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K ö n y v a j á n l ó

Senkit ne tévesszen meg a cím! Kis üdítő, kis krumpli – mindenkinek megvolt, úgy, mint a tinikori csalódások, a genyó 
pasik/nők, a túlszerető anyák is. De amikor a vegytiszta valóság nagyképernyőn ugrik az ember arcába, az más, az üt.

Nem nyaralós regény. Hiába szorongatja az ember a 
tengerparti súrlófényben jól megérdemelt mojitóját, 
ha már az első novella úgy be-
paszírozza a csíkos nyugágy-
ba, hogy esélye sincs kiszállni, 
amíg végére nem ér a 31 „való-
ság” novellának.
Herczeg Szonja elsőkötetes 
szerző pedig nem ismer tréfát: 
ha már elkezdte, ha már volt 
bátorsága mögé nézni a met-
rón utazó, kocsmában könyök-
lő, padon lábat lógató, otthon 
porosodó, gyorséttermekben 
asztalt törlő emberek törté-
netének, akkor úgy meséli el, 
ahogy van.
Pontosan úgy, ahogy van, úgy, 
hogy az összes tinilányt dédel-
gető anyuka gyomra görcsbe 
rándul, és azonnal újra olvassa 
az összes „veszélyek a közös-
ségi médiumokban” esetta-
nulmányt, és úgy, hogy minden robotoló nyugdíjas 
életébe azonnal bevizionáljuk magunkat, rosszul-
létig – talán ránk is ez vár. 
A történetek feszesek, alig pár oldal egy-egy no-
vella. A szerző egy mondattal gyakran éveket 
ölel fel, nincs idő a hosszas jellemábrázolásokra. 
Minden történet önállóan is megállja a helyét, 
de vannak kapcsolódások az írások között, mint 

például a Támadás és a Visszavágó, ahol mindkét 
szereplő szemszögéből meghallgathatjuk tragi-

kus történetüket.
Herczeg Szonja hősei mind 
kiszolgáltatott emberek, 
ki a lusta gyerekének, ki a 
neurotikus szeretőjének, ki 
a külvilág felé való meg-
felelési kényszerének, ki 
pedig saját féltékenységé-
nek rabja. Olyan sztorik, 
amik bármikor, bárkivel 
megtörténhetnek, persze 
velünk nem (de!), jobb is 
lesz, ha arrébb kapcsoljuk 
a tévét, lehalkítjuk a rádiót, 
becsukjuk az internetet és 
a könyvet.
Persze szembe is nézhe-
tünk a valósággal, vagy 
akár csak ezzel a 31 happy 
end, megváltás, pomádé 
nélküli, igaz, itt-ott re-

ménysugárral felsejlő történettel, és végig gondol-
hatjuk a sajátunkat is.
Herczeg Szonja kötete lenyűgöző olvasmány, kü-
lön köszönet a Scolar Kiadónak, aki L!ve soroza-
tával elsőkötetes szerzőknek ad lehetőséget a be-
mutatkozásra.

SIMONFALVI ANITA
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Ha létezik hazai vitorlásverseny az évben, aminek valóban komoly presztízse van, az az immáron több mint negyed évszá-
zados múltra visszatekintő Trafik Kupa. Ugyan a honi vitorlássport leginkább a Balatonhoz és a Velencei-tóhoz kötődik, 
akad egy verseny Óbudától karnyújtásnyira, amely november második hétvégéjén a sportág színe-javát magához szólítja.
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Az Omszki-tavi Trafik kupán a vitorlázók elitje je-
lenik meg, esetenként akár három generációt is 
felkarolva – apák küzdenek fiaik ellen, unokák 
szurkolnak a nagyapónak. Ezen a télen is több kon-
tinensbajnokot köszönthettünk a regattán, de a ko-
rábbi évek mezőnye is bővelkedett olimpikonokban, 
világ- és Európa-bajnokokban. És hogy mi teszi iga-
zán különlegessé ezt a budakalászi Omszki-tavon 
megrendezett versenyt? Természetesen a hajók.
Az Optimist, vagy ahogy a gyerekek becézni szok-
ták, opti vagy OP (ejtsd: ópé) a legnépszerűbb ver-
senyzésre alkalmas hajóosztály a 7–15 éves gye-
rekek számára. A sokszor csak szappantartónak 
csúfolt egyszemélyes kishajó hossza nem éri el 2,5 
métert, szélessége is csak 112 centi, vitorlafelüle-
te pedig csupán 3,3 négyzetméter. Kortól, nemtől, 
mérettől függetlenül ezekben a kishajókban száll 
vízre mindenki, aki nevez. És ha már nevezés, 

