
56 572 2018. augusztus 29. 32018. augusztus 29.

TÖRZSASZTAL / ÉLET–FORMAÉLET–FORMA / TÖRZSASZTAL

Fotó: MERÉSZ MÁRTON, CSALÁDI ARCHÍVUM

cerás a tengerben, ezért később inkább italokkal 
pótoltam az energiaveszteséget. Próbálkoztam a 
körtelével, végül az energiaitalok jöttek be. De 
nem ezek a manapság kapható koffeintartalmú 
löttyök, hanem olyan speciális folyadékok, ame-
lyek tele vannak vitaminokkal, sókkal, nyomele-
mekkel. Nem mindegy, hogy mikor iszol, nekem 
például negyvenpercenként kellett legurítanom 
másfél decit. Ha öt perccel később ittam, már 
lelassult a mozgásom, leesett az energiaszintem.

A Balaton-átúszás megnyerése után Hajós 
Gyula lehetőséget kapott arra, hogy a nemzetkö-
zi porondon is megméresse magát, 1978 nyarán 
részt vehetett a hosszútávúszás legpatinásabb 
eseményén, a Capri–Nápoly-viadalon. Három-
szor olyan hosszú a táv, mint a Balatonfüred–Sió-
fok, ráadásul 16,5 fokos volt a víz. A sós levegő ki-
marta a nyálkahártyáját (vizet nem nyelt, ennek a 
technikáját az úszók korán megtanulják),  emiatt 
kiszáradt a szája.

– Szörnyű volt, legszívesebben feladtam volna 
a versenyt, de összeszorítottam a fogam, és azt 
mondogattam magamnak: muszáj végigcsinál-
nod. Ha belegondolok, egész életemben soha 

Alig pár órával azután, hogy 
első magyarként átúszta a La 

 Manche csatornát, Hajós Gyula meggyűlöl-
te a Boney M.-et. Lefekvéshez készülődött 
a Dovertől pár kilométerre lévő Folkes  tone 

egyik panziójában, amikor a szobája alatti kis 
kocsmában felcsendült a Brown Girl in The Ring, 
a sikerei csúcsán járó diszkóegyüttes aktuális 
slágerlistás dala. A holtfáradt úszó lényegében 
az ájulás szélén állt a kimerültségtől, semmi 
másra nem vágyott, mint hogy aludjon egy jót. A 
kocsmai zenegép öt pennyért játszott le egy-egy 
számot, ráadásul olyan hangerővel, hogy a fenti 
szobákban is kiválóan hallatszott minden taktus. 
Hajós pechjére ezen az estén feltehetőleg a ki-
rályság legnagyobb Boney M.-rajongója tévedhe-
tett be a krimóba, mert este tíztől hajnal négyig 
folyamatosan dobálta az ötpennyseket, őrületbe 
kergetve a „barna lánnyal” a pihenni vágyó ma-
gyar hosszútávúszót.

– Hiába, no, ez tényleg egy extrém sport – kom-
mentál negyven év távlatából Hajós.

Persze nem csak a Boney M. miatt. A hosszútáv -
úszásnak lényegében minden eleme extrém, a 
távolság – 1500 méter fölött beszélhetünk hosz-
szútávról – csak az egyik összetevő. Ott vannak 
még a hatalmas hullámok, az áramlások, a sós, 
illetve a túl hideg vagy meleg víz. A világ egyik 
legveszélyesebb sportjáról van szó, évente ál-
talában tíznél többen halnak meg a különböző 
hosszútávú viadalokon. És nem azért, mert bele-
fulladnának a tengerbe.

– Minden versenyzőt egy saját kishajó kísér, aki 
elmerül, azt a segítők azonnal kihúzzák a vízből – 

magyarázza Hajós Gyula. – Az a gond, hogy az úszók egy idő után elveszítik 
a kontrollt a testük felett, ahogy mondani szoktuk, megszűnik a stresszvé-
delmük. Többórás úszás után olyan állapotba kerül az ember, hogy egysze-
rűen nem érzékeli, ahogy átlépi a teljesítőképességének határát. Az edző 
feladata, hogy kiparancsolja a vízből a versenyzőt, ha látja, hogy nagy a baj. 
Sokszor már csak néhány kilométer van hátra a távból, amikor megáll az 
úszó szíve, vagy beér ugyan, de aztán belehal a kimerültségbe.

