisztérium, Helyettes Államtitkár. 
2000–2002.: ABB Kft., Elnökhelyettes, üzletág vezetô 
2002–2005.: Dunafer Dunai Vasmû Rt., Elnök-vezérigazgató 
2005–2007.: MALÉV, Magyar Légiközlekedési Rt., Elnök 
2007–2009.: Budapesti Erômû, Üzleti vezérigazgató helyettes 
2009–2010.: Közlekedési, Hírközlési és Energetikai Miniszter
1994–: HOTAN vállalkozás, tulajdonos

Egyéb tevékenységeim
1998– Magyar Olimpiai Bizottság, Tag 
1998–2000.: UNIDO Magyar Nemzeti Tanács, Elnök 
1999–2000.: Nemzeti Minôségi Díj Bizottság, Elnök 
1999–2005.: Magyar Vitorlás Szövetség, Elnök 
2002–2005.: Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés, Elnök 
2005–2012.: Magyar Vitorlás Szövetség Társelnök 

Kitüntetéseim
1999.: Eötvös Loránd Díj 
2003.: Év Menedzsere (ÁPV) 
2007.: Francia Becsületrend 

Öt éves koromban Siófokon, szüleim vállalatának üdülôjében
hajóztam elôször egy Kalózban. A versenyzést 1967-ben, a
Mélyépítôkben Cadetban kezdtem, Rajkai Ödön irányításával.
Innen a Vörös Meteorba Csernussi Endréhez igazoltam, aki egy
öreg Finnt bízott rám. A Finnezést Kalóz követte, amivel 1978-
ban bajnokságot nyertem. Sokáig szolgáltam a Rabonbánon Ber-
ta Lajos és Bujtor István kormányzása alatt. Itt is szereztem egy
magyar bajnoki címet, és több érmes helyezést értem el. 

Jelenleg a TVSK színeiben versenyzem. 1991-ben vettem az
elsô Dragont, amelyet még két másik követett. Jelenleg is legtöb-
bet ebben a hajóosztályban szerepelek. Kétszer nyertem baj-
nokságot (1998. és 2000.), valamint tizenegy tókerülô verse-
nyen (Kék- és Fehérszalag) is elsôk lettünk a Dragonok között
a családi csapattal. 1995-tôl 2005-ig láttam el a Dragon Osztály-
szövetség titkári feladatait, jelenleg a szervezet tiszteletbeli elnö-
ke vagyok. Örökös tiszteletbeli tagja vagyok az Magyar Vitorlás
Szövetségneknek. 
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Kelemen Tamás 
Kelemen Tamás, akit mindenki Keloként ismer, 1971. április 2-
án Budapaesten született. 

1980-ban kezdett vitorlázni a VVSI-ben. További egyesületei:
1990–2000 BKV Elôre, 2000–2004 Kenese Marina-Port, 2004–
2008 Aligai Vitorlás SC, 2008–2012 Keszthely Vitorlás Sport Is-
kola Sport Club, 2013-tól MVM SE. 

Jollék közül a következô hajóosztályokban versenyzett: Op,
Cadet, 420, FD, 470, Soling, 49er, F 18 katamarán. Ezen kívül
nagyhajók kormányosaként is egyre több regattán állt rajthoz: 30-
as Schërenkreuzer, 40-es cirkáló, 70-es cirkáló, Regina, Sudár,
Összevont cirkáló osztályban: Sirocco és Nemere, BB 12, Fly 26,
Elliott 770, 33-as, Scholtz 32, 8m OD, Melges 24, valamint egye-
di építésû hajók: Pauger Chiccolina, Samuraj Jack, Fifty-Fifty).

Tengeren több 37–50 lábas hajóval, valamint a Maxi 90-es
Sandokannal és a Minimaxi RP 60-as Wild Joe-val szerepelt. 

A legfontosabb vitorlás eredményei közül is kiemelkedik a
Repülô Hollandi világbajnoki negyedik helyezés, 13 magyar baj-
noki cím, két tengeri bajnoki cím, két abszolút Kékszalag-gyôze-
lem, Rolex Middle Sea Rae második hely, Rolex Giraglia elsô hely,
Rolex Capri Maxi Racing harmadik hely, Barcolana abszolúlt
harmadik hely, Rijeka–Montenegro–Rijeka abszolút elsô hely. 

Edzôi tevékenységének fontosabb állomásai a következôk:
2004.: Czégai–Cserép, 470-es; 2005–2007.: a magyar 470-es
olimpiai válogatott; 2009–2010.: Sallai–Perjés és Szighety–Joó
470-es páros; 2011–2012.: Berecz Zsombor, Laser; 2014-tôl:
Berecz Zsombor, Finn, valamint Tomai Balázs, Laser. 

Edzôi munkája mellett vitorlakészítéssel és vitorlatervezéssel
foglalkozik. 2008-tól Hunsails-nél dolgozik. 

Kenedi István
Nagykanizsán, 1938. november 5-én születtem. Édesapám mér-
nök, 1970-ben, Édesanyám tanárnô, 1980-ban hagyott itt ben-
nünket. Két bátyám van, Pál, és Imre mindketten mérnökök, és
az 1956-os forradalom leverése óta külföldön élnek.

Általános iskoláimat és a gimnáziumot Nagykanizsán jártam
ki, ahol 1957-ben kitûnô érettségi bizonyítványt szereztem. Diák-
éveim alatt minden nyarat a családommal a balatonfenyvesi nya-
ralónkban töltöttem. Miután a Budapesti Mûszaki Egyetemre
helyhiány miatt nem vettek fel, ezért az egyetemi tanulmányaimat
a Miskolci Mûszaki Egyetem Gépészmérnöki karán kezdtem,
ahonnan némi baráti segítséggel átkerültem a Budapesti Mûsza-
ki Egyetem Villamosmérnöki Karára, ahová mindig is szerettem
volna járni. 1965-ben villamosmérnöki diplomát szereztem.

Elsô munkahelyem a Posta Rádió és Televizió Mûszaki Igaz-
gatósága volt, ami a budapesti Széchenyi hegyi TV adótornyot je-
lentette. Itt igen izgalmas és érdekes munkám volt, de sajnos a
szamárlétrán feljebb kerülve ez egyre több bürokratikus felada-
tot jelentett, ami nem tetszett, igy állást változtattam: az Orszá-
gos Kôolaj és Gázipari Tröszt Izotóp Laboratóriumába mentem
dolgozni, ahol mûszerfejlesztéssel foglalkoztam. Átszervezés mi-
att a Laboratóriumot átvette a Bányászati Kutató Intézet, amely
késôbb Központi Bányászati Fejlesztési Intézet néven mûködött. 

Érdekes, eredményes munkám volt, amit néhány kitüntetés-
sel (1982-ben: Kiváló Feltaláló bronz fokozat; 1988-ban: Bá-
nyász Szolgálati Érdemérem ezüst fokozat stb.) is elismertek. In-
nen mentem nyugdíjba, a sugárveszélyes munkahely miatt kor-
kedvezménnyel. Most, nyugdíjas koromban is dolgozom a szak-
mában, a saját mikro cégemben.

1978-ban megnôsültem, két gyermekünk született, András
(1978) villamosmérnök, majd Katalin (1980), aki a Pénzügyi és
Számviteli Fôiskolát végezte el. 

Diákkorom óta sportok, de végül, már felnôtt fejjel a vitor-
lázás lett a hobbim. Évtizedekig a Placentával, 25-ös jolléval
versenyeztem, pár éve az Ankával járom a Balatont. 

Az 1970-es évek végén Lacajos barátaimmal építettük egy 25-
ös jolle sablont, amibôl sok klubtársam és barátom új mûanyag
25-ös túrajollét tudott magának építeni, azt hiszem, ezzel egy ki-
csit hozzá tudtam járulni ahhoz, hogy a 25-ös flotta megújuljon
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Kutics Krisztián 
Az elsô hajós emlékeimet a ’80-as évek elején édesapámnak
köszönhetem, aki az ELMÜ vitorlás szakosztályának egyik
alapító tagja. Már Alsóörsön, de még az ELMÜ színeiben
elkezdôdtek a Kalózos majd a Sztáros ifjúsági évek Sziklay Zsolt
barátommal. 

1996-ban már nagyhajóban, a Hullámtáncos nevû Reginával
és csapatommal Magyar Bajnoki címet nyertünk. A következô
évtôl a Marina Yacht Sport Kft. alkalmazásában bekapcsolódtam
a hajóipar vérkeringésébe is. Versenyzésben további sikeres évek
következtek Regina és 8m OD osztályokban. 1999-tôl már a
TVSK színeiben fôként az Asso99-es hazai és külföldi versenye-
in kerestük a kihívásokat. Ebben az évben a Bajnokság mellett
a Balaton egyik legendásnak számító, leghosszabb és legkemé-
nyebb versenyét a Balaton Maratont barátaimmal és a Százas
nevû Reginával megnyertük. 2001-ben csatlakoztam a Navalia
hajóépítô Kft. veszprémi csapatához. 2002-ben az X-ray-vel ma-
gyar bajnoki címet szereztünk. A sikeres vitorlás versenyzés mel-
lett a Yamaha Motor Hungary Kft.-nél 2006-tól következett né-
hány motorcsónakos év. Élve a lehetôséggel csatlakoztunk a Ma-
gyar Tengeri Nagyhajós Bajnokság mezônyéhez Czégai Péter
kormányzásával, amit rögtön megnyertünk, és öt éven keresztül
megvédtük. Litkey Farkas felkérésének eleget téve 2009-ben
elôször vettem részt a Pénteki Regatták versenysorozaton, ahol
a döntôben Farkas kiváló csapatával megszereztük az aranyér-
met. 2010-ben Czégai Petivel álmodtunk egy nagyot és azóta a
Procelero SE alapító tagjaként igyekszem népszerûsíteni a vitor-
lázást. Egyesületünk táborokat, versenyeket, gyermek és felnôtt
oktatásokat szervez és bonyolít. Mindeközben csapatommal szá-
mos tengeri versenyen vettünk részt, a teljesség igénye nélkül:
Aranysekli Kupa, Ness Kupa, Spirit Kupa, Jabuka Regatta. A sa-
ját egyesületünk tagjaként 2012-ben Sudár OB 1.hely (Fôszél),
2013-ban 15-ös Jolle 1.hely (Szivárvány). 

Kedvenc hajóim: Sárika, Hullámtáncos, Százas, Mirzár, Bal-
hé, Oh Sali, Vészmadár, Nemere II, X-Ray, Szivárvány, Tolvaj

Kedvenc versenyeim: Kékszalag, Balaton Maraton, Bajnokok
Bajnoksága, Pénteki Regatták, Jabuka Regatta

Náray Vilmos 
1963-ban születtem, gyerekkorom nyarait nagyszüleim agárdi
házában töltöttem, amikor a Velencei-tavon még több volt a nád,
mint a szabad vízfelület. 1973-ban kerültem a Velencei-tavi Vízi
Sportiskolába. Vitorlás karrierem néhány kezdô táborral indult,
amelyek után legendás edzônk Stéger Józsi bácsi úgy vélte, hogy
érdemes lehet velem foglalkozni. 1974 a vadonatúj Velencei-tavi
Optimist-flottában talált, és az augusztusi serdülô bajnokságon
megszereztem életem elsô bajnoki érmét, egy bronzot. 

