
Méder Áron egyedül vitorlázta körbe a Földet egy kicsi, 
negyvenéves hajóval, három év alatt 40 országot érintve… 
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három év alatt 
a Föld körül

Á ron 10 esztendős 
kora óta hódol  
a vitorlázásnak, 

és mindig az volt az álma, 
hogy körbehajózza a Földet. 
Miután lediplomázott, 2,5 
évig logisztikai mérnökként 
dolgozott, hogy közben hat
méteres hajóját, a Carinát 

fel tudja készíteni az útra. 
Tökéletesen tisztában volt 
azzal, mekkora áldozatok
kal jár az álma megvalósítá
sa, de mint mondja, úgy nem 
lehet megkerülni a Földet, 
hogy az ember közben min
dennap láthassa a családját 
és a barátait.

Veszélyes vizeken
– Kellett vagy két hónap ah
hoz, hogy összeszokjuk Cari
nával, de utána már köny
nyebb volt, mert tudtam mit 
bír el, és mire hogyan reagál. 
Persze később is adódtak aka
dályok, a legnehezebb talán 
az éjszakai vitorlázás volt. 

– Az indulásom után 12 
héttel az egyik éjszaka arra 
riadtam fel, hogy egy hatal
mas halászhajó tart felém. 
Az utolsó pillanatban vettek 
észre és kerültük ki egymást.

– Voltak vészhelyzetek, 
amikor küzdenem kellett az 
időjárás vagy a hajó állapota 
miatt, de ilyenkor csak arra 
koncentrál az ember, hogy 
helyesen cselekedjen. Nem 
szabad félni, mert ha félsz, 

nem tudsz tisztán gondol
kodni. Azért persze nem ar
ról szól a vitorlázás, hogy fo
lyamatosan harcolsz az ele
mekkel, mert bár bizonyos 
helyeken ez is hozzátartozik, 
de nem ez a jellemző.

Carina  
csodájára jártak
Áron leghosszabb kikötés 
nélküli útja 52 napig tartott: 
a Csendesóceánon hajózott 
Galápagostól egészen a Mar
quesasszigetekig. Máskor 
azonban olyan is előfordult, 
hogy mindennap a száraz
földre léphetett. 

– Sok helyen csak azért áll
tam meg, mert érdekelt az 
adott ország és kultúra, de 
gyakori volt az is, hogy sze
relni kellett valamit a hajón. 

A kikötőkben mindig öröm
mel fogadtak, és mindenhol 
Carina csodájára jártak, mert 
rendszerint ő volt a legkisebb 
hajó. Sok jachtossal, halász
szal beszélgettem, akik gyak
ran meghívtak magukhoz 
ebédre vagy vacsorára, és se
gítettek a szerelésben, de a he
lyiek is kedvesek voltak ve
lem. Bár látták, hogy nem ho
zok nekik sok pénzt, azért ér
dekes figurának tartottak. 

– A Cookszigeteken tartot
tam először „beszámolót”. 

Elmondtam a helyieknek, 
hogy honnan érkeztem, mire 
megkérdezték, hol van Ma
gyarország, milyen a tengere, 
és milyen halak vannak ben
ne. Az ottaniak életének szer
ves része a víz, el sem tudják 
képzelni, milyen lehet tenger 
nélküli országban élni.

a földi Paradicsom
A szélcsendes időszakokban 
Áron remek elfoglaltságokat 
talált magának a hajón: halat 
fogott, főzött a kis gáztűzhe
lyen, úszott, meditált, min
den este megnézte a naple
mentét, és a Bibliát többször 
is elolvasta.

– Kicsit egyhangú volt az 
út, mégis minden nap más
milyenre sikeredett. Előfor
dult, hogy várnom kellett a 

szelet, vagy kellemes fuval
latban vitorláztam, netán 
épp vihar volt, és a túlélésért 
harcoltam. Egyik nap sikerült 
halat fognom, aztán nem, és 
csak májkrémes kenyeret 
ehettem. Nagyon érdekes volt 
együtt élni a hajóval, egyedül 
lenni a természetben. Nem 
éreztem magam magányos
nak, de budapestiként furcsa 
érzés ilyen életet élni.

A hurrikánszezon miatt 
Áron fél évet töltött a Fidzsi
szigeteken, ami a trópusi kör

„Sokat tanultam  
az út során.”

„Fidzsihez kapcsolódnak  
a legkedvesebb emlékeim.”

   köNyVajÁNló
többet is megtudhat Áron álmá
nak valóra válásáról a Békét és 
szelet! – három év alatt a Föld kö
rül című könyvéből. (jaffa kiadó)

nyezetnek, a békés, vidám 
életszemléletnek és a bol
dog, hagyományaikat őrző 
közösségeknek köszönhető
en szerinte maga a földi Pa
radicsom.

– Nagy volt a kísértés, 
majdnem ott maradtam, de 
nem ragadhattam le a töké
letesnek tűnő helyen, mert 
ott motoszkált bennem a le
hetőség, hogy máshol is 
csoda vár. Fidzsihez kap
csolódnak a legkedvesebb 
emlékeim, de rengeteg ha
sonlóan jó helyet is megis
mertem. Sok olyan területre 
eljutottam, ahová a turisták 
nem, hiszen repülővel nincs 
lehetősége az embernek úgy 
utazni, mint egy kis hajóval. 
Sok lakatlan szigeten is ki
kötöttem, ahol még csak ki
taposott ösvény sem volt a 
dzsungelben. Ilyenkor csak 
lefekszik az ember a partra, 
kagylót gyűjt, és olyan ér
zése van, hogy ő az egye
düli ember a világon.
 
Újra itthon
– Egyelőre nem készülök 
újabb magányos útra. Most 
az a cél, hogy minél több 
embernek megmutassam  
a vitorlázás örömét, mert ez 
nem csak a gazdagok sport
ja! Mindegy, milyen hajóval 
csinálod, az élmény ugyan
az. Talán, ezzel tudom a 
legtöbbet adni a világnak...

Szabó Csilla

Áron egyedül indult 
Föld körüli útra...

A leghosszabb 
kikötés nélküli 

út 52 napig  
tartott

A helyiek mindenütt 
érdeklődéssel fogadták

Ha sikerült, halat  
fogott, ha nem, maradt 

a májkrémes kenyér