Bár Hajós Gyulának nem volt közvetlen halálközeli élménye, ő is többször 
feszegette a saját határait. Először akkor, amikor 25 évesen, 1978-ban bene-
vezett a Balaton-átúszásra.

– Nem nagyon volt választási lehetőség. Akkoriban a BVSC igazolt úszója 
voltam, és mivel hosszú idő után ’78-ban rendeztek ismét Balaton-átúszást, 
egyszerűen ránk parancsoltak, hogy mindenkinek részt kell vennie rajta. 
Nem örültem, de azt mondtam magamnak, ha már egyszer kötelező, akkor 
meg fogom nyerni. És megnyertem.

Addig mindenki százas gyorsúszót 
akart faragni Hajós Gyulából. Abban át-
lagos képességűnek bizonyult, de 1978 
nyarán, Füred és Siófok között, két óra 54 
perc alatt kiderült, hogy az isten is hosz-
szútávúszónak teremtette. Például azért, 
mert remek a monotóniatűrő képessé-
ge. Jól viseli a fájdalmat, ami tíz kilomé-
ter fölött óhatatlanul előjön. Könnyen 
megy neki a ciklikus mozgás fenntartása, 
márpedig a hosszútávúszás titka, hogy a 
versenyző képes legyen stabilizálni a le-
hető leggazdaságosabb úszástechnikát. 
Ez a legnehezebb, mert 20-40 kilométe-
res távolságon lényegében folyamatosan 
változnak a körülmények, és ezekhez kell á l l a n d ó a n 
hozzáigazítani a technikát. Úszás közben általában a 
világ dolgain elmélkedett, de néha kikapcsolt az agya, 
és csak tempózott a végtelenben. Azt mondja, soha 
nem érezte magát magányosnak a vízben.

Pedig a hosszútávúszó általában magányos (akár-
csak a hosszútávfutó), annak ellenére is, hogy mindig 
kíséri őt egy kishajó. Egészen pontosan mellette halad, 
előtte ugyanis nem mehet, a szabályok tiltják, hogy a 
hajó farvizét használhassa a versenyző, de mögötte 
sem jöhet, mert akkor nem tudna segíteni az iránymu-
tatással. A tengeren nincs bójasor, a kísérő hajó orra 
jelzi a helyes irányt, azt kell figyelnie az úszónak. Be-
szélgetni sem módja, sem kedve nincs az embernek, 
ez a némák sportja. A kísérő hajót a verseny alatt tilos 
megérinteni, mint ahogy nem szabad belekapaszkodni 
a benne ülő segítő kezébe sem.

– Van egy speciális eszköz, olyasmi, mint egy hor-
gászbot, három–öt méter hosszú, azzal lógatják be a 
segítők az enni- és innivalót az úgynevezett etetőpon-
tokon – mondja Hajós Gyula. – Az elhasznált energiát 
mindenképpen pótolni kell még a verseny közben. Ezt is meg kellett ta-
nulnom, nekem az elején volt olyan versenyem, amikor a rajttól a célig hat 
kilót fogytam. Eleinte a nutellás banánnal próbálkoztam, az egy igazi szén-
hidrátbomba, és szinte rágás nélkül lenyelhető. Viszont az evés nagyon ma-

Hajós Gyula negyven éve 
a La Manche magyar lovagja

Egyszer tulajdonképpen megfagyott 
a hideg vízben – na, akkor hagyta abba 
a hosszútávúszást Hajós Gyula, aki ép-
pen negyven évvel ezelőtt úszta át, első 
magyarként, a La Manche csatornát, 
vagyis meghódította, ahogy a sportág-
ban nevezik, az úszás Mount Everestjét. 
Egyszerre volt felemelő és szörnyű él-
mény az a 12 óra 4 perc, amíg áttem-
pózott Doverből Calais-ba, ráadásul a 
sporttörténelmi tett nem csupán fizi-
kai, de „kulturális” sokkot is okozott 
a számára. Viszont 1978-ban egyetlen 
nap alatt összeúszta vele a másfél éves 
keresetét.