Szabó István, Reinhardt György, Hajek Ferenc, Hegedûs
Tibor és Horlay Béla edzôi éráiban számos emlékezetes év kö-
vetkezett a VVSI-ben, amelyben éppen akkor vitorlázott egy
nagy generáció: Litkey-testvérek, Haranghy Csaba, Szilvássy
Attila, a Nyáry-fivérek… Cadetban és 420-asban is válogatott-
ságig vittem, de 18 évesen nem folytattam a versenyzést. Jött a
katonaság, egyetem, diploma, két év továbbtanulás Bécsben,
ahol ott ragadtam még vagy öt évre. 1989. és 93. között tudósí-
tottam az osztrák közvéleményt a magyarországi és kelet-euró-
pai változásokról. 

1994-ben hazaköltöztünk, a PR-szakmában kezdtem el dol-
gozni. Ma saját ügynökségemet, a Live PR-t vezetem. 1995-ben
született elsô fiam, majd a születése utáni héten megvásároltuk
a Csendherceg nevû Dragont. Ekkor léptem be a TVSK-ba.
1999-ben a Fjord, egy rendkívül jó állapotban lévô Børresens
Dragon következett, amellyel abban az évben sikerült bajnoksá-
got nyernünk. Ezt ötször megismételtük, a bajnoki éremkollek-
ciónkat két ezüst- és egy bronzérem egészíti ki. A csapat oszlo-
pos tagja kezdetben Balogh János barátom volt, mellette öcsém
Náray Richárd, Ikrényi Gábor, Andorka Rudolf, Wonke Péter és
Legény László osztoztak a sikerekben. 
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2003-tól nemzetközi Dragon-versenyeken is indultunk, elin-
dítva ezzel az osztály itthoni fellendülését. Kezdeményezésemre
újjáalakult az osztály szervezete, s 2005-tôl a Magyar Dragon
Szövetség titkára, 2011-tôl elnöke lettem. Kiemelkedô sikerünk,
hogy 2010-ben Balatonkenesén Európa-bajnokságot szerveztünk. 

Egy 1967-es Nordic Folkbootot, a Cinquecentót családi tú-
rákra használjuk. A Velencei-tóhoz sem lettem hûtlen: el-elindu-
lok egy agárdi versenyen Mader Finnemmel.

Dr. Major István
1943. augusztus 3-án Budapesten született. 

1952–61. A Fôvárosi Zeneiskola hegedû szakos tanulója.
1954–56. Gyermekszínész a Nemzeti és a Petôfi Színházban, a
Szinkron Filmgyárban és a Magyar Rádióban. 1957–61. A Kép-
zô- és Iparmûvészeti Gimnázium ötvös szakos tanulója. 1957–
64. Hindi és szanszkrit nyelvet tanul az ELTE BTK Indoeurópai
Összehasonlító Nyelvtudományi Intézetében. 1959-64 Az
MKKE Világgazdasági Tanszék Afro-ázsiai Kutatócsoport kül-
sô munkatársa. 1961. Latin, angol, német és orosz nyelvbôl is
érettségizik. 1963–64. Az ELTE BTK magyar-orosz tanári sza-
kos hallgatója. 1964–70. Az MTA ösztöndíj: a Leningrádi Álla-
mi Egyetem Keleti Fakultása Indiai Filológiák tanszékének hall-
gatója hindusztáni (hindi és urdu), valamint tamil szakon. 1970.
Orientalista filológusi diplomát szerez. 1970–71. Gyakornok az
MTA Könyvtár Keleti osztályán, a Magyar Rádió PAF Hírszer-
kesztôség munkatársa. 1971–74. Az Indiai Köztársaság buda-
pesti nagykövetségének tolmács-fordítója, könyvtárosa. 1973.
Summa cum laude eredménnyel doktorál az ELTE BTK Általá-
nos Nyelvészeti Tanszékén. 1974–76. A Kölni Albertus Magnus
Egyetem Indológiai Intézet igazgatójának a tudományos asszisz-
tense, az Intézet könyvtárosa és adjunktusa. 1976–77. A Kultu-
rális Kapcsolatok Intézet fôelôadója, területi referens a magyar-
ázsiai tudományos és kulturális kapcsolatok témájában. 1977–
84. A Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ igazga-
tóhelyettese, az új-delhi nagykövetség kulturális és tudományos
osztályvezetôje. 1984–90. Az MTA Világgazdasági Kutató Inté-
zet India team külsô tagja, 1988-ban a Magyar-indiai Baráti
Társaság alapítója. 1989. Leningrádi Állami Egyetem kandidátu-
sa. (MTA Akkreditációs Bizottsága PH.D.). 1990. A Magyar
Kulturális Kamara ügyvivôje. 1990–98. Postabank és Takarék-
pénztár fôosztályvezetôje. 1999–2000. Konzumbank Rt., vezér-
igazgató tanácsadója. 2000–2002. Nonprofit Vállalkozásokért a
Népjóléti Szférában Alapítvány programmenedzsere. 2002–
2003. Az Adósságbörze Kft. ügyvezetô igazgatójának tanács-
adója. 2003 óta nyugdíjas, a Majoritas Tanácsadó és Szolgálta-
tató Kft. résztulajdonosa.

1967 óta vagyok házas, Két gyermekem Márton 1974-ben,
Imre 1976-ban született, négy unokám van.

1957-ben a Mûvész SC-ben Dolesch Ivánnál kezdtem vitor-
lázni, Kalózzal, 50-es cirkálóval, 6R jachttal (Hungária, késôbb
Talizmán) versenyeztem. 1983-tól kormányosként BX, majd X
osztályban a Hippalus nevû, First 22 tôkesúlyos hajón, 1996-tól
a Fay, F9AX típusú trimaránon vitorlázom.

A Hippalus-szal voltam magyar bajnok (1989.) és második
(1991.). Gyôztünk a Balaton Kupában (1988., 1990. és 1991.),
a Kék Szalagon (1991.), Csillag túrán elsô (1983. és 1988. ez
egyben abszolút második), TVSK Kupán (1988, és 1989.). Eze-
ken kívül egy sor más versenyt is megnyertünk, és sok ezüst- és
bronzérmet gyûjtöttünk az évek során. 

A Hippalus-szal rendszeresen túráztunk a tengereken: 1987–
88. Adria, 1989. Balti-tenger, 1990. Égei-tenger, 1991. Adria és
Ión-tenger, 1992. Földközi (Ligur és Tirrén) tenger.

Dr. Majoross László
1908-ban Máramarosszigeten született, és 1990-ben Buda-
pesten hunyt el. Két gyermekédesapja.  

A háború után, hadifogoly menekültként érkezett Budapest-
re, a Eötvös Lóránd Tudományegyetem jogi karán diplomázott,
1956-ot követôen bebörtönözték, szabadulása után internálták.
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Majorék a Balaton Kupával – 1989.

dr. Major István, Hippalus – 1984.

dr. Major István, Fay – 2010.
dr. Major István – 2004.



Kizárták a jogi kamarából, így mindenféle segédmunkát vég-
zett, volt sportpályaépítô, raktáros, takarító… 

1948-ban szeretett bele a vitorlázásba. Dunai evezôs életét
feladva Balatonkenesén kezdett a szép és hosszú vitorláséletbe.
Barátja, Rajkai Ödön tanácsára megvette az elsô hajóját, a Kuszi
nevû tizenötös jollét.

Ezzel a hajóval versenyzett 15 éven át. Elôször Alsóörsön
majd amikor az Aszfaltútépítô Vállalat megkezdte versenysze-
replését Balatonföldváron, ott folytatta. Szép eredményeket ért
el ezzel a hajóval is. Több elsô és második helyezés mellett, egy
nem hivatalos magyar bajnokság elsô helyét is megszerezte.

1964-ben aztán Alsóörsön, mint a TVSK alapító tagja, elsô-
ként építette meg a saját maga gyártotta kis faházzal az azóta
naggyá vált TVSK telep elsô épületét.

Ettôl kezdve minden szeretetét, munkáját és örömét a telep
szervezésének, rendben tartásának és fejlesztésének szentelte
ottani sportbarátaival együtt.

Késôbb eladta az elsô Kuszit, és részben saját munkájával,
szakértôk segítségével megépítették a Kuszi-Too nevû hosszabbí-
tott Belugát, mellyel az összevont tôkesúlyos túrahajó kategóriá-
ban sok versenyt megnyert, 1979-ben a Népköztársaság Kupát is.

1981-ben Alsóörsön 13 Rebell társával együtt épült a Kuszi
III., amellyel népszerû Laci bácsink 1982 és 83-ban Népköztár-
saság Kupát, 1984-ben és 85-ben Magyar Bajnokságot nyert.
Volt a Rebell Flotta kapitánya, és élete végéig az alsóörsi TVSK-
telep vezetôségi tagja 26 éven át.

1988-ban, 80. születésnapját a Magyar Bajnokság II. helyé-
vel ünnepelte, 83. évében még versenyzett. Húsz évig verseny-
bíróként is tevényekkedett.

A hosszú évek alatt mindig szívén viselte a vitorlás sportot,
és a kedvességével, jó kedvével sok fiatalt hódított meg a vitor-
lázás és a túrázás számára.

A sok megpróbáltatást követôen igazi megnyugvást jelentett
számára ez a sport, amit a legjobban jellemez, hogy ha megkér-
dezték azt felelte:

„Ha valaha újra kezdhetném, úgy a nyugdíjas évektôl kezde-
ném újra az életem.”

Dr. Majoross Péter
1943. augusztus 29-én Budapesten születtem. 

1949 nyarától Balatonkenesén, a Koppány soron bérelt nya-
ralóban a Rajkai, Szentpéteri, Makkos és a Majoross család gyer-
mekei ismerkedtek a hajós élettel. A Fajankó nevû O-yolle hosz-
szú kikötôkötelét a méteres vízben állva fogta valamelyik apa, és
mi körbe-körbe vitorláztuk ôket. Ekkor vásárolta Édesapám a
Kuszi nevû 15-ös túrajollét, mely elkísért minket Alsóörsre, majd
Balatonföldvárra. 1956 nyarán, 13 évesen Kalózzal, a Mélyépí-
tôkben kezdtem versenyezni. 1957-ben a kalóz ifi-bajnokságon
harmadik lettem, ezért jutalmul M-jolléba, majd Finnbe ülhet-
tem. Könnyû voltam – kb. 40 kg lehettem –, így újra Kalózoz-
tam. Bagira nevû hajómmal rangelsô voltam. 

1964-ben az IBUSZ vitorlásoktatója lettem, ezért profizmus
vádjával egy év múlva ezt abba kellett hagynom, így a követke-
zô két nyáron Tihany, majd a balatonfüredi Marina Szálló
strandján vízisí oktatóként dolgoztam. Repülô Hollandiba ültem,
ettôl kezdve »kétlaki« életet éltem, mert a Hollandi mellett
Édesapámmal nagyhajóztam, elôször a saját építésû, hosszabbí-
tott Belugával, a Kuszi Too-val, majd Rebellel BX osztályban.