akkor az anyagiakat is meg kell, hogy említsük. 
A vitorlázás ugye drága sport. A verseny kitalá-
lójának és főszervezőjének, Forintos Róbertnek a 
bukszája, azaz kalapja hízik a beszedett díjakból. 
Nevéhez méltóan versenyzőnkként egy forintot 
számol fel a részvételért. A korábban trafikos úri-
ember a tó nyugati oldalán üzemeltette említett 
üzlethelyiségét, aminek bezárását követően a ren-
dezvény az átellenes partra, a wakeboard pálya 
sporttelepére költözött. Az 1988 óta, két kivételtől 
eltekintve minden évben megrendezett verseny 
a közel három évtized alatt ezt leszámítva szinte 
semmit nem változott. Ugyan a kezdetek óta fel-
nőtt egy generáció, és a névadó trafik is már a múl-
té, de mai napig nagy létszámban jelennek meg a 
versenyzők, hogy méltóképpen zárják a szezont.
Idén a meteorológia egész napos esővel riogatott no-
vember ötödikére, ennek ellenére nagyon szép őszi 
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idő fogadta a mezőnyt és a látogatókat, sajnos kevés 
széllel. A 31 nevező már tíz óra magasságában gyü-
lekezni kezdett, sokan családjukkal, barátaikkal, 
népes szurkolótáborral látogattak ki az eseményre. 
Rövidesen fiesztahangulat alakult ki a tóparton, 
ami csak fokozódott az OP-kat szállító utánfutó ér-
kezésével. Mivel az Alpesi Club csapata a szomszé-
dos bányatavon vitorlás iskolát üzemeltet, a hajók 
logisztikája sem jelentett komolyabb kihívást. Nem 
így történt 1990-ben, amikor a taxisblokád bénítot-
ta közlekedés meghiúsította a hajók felszállítását, 
aminek következtében abban az évben a verseny 
elmaradt. A hajók összeszerelését követően a rajt-
számok is felkerültek, majd a sorsolás következett.
A nevezők létszámából adódóan három elő-, két 
közép- és egy döntőfutamot írt ki a rendezőség. 
Apropó, rendezőség! Ha valakit Robin kívül min-
denképp meg kell említenünk, az az idén het-
venedik életévét betöltő Erdélyi Béla, ismertebb 
nevén Béci, aki kezdetektől rendezője ennek az 
eseménynek. Nem mellesleg óbudai lokálpatrióta, 
aki edzőként, versenyrendezőként és a földvári 
vitorlástelep vezetőjeként hosszú évtizedek óta 
segíti a sportág szerelmeseit (interjú Erdélyi Bécivel 
az Óbudai Anziksz 2015-ös nyári számában, illetve a 
honlapon: obudaianziksz.hu – a szerk.).

11 óra magasságában elhangzik az első kürtszó, 
megkezdődik a visszaszámlálás. Egy perccel a rajt 
előtt már sűrűsödik a forgalom a rajtvonal körül, 
majd nemsokára a gyenge szél ellenére is sikeres 
repülőrajtot vesz a mezőny. Felfokozott küzdelem 
alakult ki már az előfutamok alatt is. Az időjárás 
természetesen a kisebb testsúlyúaknak kedvezett, 
de a sebességen túl a megfelelő széltaktika is kellett 
a továbbjutáshoz. Az alsó súlyhatár 60 kg. Az ennél 
könnyebb versenyzők hajójába krumpliszsák kerül, 
hogy az erőviszonyok kiegyenlítettebbek legyenek. 
Dél körül forralt bor, tea és rétes is érkezett, hogy 
a parton várakozó versenyzők és szurkolóik elvesz-
tett energiáikat pótolhassák. A heroikus küzdelem-
ben többen saját gyermekeik ellen versenyeztek. 
A regatta legidősebb résztvevője a 75 éves Majthényi 
Gábor volt, akinek fia, a többszörös Kékszalag-győz-
tes Mátyás is vízre szállt. De nevezett a versenyre a 
korábbi győztes, Cser László és fia, Donát is. Előb-
bi ezúttal nem került a döntőbe, de az ifjabb Cser a 
kilencedik helyet szerezte meg. Kardos Antal Muki 
és fia, Kardos Szabolcs is megküzdöttek egymással. 
Utóbbi a döntőig is eljutott, ahol az élmezőnyben vi-
torlázva túlságosan magára húzta a hajóját, és felbo-
rult. A legfiatalabb versenyző a mindössze tíz éves 
Kilián Zea volt. A budakalászi kislány nem egész 
egy éves vitorlástapasztalattal érkezett, és remekül 
helytállt, ezért különdíjban is részesült.
A döntő futam tényleg a legjobbak csatáját hozta. 
A mezőnyt kétség kívül a Lászlófy fivérek uralták. 
A földvári Spartacus fiatal titánjai, Levente és Ábel 
végeztek az első két helyen. Őket klubtársuk, a 18 lá-
bas skiff Európa-bajnoka, Újhelyi-Gáspár Miklós kö-
vette, újra bebizonyítva, hogy mázsa közeli súllyal is 
lehet okos vitorlázással Optimistben szép eredményt 
elérni. A döntő egyetlen női résztvevője, Sabján 
Annamari a negyedik helyre kormányozta hajóját. 
Két kislánya szurkolása túlharsogta az egész tábort 
– nemhiába végzett anya ilyen jól. A tavalyi győztes, 
Bonifer Péter az ötödik helyig jutott. Sárközi András, 
alias Maugli a hatodik lett. A J24-es hajóosztály 
2017-es Európa-bajnokai, Szigeti Maxim és Takácsy 
Levente a hetedik és nyolcadik helyre voltak jók, míg 
Cser Donát a kilencedik, Kardos Szabolcs pedig bo-
rulása miatt a tízedik helyre csúszott vissza.
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