Tempózni 
a végtelenben

Olyan erős volt 
az áramlás, hogy egy óra 
alatt hat kilométert 
haladtam, 
ez a  medencében négy 
világcsúcs lett volna 
1500 méteren. 
Csak éppen az angol 
parttal szinte 
párhuzamosan úsztam, 
alig közeledtem 
Calais-hoz.
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ról a juhfaggyút, amivel a hideg víz miatt be kellett 
kennem magam az úszás előtt. Azt reméltem, újabb 
csapás aznap már nem érhet. És akkor felcsendült 
a Boney M.

Azért öröm is akadt. A helyezés ezen a verse-
nyen lényegtelen volt, a csatorna átúszásáért vi-
szont pénzdíj járt. Az az ezer font, amivel Hajós 
Gyula hazajött, akkor másfél éves edzői fizetésé-
nek felelt meg. A pénzt gond nélkül behozhatta, 
az ezüstözött kupát viszont elvették tőle a vámo-
sok, kérvényt kellett írnia, hogy visszakaphassa. 
Ma is ott áll a polcán. A magyar média egy ideig 
nem vett tudomást a sporttörténeti sikerről, az 
MTI mind  össze egy pársoros hírben számolt be 
az eseményről. Talán el is felejtődik a dolog, ha 

Feledy Péter a tévéből nem készít 
Hajósról egy riportot, amelyből 
az egész ország megismerhette a 
hosszútávúszót. Utána számtalan 
interjút kellett adnia.

A hosszútávúszó karrierje 
egyébként nem tartott túl sokáig, 
1983-ban szakított is az extrém 
sporttal. A kanadai Saint-Jean-tó 
átúszása minden korábbi negatív 
élményét felülmúlta. Vagy alul. 
Mint mondta, a 9 óra 4 perces 
úszás során „kifagyott” a tíz fok-
nál is hidegebb vízből. Igaz, ezen 
a versenyen minden beérkezőt 
kórházba vittek kivizsgálásra.

– Elméletileg meg kellett volna 
fagynom, ugyanis 26 fok volt a 

testhőmérsékletem – mondja Hajós Gyula. – A ba-
rátom azt mondta, úgy nézek ki, mint egy másna-
pos hulla, akit baseballütőkkel alaposan megdol-
goztak. Másfél órát álltam a zuhany alatt, lassan, 
óvatosan melegítve a vizet. 15 fokossal kezdtem, 
de forrónak éreztem, féltem, hogy leégeti rólam 
a bőrt.

Amióta Hajós Gyula abbahagyta a versenyzést, 
edzőként dolgozik. A most 65 éves tréner egy saját úszóiskolát visz, ahová 
főként gyerekek járnak. Hosszútávúszók csak ritkán kerülnek a kezébe. A 
legsikeresebb tanítványa Gercsák Csaba volt, aki a 2011-es sanghaji világ-
bajnokságon 25 kilométeren bronzérmet szerzett.

Bár adná magát, még soha nem viccelődtek azzal Hajós Gyulának, hogy 
a jelek szerint a magyar úszósportban csak ezzel a vezetéknévvel lehet va-
lamit elsőként elérni. Hajós Alfréd (az első magyar olimpiai bajnok) ugyan 
nincs a felmenői között, de azt azért Hajós Gyula is elismeri, ha előtte már 
valamelyik honfitársunk átúszta volna a La Manche csatornát, ő bizony nem 
vág bele a vállalkozásba.