A Külker SC együtt kosárlabdáztunk Bartha Ferenccel, Far-
kas Tamással, Kiss Péterrel, amikor Feri szervezni kezdte a Vi-
torlás Szakosztály, ahol alapító tag lehettem. Az elsô év a Ferge-
teg nevû 50-es felszerelése, valamint Fináczy Gyuri irányításá-
val két új Soling építtetésének jegyében zajlott. Gyuri Toronyi
Andrissal és Izsák Tiborral többszörös Soling bajnok lett, mi pe-
dig Bartha Ferivel, Farkas Tamással, Toronyi Andrissal és Ren-
dek Zolival 50-es bajnokságot nyertünk.

A Külker Soling flotta egyre bôvült, így Bartha Ferivel és
Farkas Tamással Solingozhattam, majd Scharbert Gyula, ké-
sôbb Izsák Tibor tisztelt meg, hogy velem versenyzett. 
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Majoross Bea és édesapja Péter
dr. Majoross Péter hajója, a Pikk Ász

dr. Majoross László
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dr. Perjés István

dr. Perjés István, Tabu
Tabu

Nagy Tibor hajója a Bona

Nagy Tibor
1955-ben született Budapesten. A Budapesti Mûszaki Egyete-
men szerzett Építészmérnöki diplomát 1979-ben. 

A vitorlázáshoz gyerekkori kalózos emlékei vonzották, elsô
saját hajója egy, a leselejtezett Finn dingi volt. A nagyhajós ver-
senyzésbe az 1984-es Csillagtúrán, a Virtus fedélzetén kóstolt
bele, aztán abba sem tudta hagyni. A Balatonon másodikként
vízre tett Sudár Sporttal már redszeresen versenyzett, majd meg-
vásárolta a Bona nevû, szintén Sudár Sport vitorlást. A Bonával
tíz év alatt négy alkalommal nyerte meg kategóriájában az Or-
szágos Bajnokságot, és egy év kivételével minden alkalommal do-
bogós helyezést ért el. Egyéb versenyeken összesen 50 arany-, 21
ezüst- és 12 bronzérmet nyert. A hajóosztály részére kiírt Sudár
Sport Kupán egy alkalommal elsô helyen, két alkalommal 2. he-
lyen és 2 alkalommal 3. helyen végzett. 

Balaton Kupa B kategóriában, a két alkalommal hatodik, és
egy alkalommal 2. helyezést ért el 12 hajóosztály hajói között. 
A Magyar Vitorlásszövetség Ranglistáját a Bona tízéves verseny-
pályafutása alatt öt alkalommal vezette.
2008-ban, váratlan korai halálával egy színes egyéniség tûnt el a
balatonföldvári kikötôbôl. 

Dr. Perjés István
Nagykanizsán, 1939-ben, a béke utolsó hónapjaiban született.
Édesapja hivatásos katona volt, aki eltûnt a Don kanyarnál.
Édesanyja, gimnáziumi tanárnôként egyedül nevelte nôvérével,
Zsuzsával. Az Állatorvosi Egyetemre 1956-ban, 17 évesen jutott
be, és summa cum laude diplomázott. 

Számos területen dolgozott: 1961-tôl 1964-ig a pécsi Vágó-
hídon állatorvos, majd 1964. és 1985. között az Állattenyészté-
si Kutató Intézetben. Országosan elismert szaporodásbiológus-
ként, a kutatás mellett, gyakorlati munkát is végzett, tehenek ez-
reit kezelte, szakkönyveket, cikkeket írt. 1985-tôl húsz évig a Ka-
posvári Egyetemen tanított. 

Élete során kedvessége, segítôkészsége és egyéni humora
miatt sok barátja lett. Egy kollégáját idézve: „ellenséget sohasem
szerzett”. 

Kiváló sportoló volt, versenyszerûen úszott és tornázott. Az
ötvenes években már vitorlázott. Hatvanévesen 100 méteres
hátúszásban Master Európa bajnok lett. Télen sízett, két évtize-
den át oktatta is ezt a sportot az egyetemi sítáborokban. 

Legfontosabb sport számára azonban kétségkívül a vitorlá-
zás volt, ahol két klasszikus hajóosztályban is maradandót alko-
tott versenyzôként, felújítóként és hajóépítôként is. 

Az elsô 25-ös jolléját 1965-ben vette, amit kutatómunkája
után Placentának keresztelt. Néhány év múlva gyerekkori jó ba-
rátját, Kenedi Istvánt bevette társnak, és közösen – elsôként a
25-ösök között – lemûanyagozták a hajót. Szinte minden ver-
senyt megnyertek az osztályukban, de abszolútban is gyakran
voltak az elsô tízben. 1975-ben Brandmüller Istvánnal negyven
nap alatt építette az elsô mûanyag 25-öst, a Zygotát. Ezzel a ha-
jóval kétszer nyertek Népköztársaság Kupát (1977., 1978.) és
kétszer osztályban a Kékszalagot (1977., 1979.).

Az újabb kaland 1981 decemberében kezdôdött, amikor dr.
Gáll Imrétôl megvásárolta az akkor csaknem negyvenéves 40-es
cirkálót, a Tabut. Társa, a pécsi barát, dr. Kollár Lajos (Totya)
volt. A hajó felújítása hatalmas erôpróbát jelentett, és a test mû-
anyagozása – amire 1983-ban még nem sok példa volt –, indu-
latos vitát váltott ki, sokan a féltették hajó szépségét. A hajó így
egyetlen szezont sem hagyott ki, alkalmassá vált arra, hogy sab-
lont vegyenek le róla, és megóvta a szép hajót a késôbb megho-
nosodott korszerû felújításig. 

1988-ban harmadik lett Összevont cirkáló osztályban, és
ezen a nyáron, egy 120 kilométeres viharban két ember életét
mentette meg unokaöccsével, Vas Tamással. 

A megújult Tabu sokak érdeklôdését vonta magára, és egy
lelkes csapat Pimi vezetésével sablont készített róla. Ebbôl a
sablonból az elsô hajót ô építette, 1990. nyarán került vízre a Vi-
ta, majd követte a Dominó. 



A Vita nem volt igazi versenyhajó, viszont emberek százainak
szerzett feledhetetlen élményeket. 

A sablont a két ifjú hajóépítônek, Paulovits Dénesnek és
Gerlóczi Péternek adták. 

István négy gyereket nevelt fel szeretettel, gondoskodással
és áldozatos munkával. Két unokának is örvendhetett. A fiata-
lok mindig nagyon közel álltak hozzá, sokakat tanított az egye-
temen és az életben is. Sokan általa szerették meg a vitorlázást,
a síelést. Talán az jelentette neki a legtöbbet, ha segíthetett és
adhatott.

Utolsó éveit több súlyos betegség árnyékolta be. A rá mért
fájdalmakat fegyelmezetten viselte. 2009. július 29-én, hetven-
évesen hunyt el. 

Ripka László 
Budapesten, 1938. november 20-án született. Édesapja: Ripka
László, víz-gáz és központi fûtés szerelô mester. Édesanyja:
Kecskés Erzsébet. Négy gyermekes családban, Budapesten, a
VII. kerületben nôt fel.

Gimnáziumi tanulmányait a Madách Imre gimnáziumban
kezdte, ahonnan koholt vádak alapján 1953-ban elhurcolták és
bebörtönözték. Csak három év múlva, 1956-ban a forradalom
idején szabadult ki.

Befejezte a gimnáziumot, leérettségizett, de az elveszett évek
miatt továbbtanulásra már nem gondolhatott. Édesapjával dol-
gozott, és mellette kitanulta a szakmát. 1964-tôl önálló kisipa-
rosként dolgozott.

1957-ben megnôsült, felesége, Ripka Mari (Halupka Mária),
gyerekkori szerelme, élete végéig szeretô társa volt. 1959-ben
született meg lányuk Edit. 

1962-ben épített egy vas(!) kalózt, és sok éven át a velencei
tavon vitorlázott családjával és barátaival.

1982-ben egy új hajót kezdett építeni, a 16. Európa 30-as cir-
kálót. Közben versenyzett az Ióval, mancsaftkodott a Vírtuson és
a Fabatkán. 

Kitanulta a verseny vitorlázást, és tapasztalatait beleépítette
készülô hajójába. Sok éves munka eredmenyeként, 1987-ben
került vízre a Fétis. 

Unokája megszületése után nem csak Linda, hanem az egész
Balaton Nagyapója lett.

Szerette a versenyek izgalmát, a fizikai és szellemi megmé-
rettetést, az elemekkel való küzdelmet. Talán ennél is jobban sze-
rette a legénysége és vitorlás barátai társaságát. Örömmel gitá-
rozott, énekelt velük-nekik.

2007-ben a Szüreti Regattán még vitorlázott, 2008. március
24-én Húsvéthétfôn hunyt el.

2008-ban a Pünkösdi Regattán temettük az imádott Bala-
tonba.

Scholtz Imre
1948 június 27-én születtem Budapesten. Gimnáziumi tanulmá-
nyaimat a Budai Nagy Antal gimnáziumban végeztem, ahol asz-
talosipari elôképzésben is részesültem. Csillaghegyen tanultam
hajóépítést. 

Két házasságból négy gyermekem született, akikbôl kettô
csatlakozott a szakmához.

Miután néhány évet hajóépítôként dolgoztam, elkezdtem
üvegszálas bútorokkal kísérletezni, mely olyan sikeres volt, hogy
majdnem húsz évig mint belsôépítô iparmûvész dolgoztam, a ha-
jóépítést csak hobbiként ûztem.

Sudár nevû hajóm elkészítése után azonban visszatértem
eredeti szakmámhoz, és azóta (1984) több mint négyszáz hajót
építettünk a Style Jacht nevû cégemmel. 

A vitorlázás és a vitorlás versenyzés szakmám »velejárója«,
eleinte kormányosként, majd versenyzô gyermekeim mellett
mancsaftként versenyeztem, és ugyan ritkábban de a mai napig
versenyzek.

Kiemelkedô eredményem a kétszeres abszolút Kékszalag-
gyôzelem Tuss Miklós mancsaftjaként.
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Megemlékezés Ripka Lászlóra – 2008.

ifj. és idösebb Scholtz Imre
Scholtz Imre

Ifjabb és idôsebb Scholtz Imre



ifj. Scholtz Imre 
1974 november 21-én, Budapesten születtem. 1992-ben a Kaesz
Gyula Faipari Szakközép iskolában, bútorasztalosként végez-
tem. Alsóörsön lakom. Munkahelyem a Style Jacht Kft.

1983-ban a BKV Elôrében kezdtem vitorlázni, Kerekes Káz-
mér, Stubits János és Erdélyi István voltak az edzôim.

Két évet (1988. és 89. között) a Spartacusban versenyeztem,
Majtényi Zsombor irányításával. 

Majd 1989-ben ismét a BKV-hoz kerültem. Cadet, Laser,
470, Star hajókkal versenyeztem. Laserben és 470-esben a válo-
gatottságig vittem. Edzôim ebben az idôszakban Lovas András,
Czégai Lászó és Kerekes Kázmér voltak.

1996-tól 2009-ig a TVSK színeiben kezdtem nagyhajózni.
Eleinte 25-ös Jolle, Sudár Regatta, Scholtz22, Eliott, 33-as ha-
jókkal indultam különbözô versenyeken, bajnokságokon.

