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Három év alatt a Föld körül egy olyan vitorlás fedélzetén,
amely mindenkiben azt a kérdést veti fel, hogy kapitánya
vajon merész vagy ırült: akkor is érdekes téma lenne, ha
fikcióról, nem pedig a valóságról és egy Földkerülés történetét
rögzítı napló könyv alakjáról volna szó.
Pedig az utóbbival szembesülhetünk
Méder Áron Békét és szelet címő
könyvének segítségével. A fiatalember
nem töltötte még be huszonhetedik
életévét, amikor 2006 ıszén a szlovéniai
Koperbıl elindult világot látni. Társa Carina
volt: egy több évtizede épített, apró hajó,
melyen aztán volt, hogy hónapokat töltött a
nyílt vízen kikötés nélkül. Közben
megküzdött az elemekkel, egészségügyi
Kapcsolódó anyagok
gondokkal, milliónyi technikai problémával
 Célba ért a földkerülı vitorlázó Méder Áron
és még azzal is, hogy Fortuna
istenasszony néha megmutatta azt is,
milyen lehetne, ha nem állna mellette. Út közben pedig naplót vezetett, amelybıl idén
tavasszal könyv is született.
Aki abban a reményben veszi le a kötete a könyvesbolt polcáról, hogy klasszikus útleírást
vásárol, melyben országról országra következnek a kikötıi történetek, csalódni fog. A vízen
vezetett naplóban ugyanis technikai adatok mellett Méder Áron érzéseket oszt meg az
olvasóval egy hajónapló keretei közé szorítva. Idırıl idıre persze egy-egy kikötı is sorra
kerül, ahol szerzınk – kalandorunk – érdekes sorsokkal találkozik, de néhány sornál vagy
bekezdésnél tovább nem idızik velük. Megy inkább hajót algátlanítani, élelmet vagy
eszközöket vásárolni, esetleg motort javítani. Egy merész és a maga nemében páratlan
vállalkozás krónikája ez széllel, vízzel, mőszaki hibákkal, halakkal és el-, majd feltőnı
segítıkész emberekkel tarkítva.
Az olvasót idınként megzavarja, hogy hajósunk keresztnevén meghivatkozott barátai vagy
ismerıseit úgy vezeti be naplójába, hogy mi nem tudjuk, kikrıl is van szó. A hajózási
szakszavakkal kapcsolatosan segít a könyv végén olvasható szószedet, abban azonban
legfeljebb fantáziánk, hogy egyes, valahol „elhagyott” alakokkal vajon mi történt. A szerzı az
egyik fejezetben barátnıjét említi, néhány tucatnyi oldallal késıbb pedig egy fidzsi lánnyal
gabalyodik nagy szerelembe – persze, persze, a vállalkozás története szempontjából
érdekesebb az útvonal, mint a szerelmi térkép, de könyvben a napló ilyen tekintetben
átdolgozást igényelt volna, ha már a hölgyek is képbe kerülnek.
A napló érdekessége így országismertetı vagy veszélyes kalandok egyvelege helyett az,
ahogyan szemtanúi lehetünk az emberi lélek rezdüléseinek egy ilyen különleges helyzetben.
Az egészségügyi nehézségek és az állandó készenlét az emberre gyakorolt hatása, az
emberi segítıkészség és a hajós társadalom összetartása az, amitıl érdekes a Békét és
szelet annak, aki nem egy hasonló vállalkozás elıtanulmányaként nyúl érte.
Méder Áron: Békét és szelet (Jaffa Kiadó)
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