– Csak azért csináltam, hogy beírjam a nevem a magyar úszósport tör-
ténetébe. Utánam már többen is átúszták a csatornát, de a történelmi 
tettet senki nem veheti el tőlem. Már rég nem leszek, amikor 
a nevemet még mindig emlegetni fogják. / Cseri Péter

– Pontosabban kikúsztam, mert felállni még a 
sekély vízben sem tudtam a fáradtságtól – meséli. 
– Muszáj volt másznom, mert hivatalosan csak az 
ér be a célba, akinek a lába is kint van a vízből. Ott 
állt fölöttem egy versenyellenőr, és kiabált, hogy 
kússzak még tovább, mert a lábam még belóg a 
tengerbe. És ezzel még nem volt vége a rémálom-
nak: ahogy ott lihegtem a homokban, megrohant 
egy francia tévéstáb, rögtön nyilatkoznom kellett. 
Aztán felszálltam a kísérő hajóra, irány vissza Do-
ver. Nyolc és fél óra volt az út, közben állandóan 
pisilnem kellett, mert az úszás utolsó egy órájában 
tíz liter teát ittam meg a vízben. Minden porcikám 
fájt. A szálláson két órán át vakartam le magam-

kilométert haladtam, ez a medencében négy vi-
lágcsúcs lett volna 1500 méteren. Csak éppen az 
angol parttal szinte párhuzamosan úsztam, alig 
közeledtem Calais-hoz.

12 óra 4 perc tömény szenvedés következett a 
16 fokos vízben. Hajós szerint mintegy két órával 
hamarabb érhetett volna a francia partokhoz, ha 
pontosan ismeri a tengeráramlásokat. Nagyjából 
tíz órája úszott már, amikor a kísérő hajóból le-
szóltak: hajrá, már csak 1500 méterre van a part! 
Ez a medencében úgy 20 perc lett volna. A La Man-
che csatornában átértékelődött a tér és az idő, 
még majdnem tíz kilométert és több mint két órát 
úszott, mire ki tudott evickélni a partra.

semmit nem adtam fel, amibe belekezdtem, azt 
be is fejeztem.

Hetedik lett, ami kiváló eredmény, tekintettel 
arra, hogy a 42 indulóból csak 11-en értek célba 
(a többiek feladták), és ez volt Hajós első tenge-
ri úszása. Mindenesetre Nápolyban megfogadta, 
hogy ennyi elég volt, soha többé nem vág bele 
hasonlóba. Ezt a fogadalmát az esti bankettig 
tartotta. Akkor a szervezők bejelentették, hogy 
a 11 célba érő versenyzőt meghívják az augusz-
tusban tartandó La Manche csatorna átúszó 
versenyre. Úgy döntött, hogy ezt még bevállal-
ja. A szállás és az ellátás költségét a szervezők 
állták, de az utazáshoz pénzt kellett szereznie. 
A BVSC vezetője ismerte a Monimpex első em-
berét, és megkérte, hogy az állami cég segítse 
a magyar úszó küldetését. Hajós bement a ve-
zérigazgatóhoz, aki ránézett, és csak annyit kér-
dezett: Átússza? Átúszom, felelte Hajós. Meglett 
a pénz.

Az úszót Jancsák Péter edző, testnevelőtanár 
kísérte el Folkestone-ba. A  verseny időpontját 
augusztus 14. és 23. közé tűzték ki.

– Nem értettem, hogy mikor is lesz a rajt – me-
séli Hajós Gyula. – Kiderült, hogy számos kö-
rülménynek kell stimmelnie ahhoz, hogy a me-
zőny nekiindulhasson a csatornának. Kétszer is 
kitűzték a rajt időpontját, aztán az indulás előtt 
mindkétszer elhalasztották. Végül az utolsó pil-
lanatban, 23-án este szóltak, hogy hajnalban el-
startolhatunk. Drámai kezdés volt a doveri Sha-
kespeare beachen: háromkor, egy órával a dagály 
tetőzése után vetettük bele magunkat a vízbe. 
Olyan erős volt az áramlás, hogy egy óra alatt hat 

Kikúsztam, mert felállni 
még a sekély vízben sem 
tudtam a fáradtságtól. 
Muszáj volt másznom, 
mert hivatalosan csak 
az ér be a célba, akinek 
a lába is kint van 
a vízből. Ott állt fölöttem 
egy  versenyellenőr, 
és kiabált, hogy 
kússzak még tovább, 
mert a lábam még 
belóg a tengerbe.