2010-tôl a Verseny Vitorlás Sport Egyesületben 33-as, Nau-
tic, 8m OD stb. hajókban szerepelek.

Fontosabb eredményeim: húsz magyar bajnoki cím, 8 külön-
bözô kategóriában; valamint 16 Kék- illetve Fehérszalag osztály
gyôzelem.

1997 óta rendszeresen vitorlázok, versenyzek tengereken is,
három alkalommal keltem át az Atlanti-óceánon.

Szabó Gábor
1960. március 30-án, Budapesten születtem, két fiam, Miksa és
Zalán nyolc- és hatévesek. 

Kölcsey Ferenc Gimnáziumban érettségiztem, majd a Gépi-
pari és Automatizálási Fôiskolán és a Könnyûipari Mûszaki Fô-
iskolán tanultam tovább. 

A Magyar Posztógyár Termelési Osztály, termelési csoport-
vezetôként kezdtem dolgozni, késôbb a Masterfil Pamutfonó-
ipari Vállalat Lôrinci Gyárában Fonodavezetôként tevékenyked-
tem. Következett a Lôrinci Textil Kft., itt termelési igazgató, és
a Barabás Mérnökiroda Kft.-nél mûszaki vezetô voltam. 2006.
augusztusától saját vállalkozásomban gépészeti tervezéssel, hid-
raulikus gépek építésével tervezésével foglalkozom.

Kisgyerekként, a szüleimnek köszönhetôen ismerkedtem
meg a vitorlázással. Sokat túráztunk és a csodás légkör jó indí-
tást adott késôbbi vitorlázó tevékenységemnek. Mivel Siófokon
a Vasas SC-ben voltunk klubtagok, 1974-tôl aktívan versenyez-
tünk édesapámmal Szabó Miklóssal. Évrôl évre részt vettünk a
jelentôsebb balatoni nagyhajós versenyeken. Így együtt, késôbb
több alkalommal értünk el dobogós helyezéseket a TVSK színe-
iben. 

Édesapám 1989-ben elhunyt, ezt követôen az általa kimon-
datlanul is kitûzött úton, változatlan lendülettel folytattam a
versenyzést. Bajnoki címeket és dobogós helyezéseket a Regina
Osztályban értem el. 

A vitorlázás mellett, rendszeresen bringázom, az országúti és
hegyi kerékpározás mellet, a futás is szerepel a programjaim kö-
zött. 

Szekeres László
1954-ben Szegeden születtem, majd 1960-ban, Budapestre köl-
tözött a család. 

Hét- vagy nyolcévesen ismerkedtem meg a vitorlázással. Tör-
tént, hogy nyaralni ment a család, Siófokon a vonatról leszállva
csúnyán megvágtam a lábam, így a vakáció az orvosnál kezdô-
dött. Szó sem lehetett arról, hogy fürödhessek. Kárpótlásként
nevelôapám elvitt vitorlázni. Innen kezdve az események szinte
törvényszerûen következtek. Hatalmas protekcióval bekerültem
a Budapesti Építôkbe. Télen jártam az edzésekre, tavasszal már
Almádiban hajót sikálhattam. Csodálatos volt. Két évvel késôbb
kalóz mancsaftként versenyezhettem. Izgalmas volt, lehettem
vagy negyven kiló. Molyoztam, majd kalózban kormányoztam.
Nem voltam igazán jó vitorlázó, egy-két jó futamom, versenyem
volt ugyan, de egy olyan erôs csapatban, amilyen akkoriban Al-
mádiban összejött, ez kevés volt. Ehhez társult némi linkség is,
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Szekeres László, Fabatka
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ezért egy idôre eltanácsoltak a telep látogatásától. Egy súlyos sé-
rülés akadályozott meg a folytatásban. 

18 éves voltam, abbahagytam – mint késôbb kiderült csak
egy átmeneti idôre – a vitorlázást. Ahogy egy kiváló pedagógus,
Bucsy Balázs, akkoriban a Tramontana kormányosa, mondta:
„ezt a sportot nehéz elkezdeni, de abbahagyni nem lehet”. Ma
már tudom, igaza volt. 

Kirúgtak az iskolából, dolgozni kezdtem: segéd-, majd beta-
nított munkásként indult a karrierem. Késôbb befejeztem a kö-
zépiskolát, szakmunkás- és mestervizsgát tettem, edzôképzôt
végeztem, majd felnôtt fejjel fôiskolára jártam, 1991-ben végez-
tem. Közben rengeteget dolgoztam. Munkahelyeim: Magyar
Filmlaboratórium Vállalat, Építésügy Minisztérium Filmstúdió,
külsôs munkatársként egy tucat filmes cég, Magyar Televízió,
Testnevelési Fôiskola videostúdió. 1982 óta saját cégeimnél te-
vékenykedem, 1993-tól a Hajó Magazin kiadója vagyok. 

Amint tehettem, ismét a víz környékén forgolódtam. Egy sa-
ját építésû 25-ös jolle – a Fabatka – tulajdonosaként minden idô-
met a Balatonon töltöttem. Rengeteget vitorláztam, sok éven ke-
resztül nyertük a bajnokságokat, szám szerint kilencet. A hajó tí-
zet, egyet Lehóczky Gábor kormányzásával, de én ezt a bajnok-
ságot – egy autóbaleset miatt – kihagytam. (Késôbb, amikor a
25-ös jolle flotta két osztályra bomlott, a klasszikusok között is-
mét többször is gyôzött. – a szerk.) Többször álltam a dobogó al-
só két fokán is. Közben elkészült a Persona – az elsô mûanyag
30-as Schärenkreuzer –, ezzel is versenyeztem néhány idényt.
Legjobb eredményünk egy bajnoki és egy Kékszalag második
hely volt. A két hagyományos hajó közül a 25-öst jobban szeret-
tem, állítom jobb hajó. 

Székely Róbert
1972 április 10-én születtem Pécsett. Gyermekkorom nyarai
Orfûhöz kötôdnek, ahol nyaralóval rendelkeztünk. Édesanyám
tanárnô, ezért nyaranta 2-2,5 hónapot töltöttünk lent, míg Édes-
apám naponta járt Pécsre, hogy vezesse a MAGÉV Dél-Dunán-
túli Kirendeltségét.

Elsô hajós élményeim is a tóhoz kötôdnek: egy gyerektábor-
ban ismerkedtem az alapokkal, majd egy Sirály típusú kisha-
jónkkal jártuk a vizet. A nyolcvanas évek elején kerültünk Fo-
nyódra, ahol hamar otthonra leltünk a Port Lacajban. Apa meg-
vásárolta a Mackót, ami nevét nagyapám beceneve után kapta. 

Ezt követte egy hatéves pécsi felújítási szakasz, amiben ti-
zenévesként én is részt vettem. Lemûanyagoztuk a hajót és sa-
ját erôbôl felújítottuk a rigget is. 

Elvégeztem a Közgazdaságtudományi Egyetemet, majd Jo-
gi Szakokleveles Közgazdász Mesterdiplomát és Lobbi Szak-
közgazdász Mesterdiplomát szereztem. Elsô munkahelyem a
Baumax Magyarország volt, ahol a pécsi áruház vezetô-helyet-
tese voltam 23 évesen. Ezután saját cégünkben dolgoztam, majd
1999-tôl a Johnson&Johnsonnál helyezkedtem el. Kilenc év tar-
tott, 2008-tól saját egészségügyi cégemben dolgozom.

25-ös »pályafutásomat« a Lázadóval, Gál Péter szárnyai alatt
kezdtem, majd családilag a Mackóval kezdtünk versenyezni.

Szép idôszak volt, sokat tanultunk, különösen Székely Tonyó-
tól, aki Édesapám hívására kormányzott nálunk pár bajnoksá-
gon. Ezekben az években többször álltunk dobogón, Apa egyik
szezonban bajnoki második helyezést szerzett.

2007-ben megnôsültem. Feleségem, Székely Orsolya 2011-
ben és 2012-ben két gyönyörû kisfiúval ajándékozott meg, és
most várjuk kislányunkat.

2013-ban Szarka Péter, Vincze Gábor, Valkó András csapat-
tal megnyertünk a 25-ös Jolle Bajnokságot. 

Dr. Takács István 
1958-ban születtem. Családunkban édesapám, id. dr. Takács
István vitorlázott. Elsô hajója egy O-jolle volt, de születésemkor
már 15-ös jolléban vitorlázott. Elsô hajómban négy évesen ültem
elôször, ez az egyike volt a Balatonon épült elsô Optimisteknek,
Schmalz József, Tuss Miklós és édesapám építettek közösen
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Székely Róbert és csapata
id. Takács István a családi 15-össel

Szekeres László, Persona



egyet-egyet. Ebben és a családi hajóban ismerkedtem meg a vi-
torlázás alapjaival. A kishajós versenyzést Cadetben, Asbóth
Domokos keze alatt kezdtem és Kalózban fejeztem be. A TVSK
alsóörsi telepén – ahol édesapám egyike volt a telep alapítóinak
– vagyok tag, és hosszabb ideje az Ellenôrzô Bizottság vezetôje-
ként próbálok tenni a telepünkért. A Magyar Vitorlás Szövetség
Felügyelô bizottságának az elnöke vagyok. 

Évtizedekig csak túráztam, nagyhajós versenyeken csak el-
vétve vettem részt. Tíz éve vásároltam egy Európa 30-ast, a Ha-
dúrt, azóta gyakrabban versenyzem. Mint minden klasszikus
osztályban, nálunk is jelentôs különbségek vannak a hajók kö-
zött, de az utóbbi években bevezetett szabályoknak köszönhe-
tôen egyre reálisabb, szorosabb versenyeket vívunk. A hetven
évesnél idôsebb Hadúr gyakran szépen helytáll, egyszer sikerült
Magyar Bajnoki címet is nyernünk. Hetvenkét év alatt ez a ha-
jó egyetlen bajnoki címe, de több alkalommal volt dobogós he-
lyezésünk is. Két alkalommal nyertünk osztályunkban Kékszala-
got, (a korábban ez sem sikerült) egyszer pedig Yardstick elôny-
szám alapján összetettben a negyedik helyen végeztünk. A klasz-
szikusoknak kiírt Fehér Szalagot és számos más versenyt is több-
ször nyerte a Hadúr.

Családunkban a vitorlázás öröklôdik, mindkét gyermekem
versenyszerûen vitorlázott, és felülmúlták az elôdöket, hazai baj-
noki címeket szereztek, és szép nemzetközi eredményeket értek
el, közülük a legértékesebb egy Laser Europa Kupa ezüstérem.

Takácsy Géza
1960-ban Budapesten születtem, a Budapesti Mûszaki Egyetem
Építômérnöki Karán diplomáztam. Foglalkozásom: Erômûvi be-
rendezések forgalmazása, beépítése, javítása. 1987 óta folya-
matosan, 15 éve saját vállalkozásban ezzel foglalkozom.

Nagyapám Bumbus nevû Kalózán kezdtem ismerkedni a
vízzel, egészen kis koromban. Mondjuk úgy háromévesen. Az-
tán nagyapám és édesapám épített nekünk – az öcsémnek és ne-
kem – egy láda molyt, rétegelt lemezbôl. Ez olyan 71 körül lehe-
tett. Még úszóképes az egység. 

Aztán valahogy nagyon megtetszett a repülô hollandi. 1988-
ban sikerült is egy nevezetes példányt szerezni, egy 68-as gyárt-
mányú Bob Hoare-t, azt amelyikkel az Izsák–Gömöry páros a
Mexikói olimpián szerepelt. Azóta is használjuk a hajót, jó
egészségnek örvend, de nálam nem versenyzett. Kirándulni sze-
ret, például a Fertô tóra.

Amúgy a fô sportom a sárkányrepülés volt. 1980-tól napja-
inkig ûzöm, bár már nem válogatott szinten. Nem ide tartozik,
de két Eb-n, egy vb-n és a repülôs világjátékokon voltam váloga-
tott. Voltam év sportolója, tartottam magyar rekordot de bajnok-
ságot nem sikerült nyernem (második voltam).

Ahogy a sárkányrepülés mint sportág leívelt, 96 környékén
igény mutatkozott más irányú versengésre. Ez a nagyhajózás
lett. Borovszky András barátommal megvettük a Nagymágus
Európa 30-ast. 1943-as Benacsek tervezésû, füredi hajógyárban
épült klasszikus példány. Állapota korához képest sem volt vala-
mi fényes, úgyhogy szépen módszeresen felújítottuk és korsze-
rûsítettük. Az elmúlt 70+ év alatt ilyen jó állapotban mint most
még nem volt. Valószínûleg vadonat újonan sem.

Bajnokságot csak egyszer, 2008-ban sikerült nyerni, máso-
dik–harmadik helyeink inkább vannak. Balaton Kupát , osztá-
lyunkban Kékszalagot háromszor, minden egyéb versenyt leg-
alább egyszer, ranglistát párszor, E-30 kupánkat (szorgalmi ku-
pa) vagy hatszor sikerült megnyerni. Családilag is sokat túráz-
tunk vele. Szerencsémre feleségem Ágota is kedveli a Nagymá-
gust és ezáltal is sikerült a vitorlázás szeretetét gyermekeinknek
tovább adni. Dorka lányom 420-asozott, most a Nagymáguson
mancsaftol és elkezdett siklóernyôzni is. Kristóf fiam OP, 420-
as, 470-es elôzmények után most Melges 24-essel versenyez.
Lilla lányom intenzív Opézás után most 420-ban vitézkedik.

Egyéb kiegészítô szórakozások: jégvitorlás (nem versenysze-
rûen), sí, kerékpár (évi kb. 2000 kilométer, hegyen-völgyön), ka-
jakozás a Dunán és sok egyéb.
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Tönkô Gábor
1968-ban Pécstôl nem messze egy Ormánsági városkában, Sely-
lyén születtem. Pécsett a Vegyipari-gépészeti Szakközép iskolá-
ban végeztem, majd a Szolnoki fôiskola gépész szakára és a
keszthelyi Hajóépítô iskolába jártam. Gépészként csak néhány
évet szerepeltem, hamar átnyergeltem a hajóépítésre.

Édesanyám gyógyszerész, apám tanár, van egy öcsém, Csa-
ba, és egy húgom, Kata.

A családi nyaralóban Fonyód ligeten töltöttünk minden isko-
lai szünetet. Egyik nyáron apám összeismerkedett néhány Port
Lacajos vitorlázóval, majd Perjés Pimi révén a hajóépítés alapja-
it is elsajátította. Egy motorcsónak testbôl készített vitorlás, és
jó néhány Finn építése után talált rá az Irdatlan nevû fa 25-ös
jolléra. A hajó neve az állapotára is utalt. Apám nem rettent meg
a feladattól, és hajót faragott belôle. Ez a mai napig a családi vi-
torlásunk. A Port Lacajban került vízre, így lettünk TVSK-sok.
Az elsô években a hajón laktunk, de aztán lett egy kis faházunk
a telepen. A kezembe ragadtam a hajó kormányát, és kisebb-na-
gyobb sikerek után, azt gondolta az öregem hogy érdemes lenne
képezni engem. Így kerültem a füredi MTK-ba, ahol Holovits
Gyuri volt a szakosztály vezetô és Németh Pista bácsi az edzô.
Elsajátíthattam a kishajós versenyzés alapjait. 

Pata – Antal Gábor – hívott, menjek hozzá dolgozni. Meg-
építettünk vagy ötven hajót, késôbb a carbon árboc projektben
is részt vettem. Nála tanultam a hajó építés alapjait, és a maxi-
malizmusra való törekvése a mai napig a példaképemmé emel-
te. A Patás évek alatt terveztem a T-jolle elôdjét, majd az önál-
lósulás után meg is építettem. Az elsô sorozatból tíz hajó ké-
szült, amik közül az új Pillangó lett a legsikeresebb. Frigyer At-
tila kormányzásával négy magyar bajnokságot is nyertem man-
csaftként. 

Manapság saját hajómmal versenyzem, és az utóbbi három
Bajnokságot mi nyertük. Jolle imádó vagyok, azt gondolom hogy
ez a hajótípus való igazán a Balatonra, hiszen ezzel a tó minden
szegletét be lehet járni. 

Igyekszem tenni azért, hogy a vitorlázás ezen formája újra
népszerû legyen, hogy felismerjék az emberek a jolle elônyeit!
Saját egyesületünk van, a T-jolle VSE. 2014-ben rendeztük a IV.
Jolle találkozót, és az elsô T-jolle match race-t. 

Tuss Miklós
76 évesnek mondja magát. Lehet ez akár igaz is, de legfeljebb az
anyakönyve szerint. Nyugodt lélekkel tagadhatna le tizenöt évet.
Ha nem a fizikumát, hanem szellemi frissességét nézzük, akkor
akár sokkal többet is.

Édesapám orvos volt, de ôt nem nagyon kell bemutassam, ki-
váló vitorlázó, olimpikon. Mûegyetemet végeztem, mérnöki dip-
lomám van. Amikor megszûnt az állami állásom, egy kis céget
alapítottam, amibe a Csury Zoli is beszállt, és közösen csináljuk.
Uszodatechnika és vitorlakészítés. 

Egy lányom van, Réka, ô Londonban dolgozik. Feleségem is
jól van, síel, nyarat a Balatonon tölti, néha jön velem versenyez-
ni, de panaszkodik, hogy már nem bírja úgy, mint régen a csör-
lôzést, mert a génua 42 négyzetméter. 

Úgy érzem, abba a korba kerültem, hogy már nem kell bizo-
nyítanom, kedvemre vitorlázgathatok. Mostanában évente 4-5
versenyen, Assóban indulok, egyébként a Heppel, egy B31-es vi-
torlázom és versenyzek is vele. (Idén a Kékszalagon megnyerte
a kategóriát – a szerk.). Egészségileg rendben vagyok, sôt, fejlô-
dök: idén háromszor síeltem, az jó, mert tavaly csak egyszer. 

A vitorlázás számomra atyai örökség, egy ifjúsági táborban
kezdtem Siófokon. Egy hét után úgy éreztem, hogy már nagyon
jó vagyok, hiszen a többiekre egy hajóhosszt rá tudok verni. Az-
tán Dömök Pista is beült – az edzésen rendszerint utolsó helyen
befutó hajóba –, és ránk vert egy fél bójahosszt… Ez nagyon nagy
tanulság volt.

Az öreg Schmaltz felkarolt, és Kalózban Kolos Ferivel kezd-
tem versenyezni. Átültem Finnbe, Kovács Béla bácsi régi hajó-

150

T
V

S
K

 
B

A
J

N
O

K
O

K

Tönkó Gábor, Orion – 2013.

Tuss Miklós – 2009.
Tuss Miklós, Asso – 2008.

Tönkó Gábor – 2012.



jába, és szembesültem azzal, hogy a füredieknek jobb a felsze-
relésük, mint a miénk. Ezért kezdtünk hajót építeni, vereteket,
árbocot, vitorlát, svertet, csigát csinálni. Akkor nyertük az elsô
bajnokságokat, Fináczy Gyuri és én is. 

Elszántan akartunk bizonyítani, és mindent megtettünk a
sikerét, rengeteget edzettünk, állandóan versenyeztünk, össze-
mértünk, próbálgattunk mindenféle dolgot. Kifogástalan volt a
kondíciónk, és a speciális finnes állóképességünk is. Minden
szélben kint voltunk, és próbáltunk nem elesni a száz kilométe-
res zivatarban.

Hosszú finnes évek után Hollandiztam, majd a Soling, Asso,
11m OD, Lopakodó, B31-es következett, illetve voltak átfedések.
Nyerten bajnokságokat sokszor álltam a dobogón, Kékszalagon
is többször gyôztem abszolútban (kétszer legénységként, kétszer
kormányosként, továbbá egy tókerülô Fehér szalagon is a dobo-
gó legfelsô fokára állhatott – a szerk.) Építettünk egy hajót, a Lo-
pakodót az 1997-es Kékszalagra. Megpróbáltuk, nem sikerült.
Anyagi okokból nehezebb lett, mint amilyenre terveztük. A rajt
után nem sokkal eltört az árbocunk.

Zentai Árpád 
Budapesten, 1938, június 29-én született, Pestszentimrén járt ál-
talános iskolába, majd 1952-ben az akkor még Steinmetz Mik-
lós gimnáziumban folytatta tanulmányait. 1956-ban érettségi-
zett, és felvételi nélkül, nyertes tanulmányi versenyek okán,
azonnal bekerült a Mûszaki Egyetem villamosmérnöki karára.
Két év múlva politikai okok miatt eltanácsolták az egyetemrôl.
Betanított munkásként töltött el két évet, majd visszakerült a
Mûszaki Egyetem levelezô tagozatára. A tanulás mellett folytat-
ta munkáját az Anód Félvezetô Gyárban, közben az egyetem
engedélyezte, hogy másfél év alatt elvégezhesse, és levizsgázhas-
son a hátralévô három év anyagából. A diploma megszerzése
után a VILATI-nál dolgozott 16 évig, majd társas vállalkozások-
ban tevékenykedett.

Fejlesztô mérnökként különféle gyártási technológiákhoz,
kutatási tevékenységekhez tervezett, késôbb vállalkozásában
gyártott is elektronikus irányító rendszereket. Miután az érintett
technológiáknak, tudományos tevékenységeknek alapvetô szak-
mai specialitásait megismerte, a felhasználók igényeihez annyi-
ra testre szabott rendszereket fejlesztett, készített, hogy azok év-
tizedek után is tökéletesen üzemelnek, máig használják azokat.
Neve fôleg szakmai körökben vált ismertté.

1996-ban ment nyugdíjba, majd tizenöt évig még sikeres vál-
lalkozó volt. A Nemzeti helytállásért kitüntetés tulajdonosa.

Feleségével, Barát Stefániával az 1976. évi Magyar Bajnok-
ságon ismerkedett meg, azóta élnek együtt. Eleinte külön hajó-
ban, egymás ellen versenyeztek, majd 1999-ben ültek közös ha-
jójukba, egy 55-ös cirkálóba. 

Zentai a természetet és fôleg a vizet szeretô emberként fia-
tal korától versenyszerûen vitorlázik a Balatonon. Elsô saját ha-
jója egy snipe volt, azt követte a Csobogó nevû 15-ös jolle, ame-
lyen Pempôvel – Szabó Imrével – versenyzett. Ez a kis hajó volt
helyszíne Bujtor István elsô vitorlás filmjének, amit Harlekin és
szerelmese címmel vetítettek a mozikban.

Dragonban Pempô mellett szerzett versenyzôi rutint, ké-
sôbb, 1975-tôl az általa felújított és átépített Cinka Panna nevû
22-es cirkálóban jelentôs sikereket tudhat magáénak, a bajnoki
dobogó legfelsô fokára állhatott, és további bajnoki helyezéseket
ért el. 

Nagy vágya egy 40-es cirkáló építése volt, amibôl az évek
elôrehaladtával – 60 éves korára – egy 55-ös cirkáló, a Stefánia
lett. A hajót Garab Károly és Horváth Csaba (GAHÓ Bt.) Ka-
puváron építette, mahagóniból készült. Mind a tervezés, mind a
kivitelezés dicséri az alkotókat (Garab-Horváth-Zentai), akik egy
míves, erôs, gyors, klasszikus cirkálóval gyarapították a nemzeti
vagyont. A hajó és kapitánya sikereit 15 év alatt megnyert közel
száz kupa és számtalan érem igazolja.

Zentai Árpád alapító tagja a TVSK-nak, 1984-ben igazolt át
felesége – Baráth Stefánia – egyesületéhez az ÁFI SK-hoz.
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Zentai Árpád

Zentai Árpád, Stefánia 
Zentai Árpád, Stefánia 

Tuss Miklós – 2008.



Magyar Bajnokságok 
a TVSK rendezésében

Jolle Bajnokság

Elsô alkalommal 21 esztendeje, 1994-ben Fonyódon ren-
dezték a Jolle Bajnokságot. Ezen a 25-ös jollék közül 29, a
15-ösbôl 12, összesen 41 hajó indult. Azóta is a fonyódi
Port Lacaj az otthont a jollék – sajnos egyre csökkenô – baj-
noki mezônyének. 

A 25-ös jolle osztály éppen nyolcvan esztendeje, 1934-en alakult.
Elsô bajnokságát 1936-ban Füreden rendezték, amelyen Uhl
Gyula, a Novara nevû hajóval gyôzött. Ezt követôen – 1945–46-
ot kivéve – 1965-ig minden évben sor került Füreden az osztály
magyar bajnokságára. 

A jollék 1965-tôl kezdôdôen – egy hibás MVSz-döntést köve-
tôen –, hosszú idôn át kimaradtak a bajnoki versenyek résztvevôi
közül. A következô bajnokságra csak két évtizeddel késôbb,
1984-ben került sor, amelyen Kenedi István – minden futamot
megnyerve – gyôzött a Placentával. 

Sajnos a Füreden rendezett Magyar Bajnokságok egyre in-
kább személytelenné váltak, elveszett a régi versenyek varázsa.
Amúgy pedig, sokak szerint a Balaton nyugati medencéje a meg-
bízható szeleirôl ismert, ami jobb feltételeket jelent, különösen
a pályaversenyek esetében. 

Persze elsôsorban nem emiatt szorgalmazta a 25-ös flotta a
fonyódi rendezést, hanem azért, mert jobb körülmények között
lehetett itt elhelyezni a hajókat, és a tulajdonosok között többen
rendelkeznek itt vagy a környéken házzal, a bajnokság idejére pe-
dig a sátorozást is engedélyezte a telep vezetése. 

Mindezek, valamint egy sajnálatos baleset indította el azt a
folyamatot, melynek eredményeként a 25-ös flotta – az MVSz-
szel, a TVSK Elnökségével, és a 15-ös osztállyal egyetértésben –
a nagyhajós jolle bajnokságot Fonyódra, a Port Lacajba vitte. Az
elsô fonyódi bajnokságot tûzijátékkal ünnepeltük. A résztvevôk
magas száma és a közös esti programok hangulata, a kapott
visszajelzések meggyôzték a rendezôket a fonyódi folytatás szük-
ségességérôl. A bajnokságok megrendezése nem olcsó mulatság.
Manapság egy bajnokság mintegy 1,5 millió forintba kerül. En-
nek anyagi fedezetét szponzori támogatásokból, a TVSK anya-
gi hozzájárulásával, és a flotta tagjai által létrehozott Magyar Vi-
torlás Bajnokság Fonyód Alapítvány segítségével sikerült bô két
évtizeden át biztosítani. 

2013-tól már három hajóosztály versenyez a jollék bajnoksá-
gán: a 15-ös jolle, a klasszikus 25-ös túrajolle, valamint az össze-
vont jolle – amely gyakorlatilag a T-jollét jelenti – a bajnoki cí-
mért. 

2014-ben Kalfsbeck Dobóczi Anna, a klasszikus 25-ös, Tönkô
Gábor az összevont jolle osztályban lettek magyar bajnokok.

Regina Bajnokság

A Rebell-flotta számos hajóját cserélték le a tulajdonosok a
nagyobb és sokkal kényelmesebb Reginákra. Mivel a tulaj-
donosok között sokan alsóörsiek, így logikus volt, hogy a
bajnoki versenyük is ide költözik. Hiába tûnt ésszerûnek ez
a megoldás, mégis sokat váratott magára a megvalósítás,
csak 1012-tôl ad otthont a bajnokságnak az alsóörsi telep. 

Az elsô alsóörsi Regina magyar bajnokságot Holczhauser
András nyerte, mint ahogy az idei, 2014-est is. Közben, 2013-
ben pedig az alsóörsi Szabó Gábor állhatott a dobogó legmaga-
sabb fokára. A versenyzôk szeretik a jó hangulatot, a vendéglá-
tók pedig mindent elkövetnek a verseny sikeres lebonyolítása ér-
dekében. 

A közös vacsorák, az esti beszélgetések is minden bizonnyal
hozzájárulnak ahhoz, hogy a Regina-flotta létszáma a bajnoksá-
gok során – sok más osztállyal ellentétben – nem csökken, sôt,
évrôl évre inkább emelkedik. 

152

M
A

G
Y

A
R

 
B

A
J

N
O

K
S

Á
G

O
K

 
A

 
T

V
S

K
 

R
E

N
D

E
Z

É
S

É
B

E
N

Regina bajnokság, Alsóörs – 2013.
2014.



KLUB ELNÖKEI

Kiváltságos, egyben megtisztelô, de rengeteg munkával
járó feladat volt – és természetesen ma sincs ez másként
– a Túravitorlás Sportkub elnöki feladatait ellátni. 

A TVSK elnökei: dr. Pálos István (1964–1985.), dr. Martin
János (1985–1992.), Hegyi Dénes (1992–2005.), Frigyer
Attila (2005–2012.), Siklósi Máté (2013–).

Rajtuk kívül még bemutatjuk az elôdszervezet, a Vitorlá-
zó Szakcsoport elsô Intézô Bizottságának tagjait is.
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Dr. Pálos István, elnök
1913. augusztus 20-án született Kolozsváron, és 2002. február
11-én Budapesten hunyt el. 

1964. és 1966. között a Természetbarát Szövetség V. ker. Ta-
nács Sportkör Természetjáró Szakosztály Vitorlás Szakcsoport
Intézô Bizottságának elnöke, késôbb, 1966-tól egészen 1985-ig
a Túravitorlás Sportklub elsô elnöke volt. Késôbb a Túravitorlás
Sportklub közgyûlése örökös tiszteletbeli elnökének választotta.
Az MVSz tiszteletbeli örökös tagja. 

Közgazdász, statisztikus, 1931-ben Budapesten kereskedel-
mi érettségi vizsgát, 1937-ben államszámviteli vizsgát tett, 1944-
ben a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Közgazda-
ságtudományi tanszékén doktori oklevelet szerzett, 1947-ben
hites könyvvizsgálói vizsgát tett, 1978-ban a közgazdaság-tudo-
mányok kandidátusa.

A Posta Központi Számvevôsége tisztviselôje (1935–1942),
a Közellátási Minisztérium Számvevôsége tisztviselôje (1942–
1945), az Árcsoport, illetve a Pénzügyi Osztály elôadója (1945–
1946). Az Anyag- és Árhivatal Pénzügyi Osztály, majd a Vas-,
Bôr- és Szénármegállapító Osztály elôadója, késôbb fôelôadója
(1946–1948), az Állami Villamosmûvek Rt. Pénzügyi és Szerve-
zési Osztályának vezetôje (1948–1949), az Erômûvek Ipari Köz-
pont Pénzügyi Osztályának vezetôje (1949–1951). A Központi
Statisztikai Hivatal Beszámolási Osztálya (1951–1957), Forga-
lomstatisztikai Fôosztálya, illetve Kereskedelmi és Közlekedési
Statisztikai Fôosztálya vezetôje (1957–1978). A Számviteli Ké-
pesítô Bizottság elnöke (1954-tôl). Kereskedelmi és közleke-
désstatisztikai szakértô (1975-tôl). Az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Állam és Jogtudományi Kar Statisztikai Tanszé-
kén (1965–1968), a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye-
temen és a Külkereskedelmi Fôiskolán a külkereskedelmi statisz-
tika elôadója (1968-tól). Címzetes egyetemi docens.

Jelentôs tevékenységet fejtett ki a Központi Statisztikai Hi-
vatal területi kialakítása terén, nevéhez fûzôdik 1957 után a kül-
és belkereskedelmi statisztikai kutatások újjászervezése, majd a
lakosság fogyasztására és az idegenforgalomra vonatkozó ma-
gyarországi statisztika elvi és gyakorlati kérdéseinek kidolgozá-
sa. Vezetésével és közremûködésével elsôként készültek statisz-
tikai feldolgozások Magyarországon. A közlekedési és a külke-
reskedelmi statisztikai kutatások elindítója, és az elsô szakköny-
vek szerzôje és szerkesztôje. 

Az Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Bizottsága
tagja. A Magyar Közgazdasági Társaság Közlekedési Szakosztá-
lyának alapító vezetôségi tagja. A Munka Érdemrend arany fo-
kozatának tulajdonosa (1978).

Pálos István, már személységjegyeibôl adódóan, nyugodt,
kiegyensúlyozott ember lévén, igazi túravitorlázó volt. Sokat ha-
józott, néha egyedül, gyakrabban feleségével Csényi Györgyivel
(ô annak a Csényi Istvánnak a leánya, akinek a telkén állt Laci
bácsi nádkunyhója), éveken keresztül vezette a TVSK túranap-
lója szerint a legtöbb megtett kilométert teljesítôk listáját. A
versenyzés ugyan távol állt tôle, de a TVSK Kupán rendszeresen
elindult. Elsô hajója az Ibrinkó (valószínûleg Ignácz Rózsa, az
Erdélyben született írónô, Az igazi Ibrinkó címû meséje nyo-
mán nevezte el – a szerk.), egy gyönyörû tíkfa Beluga, kicsi, de
lakájos túrahajó volt, amivel sokat járták a Balatont. Késôbb az
Alsóörsön épült Rebellek egyikére cserélte a Belugát. Az új ha-
jót Ibrinkó II-re keresztelte, és ezzel is sokat és rendszeresen vi-
torlázott. 

Pálosnak sokat köszönhet a klub tagsága. Alapvetôen azt,
hogy létezik a TVSK. A többi egyéb, részletkérdés. Akik mellet-
te hosszabb rövidebb ideig asszisztálhattak, pontosan látták,
hogy mekkora fába vágta a fejszéjét, milyen irgalmatlan mennyi-
ségû feladatot vállat. Kiváló vezetô volt, kitartó, alapos és lelki-
ismeretes. Nem ismert lehetetlent, minden vesztésre álló dolog-
hoz úgy állt hozzá, hogy ezt most meg kell oldja. Ha valami ak-
koriban nagyon nem akart sikerülni, megkérték Pistát, ugyan in-
tézze már el. Szinte kivétel nélkül megoldotta a helyzetet.

154

A
 

K
L

U
B

 
E

L
N

Ö
K

E
I

dr. Pálos István

Pálos István Fonyódon az Ibrinkó nevû Belugával – 1969.



Dr. Schmalz József, elnökhelyettes
1919. január 3-án Budapesten született és 1985. december 2-án
Bécsben hunyt el. 

A Budapesti Mûszaki Egyetem textiltanszékének docense, a
Könnyûipari Mûszaki Fôiskola tanszékvezetôje. Szabó Miklóssal
közösen fejlesztették ki a magyar gyártású dacron vitorla anyagot.

A háború elôtt a BYC-ben kezdett vitorlázni, majd a Buda-
pesti Vasas versenyzôje, többszörös magyar bajnok. 1955-ben a
Nemere II. Kékszalag-gyôztes, a verseny idôrekordját 57 évig
tartó csapat tagja, 1957-ben pedig a Nemere II. kormányosaként
gyôzött abszolútban a Kékszalagon, majd 1959-ben vezetésével
az abszolút második helyen végzett a Nemere II. legénysége. 

Az ötvenes években dr. Szénásy Józseffel közösen szervezték
a roppant sikeres vitorlás gyermektúrákat, és a téli elméleti ok-
tatásokat. 

Az aktív versenyzéstôl visszavonulva, sokat túrázott a Dör-
mögô nevû Belugáján. 

Több ízben viselt tisztséget a Magyar Vitorlás Szövetségben,
a Természetbarát Szövetség V. ker. Tanács Sportkör Természet-
járó Szakosztály Vitorlás Szakcsoport Intézô Bizottságának el-
nökhelyettese, késôbb a Túravitorlás Sportklub elnökhelyettese
volt. Alapító tagja, és haláláig vezetôje az Alsóörsi telepnek. Le-
ánya és fia – Ildikó és József –, valamint unokái és dédunokái is
vitorláznak. 

Elismert és megbecsült tagja volt a hazai vitorlás életnek, az
MVSz tiszteletbeli örökös tagja. 

Az elsô Intézôbizottság
Ebben a fejezetben a klub elnökeit mutatjuk be, de az elsô
– és ezért talán a legfontosabb – Intézô Bizottság tagjairól is
ejtenénk néhány szót. 

Asbóth Tibor, az elsô Intézô Bizottság tagja
1928. június 3-án születtem, életemet Budapesten, nyaranta zö-
mében, a Balatonon töltöttem. 

A Lónyai utcai Református Fôgimnáziumban érettségiztem,
egyetemi tanulmányaimat a József Nádor Mûszaki és Közgaz-
daságtudományi Egyetemen kezdtem, majd a felsôoktatás több-
szöri átszervezése nyomán, 1950-ben a Budapesti Közgazda-
ságtudományi Egyetemen szereztem diplomát. Életpályám az
ipari kutatás-fejlesztés, a menedzsment, az alkalmazott rend-
szerelemzés témakörében, és ennek nemzetközi kapcsolatai te-
rületén telt. Több mint harminc évig a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen rendszer- és gazdaságtant ok-
tattam, illetve az MTA külkapcsolatai terén tevékenykedtem.

A szüleim balatonaligai nyaralót vettek, és bátyámmal ka-
punk egy balatoni-dingit. Fecskének hívtuk, és ezzel versenyez-
tünk, a BYC Aliga-világosi szakosztályában. A hajó a háború-
ban, a Gérusz féle hajótárolóban elégett. Amikor Aliga pártüdü-
lôvé avanzsált, aminek keretében telkeket, villákat államosítot-
tak, és zömében – többek között Schmalz Józsi bácsiékét – le-
bontották, a szakosztály is megszûnt. A törzstagok: Schmalz
Józsi, Dömök Pista, Szénási Jóska és mások, elkezdtünk helyet
keresni a környéken. Elôbb Kenesén, majd Siófokon a Vasas
fogadott be. Siófoki azért is fontos volt, volt, mert a jolléim
Vöcsök (Kalóz), Suttyó (O-jolle), Mózes (15-ös túrajolle) után
kílert építettem Böröcz Jani hajóács közremûködésével, a II.
Mózest, és ehhez kikötô kellett. 

A siófoki csapat, ha jól emlékszem: Schmalzék, Fináczyék,
Majorosék, Elekesék, Szabó Miklósék, Szabó Jánosék, Hin-
senkampfék, Sármayék és Asbóthék, Schmalz Józsi szervezésé-
ben, egy önálló kikötô megteremtésére szánta el magát. Erre Al-
sóörs látszott lehetségesnek. (De ez egy külön történet.) A kez-
det elég romantikus volt: a nádas szélén cölöpökhöz lehetett ki-
kötni, pallókon, a nádasba vágott ösvényen, kimenni a száraz-
földre. Ivóvizet az állomás csapjáról hordtuk kancsókban hord-
tunk, villany nem volt. 
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Asbóth Tibor

Dr. Schmalz József, Alsóörs – 1980.

Schmalz József (jobboldalon) a Kékszalag díjkiosztóján – 1957.



Eleöd Huba, az elsô Intézô Bizottság tagja
Losonc mellett, Katalinhután született 1909-ben. Itt mûködött
a Kossuch családi üveggyár, édesapja, Eleöd Zoltán Solt irányí-
tásával. 

Tízéves koráig Losoncon tanult, amikor szülôhelye a triano-
ni határokon kívülre került. Budapesten a bentlakásos Rákóczi-
gimnáziumban érettségizett. Ez után az Üveggyár ösztöndíjasa-
ként a bécsi Kereskedelmi Akadémia, késôbb a Budapesti Köz-
gazdasági Egyetem hallgatója lett, itt doktorált 1933-ban a Ke-
reskedelmi szakon. 

Nem csak tanulmányaiban, a számok világában, de minden-
féle sportban is jeleskedett. A Felvidék hegyeibôl magával hozott
természetszeretet és sí-tudás mellett atlétikában és teniszben jó
eredményeket ért el – több országos- és egyetemi bajnokságot
nyert mind Magyarországon, mind Csehszlovákiában.

1934-38 között a Üveggyár alkalmazásában állt; ez idô alatt
Bécs és Párizs után egy évig a cég londoni képviseleténél dolgo-
zott; a cég földközi tengeri országokba és Angliába irányuló ex-
portját intézte. Hazatérése után behívták a Csehszlovák hadse-
regbe; 1938-ig dragonyos volt; ekkor, már egy doktori fokozat
birtokában szlovák nyelven újra le kellett érettségizzen, mert
magyar iskoláit nem fogadták el.

Nagyon érdekelte az irodalom, szeretett írni, fiatal korában
verseket is; több kötete jelent meg.

Magyar mellett, nyelvtudása révén az angol-, német, és szlo-
vák irodalmat is eredetiben olvashatta.

1941-ben jogi doktorátust-, 1942-ben Hites Könyvvizsgálói
képesítést szerzett, saját irodát nyitott és megnôsült. Házasságá-
ból két fia születetett, Kristóf (1943) és Ádám (1949)

Az ostromot családjával a Citadella mellett élte át. Önálló
cége 1947-es államosítása után az Élelmiszeri Minisztériumban
kapott állást, innen vonult volna nyugdíjba. 

1969 októberében autóbaleset érte és meghalt.
Családja mellett a síelés, a tenisz, a bridge és a vitorlázás sze-

retete jelentette számára azt a biztos kapaszkodót ami életében
sok nehézségen átsegítette. Hajója, a Buru 25-ös túrajolle sok
öröm forrása volt. Kezdetben Fonyódon, a Port Lacajban volt fô
állomáshelye, innen indult túrákra hol a családdal hol barátok-
kal. Egyik alapítója volt a TVSK-nak.

Dr. Gérusz Miklós, az elsô Intézô Bizottság tagja
Balatonberény, 1935. január 6. – 2009. december 31.

Okleveles mérnök és gazdasági szakmérnök. Középiskolát
Székesfehérváron, a Jáky József Út- és Vasútépítô Technikum-
ban végezte, 1955-tôl a Budapesti Mûszaki Egyetem, Mérnök
karának hallgatója volt, 1964-ben a Budapesti Mûszaki Egyete-
men gazdasági szakmérnöki diplomát szerzett, 1974-ben, ugyan-
itt doktorált. 

1964–67 Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium Építô-
ipari Fôigazgatóságán irányító fômérnök, 1967–72 Legfôbb
Ügyészség, beruházó fômérnök, 1972–92 Földmérô és Talaj-
vizsgáló Vállalat, vezetô tervezô, 1992-tôl mérnöki, környezetvé-
delmi és szakértôi vállalkozása volt

A Balatonvilágosi Üdülôegyesület és a Balaton-parti Fürdô-
egyesületek Szövetségének alapító alelnöke, Balatoni Horgász
Egyesület elnökségének, a Túravitorlás Sportklub, valamint a
Magellán Klub vezetôségének tagja volt. 

Gyerekkorában kezdett vitorlázni. 1927 óta a család tulajdo-
na a Balaton egyik legöregebb hajója, az 1910-ben épült Szem-
telen, egy eredeti állapotú 22-es bienenyolle, amelyet ipari mû-
emlékké nyilvánítottak. 

Gyurkó László, az elsô Intézô Bizottság tagja
Budapesten, 1930. április 22-én született és ugyanitt, 2007. au-
gusztus 25-én hunyt el. 

Kossuth-díjas magyar író, újságíró, országgyûlési képviselô,
színigazgató, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Édes-
anyját félévesen, apját 16 évesen (1946) vesztette el, gimnáziu-
mi tanulmányait nem tudta befejezni. 
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Eleöd Huba

Gérusz Miklós (szemben)

A kormánynál Eleöd Huba



Az Aszfaltútépítô Vállalat segédmunkása, késôbb tiszt-
viselôje volt. 1956-ban elbeszélésekkel, kritikákkal mutatkozott
be az irodalomban. 1963-ban a Kortárs, 1964–1991 között a Va-
lóság munkatársa. 1970–1979 között a Huszonötödik Színház,
majd a Népszínház igazgatójaként tevékenykedett. 1971–1985
között országgyûlési képviselô. 1979–1986 között a Népmûve-
lési Intézet fômunkatársa. 1983–1984 között a Kecskeméten, a
Katona József Színház igazgatója, 1985-tôl mûvészeti vezetôje.
1986. és 1989 között az Új Tükör fôszerkesztô-helyettese. 1989-
ben és 1990-ben a Népszabadság szemleírója.

Gyurkó Pieringer Károly és Zsuzsa révén ismerkedett meg a
vitorlázással, fôleg Fonyódon és környékén túrázott. 

Dr. Rajágh László, az elsô Intézô Bizottság tagja
Dr. Rajágh László nem volt TVSK tag.a fiát is így hívják

Dr.nélkül

Szabó János, az elsô Intézô Bizottság tagja
1903. november 28-án született Budapesten. A Városmajori Ál-
talános Iskolába járt, majd 1922-ben a Toldy Ferenc gimnázium-
ban érettségizett. 

Az Agrártudományi Egyetemen végzett két félévet, de édes-
apja kérésére kitanulta az asztalos és kárpitos szakmát, hogy ké-
sôbb átvehesse az üzleteit. Lakberendezôként dolgozott édesap-
jánál. Utolsó nagy megbízatásuk a Margitszigeti Nagyszálló hall-
jának berendezése volt a háború után.

Az ötvenes években már egyre nehezebb körülmények kö-
zött dolgozott. Bár sok fiatalt nevelt ki a szakmának, az utolsó
évtizedekre egyedül maradt a Molnár utcai mûhelyében.

A sport szeretete egész életét végig kísérte. Fiatal korában
versenyszerûen evezett a Budapesti Budai Torna Egyletben. 

A negyvenes évek elején a mûhelyében egy hajómérnök se-
gítségével megépítette a Hobby névre keresztelt 15-ös túrajolle
hajót. A háború elôl nyugalmas, biztonságos helyre – a Határôr
utcai családi ház kertjébe – szállította, ahol bombatalálatot ka-
pott, így végül csak 1946-ban tudta vízre tenni a hajót a Dunán.
A Sió csatornán keresztül hajózott a Balatonra, és ezt az utat a
Balaton és Budapest között még sok éven át megtette.

Az ötvenes évek elejétôl a Vasas Sportklub tagjaként ver-
senyzett a 15-ös flottában, de a nyári hónapok a családjával – öt
lánya volt – és a barátaival szervezett túrázással teltek. Már a té- 5
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Gyurkó László

dr. Rajágh László

Szabó jános



li hónapokban beosztotta a nyár minden hetét, a családja mel-
lett a vitorlázás lett élete legfontosabb része.

A hatvanas évek elején nagy lelkesedéssel és kitartó munká-
val kezdett neki a túravitorlások közösséggé szervezéséhez,
amelyben igen nagy sikereket ért el. 1972. augusztus 24-én be-
következett halála miatt sajnos csak nagyon rövid ideig örülhe-
tett a szeretett Alsóörsi telep létrejöttének.

Szûcs Iván, az elsô Intézô Bizottság tagja

1922. június 7-én Budapesten született, és ugyanott, 1994. au-
gusztus 28-án hunyt el. 

A gyôri Bencés Gimnáziumban érettségizett, de származá-
sa miatt nem vették fel egyetemre. Egy munkahelyen, a Távve-
zetéképítô Nemzeti Vállalatnál (TÁVÉP) dolgozott. Több, a
munkájához kapcsolódó felsôfokú tanfolyamot végzett. 

Iván, rendkívül színes egyéniség, a Boszorkány és a Boszor-
kány II. kormányosa, a TVSK egyik alapítója, a földvári telep
megálmodója és egyben alapítója volt. 

Keszthelyen, Kalózzal kezdett vitorlázni. Elsô hajóját, az ak-
kor hazánkban ismeretlen típusú Belugát, külföldi tervek alap-
ján a saját elképzelései szerint, a fenyvesi Horváth László épí-
tette. Amikor ezt már kicsinek ítélte, akkor egy M 7-est csinál-
tatott magának, ami a Boszorkány II. nevet viselte. 

Rendszeresen és lelkesen vett részt a nagyhajós versenye-
ken, de igazából túrázni, és minden különösebb cél nélkül – a
maga és társasága örömére – vitorlázni szeretett. Ugyanakkor
minden közösségi megmozdulásban részt vett, a Fonyód-Alsó-
örs klubtalálkozókról sosem hiányzott. 

Hosszú idôn át szerkesztette a Túravitorlás Értesítôt, majd
1968-tól a Vitorlázást. Akik ismerték, tudták róla, hogy pontos,
segítôkész, megbízható, de ugyanakkor szókimondó ember. Már
az elsô Intézô Bizottságban is dolgozott, és sokáig a TVSK el-
nökség aktív tagja volt. 

Dr. Martin János, elnök
1985. és 1992. között töltötte be ezt a tisztséget.
1942. november 11-én születtem Debrecenben. Középiskolái-
mat a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban végeztem, majd tanul-
mányaimat a Pécsi Orvostudomány Egyetem Általános Orvosi
karán folytattam. Az orvosdoktori oklevelet – cum laude ered-
ménnyel – 1966. október 6-án szereztem meg. Két gyermekem
van: Réka és Ádám. 

1966 október 15-tôl a POTE Élettani Intézetében mûködô
MTA Idegélettani kutatócsoportban dolgoztam, elôbb mint tu-
dományos gyakornok, majd mint tudományos munkatárs.

1968-ban részt vettem az IBRO Bécsben rendezett mikro-
elektródás agykutatással foglalkozó szemináriumán.

1970 október 1-tôl – és jelenleg is – a többször átnevezett az
Országos Munka- és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Zaj és
Vibrációs osztályán dolgozom, elôbb mint munkatárs, majd fô-
munkatárs, 1987 óta osztályvezetô fôorvosként tevékenykedem.
Vezetésem alatt történt az Intézetben az Audiológiai állomás ki-
alakítása.

1980-ban fiziológia szakorvosi képesítést szereztem, 1989
óta szerepelek a MTESZ szakértôi névjegyzékében. A Magyar
Szabványügyi Hivatal Szabványügyi Testülete Zaj és Vibrációs
Albizottságának 1985 óta vagyok tagja. 1985 és ’91 között tag-
ja voltam a WHO rezgésexpozícióval foglalkozó munkacsoport-
jának és a KGST hasonló munkabizottságának. Jelenleg tagja va-
gyok az ISSA zaj és rezgés munkacsoportjának, és EU szakértô-
ként is tevékenykedem, és részt vettem Luxemburgban a
2003/10/EK irányelv kidolgozásában, és a vonatkozó hazai jogi
szabályozás kidolgozásában.

Oktatói tevékenységet a SOTE-n (szakorvos képzés és to-
vábbképzés, valamint népegészségügyi ellenôr képzés), továbbá
az Óbudai egyetemen (szakmérnök képzés) folytatok. 

Az orvosi Kamarának megalakulása, 1994 óta vagyok tagja.
A munkámat 2009-ben Pacséri-, 2013-ban Tóth Imre emlék-

érem adományozásával ismerték el. 
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dr. Martin János
dr. Martin János, Tatus

Szûcs Iván 



Vitorlázni 1960-ban kezdtem, Bélatelepen Csutorás Lászlótól
kalózon tanultam, majd Solti Lászlónál vizsgáztam. 1968-ig
Belkertôl bérelt alu 15-ösökkel jártan rendszeresen a Balatont. 

A volt Csényi telken épült Mecsek üdülôben volt lakrészünk,
így magától értetôdô volt, hogy a Port Lacajba kerültem. Elsô
hajómat, az M 22-es rajtszámú kalózt 1968-ban Almádiban az
Építôknél vettem. Egy évi után a hajót »túrásítottam«. Felesé-
gemmel, Zsófival és Papiékkal (Pieringer Károly – a szerk.) rend-
szeresen túráztunk, mindig ott voltunk, az Alsóörs–Fonyód
TVSK-találkozókon. 1973-ban megválasztottak a Port Lacaj ve-
zetôjének. 1973-tól rendszeresen versenyeztem Kenedi Pisti Pla-
centáján, illetve Jónáschékkal a Vikingen. 1976-ban tagja lettem
a TVSK Elnökségének is. A kinôtt kalózt 1977-ben „lecseréltem”
a Tatusra. A hajó igen rossz állapotban volt, ezért 1979-tôl foko-
zatosan felújítottam, közben immár saját hajóval versenyeztünk
Papival és Kottász Bélával. 

1984-ben részt vettem a III. 25-ös flotta megalakításában,
melynek 1999. és 2004. között flotta kapitánya is voltam. A kez-
detektôl tagja vagyok a technikai bizottságnak, és Bisztray Frigyes-
sel valamint Grill Lászlóval dolgoztuk ki a mai napig hatályos fel-
mérési utasítást. 

1986-ban, Pálos István lemondása után, megválasztottak a
TVSK elnökének. 1991-ben, a Fonyódi Önkormányzattal közö-
sen, kidolgoztuk a Port Lacaj távlati fejlesztési tervét. Erre a
nagyívû koncepcióra a tagság nem volt »vevô«, így nem lett elôle
semmi. 

1992-ben – mivel nem értettem egyet a klubtagság körében
kialakult privatizációs törekvésekkel – lemondtam a klub elnöki
tisztérôl. A privatizációból ugyan semmi sem lett, de ekkor már
polgármesterként mûködtem, így a TVSK ügyeivel a továbbiak-
ban nem foglalkoztam. 

2013-ban tértem vissza az Elnökségbe, mint a túraszakosz-
tály vezetôje. A versenyzés mellett sokat túrázunk, szervezé-
semben fut immár huszadik éve a flottatúra.

Hegyi Dénes, elnök
1992. és 2005. között töltötte be ezt a tisztséget. A bajnokok fel-
sorolásánál található az életrajza.

Frigyer Attila, elnök
2005. és 2012. között töltötte be ezt a tisztséget. A bajnokok fel-
sorolásánál található az életrajza.

Siklósi Máté, elnök
2013-tól tölti be ezt a tisztséget. 1977-ben született Budapesten. 

Alap- és középfokú tanulmányai után, 2003-ban az ELTE-n
diplomázott, de járt a Szolnoki Fôiskolára, majd a Budapesti
Gazdasági Fôiskolára is. 

2003 óta a hazai fogyasztóvédelem területén szinte minden
téren dolgozott: három évig a fogyasztóvédelmi hatóságnál (ak-
kor: FVF), késôbb Utasjogi Biztosként, majd a PSZÁF fogyasz-
tóvédelmi igazgatójaként. Vállalt munkát pénzintézetnél, majd
2007-tôl saját alapítású cégében dolgozik fogyasztóvédelmi és
kommunikációs tanácsadóként.

A szülei közül Édesanyja vitorlázott, aki Lehoczky Csaba na-
gyobbik lányaként a Balatonra született. Máté a nyarai nagy ré-
szét a nagyszülôk hajóján, a Dögök nevû 25-ös jollén töltötte, ha
nem vízen, akkor az Alsóörsi TVSK telepen. Nagyhajóban szá-
mos osztályban versenyzett, így YS II., Regina, Sudár, E30 és
más osztályokban. 

Szenvedélyes vitorlástúrázó, melyet az utóbbi idôkben már
nem csak feleségével Krisztinával, hanem gyermekeivel – Mór,
Lóránt, Zsolna – közösen mûvel.

2003-ban, nagyapja halála után került a TVSK elnökségébe,
a túraszakosztály vezetôjeként. 2007-tôl a klub alelnöke, majd
2012 ôszétôl elnöke. Emellett tagja a TVSK Alsóörsi Telep veze-
tôségének is. 2012-ben, majd 2013-ban az MVSz elnökségi tag-
jává választották.
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Hegyi Dénes és felesége, Dóra

A kormánynál: Frigyer Attila
Siklósi Máté
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