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Hároméves földkerülő vitorlázás 
után visszaérkezel Budapestre. 
Persze találkozol a családoddal 
meg a barátaiddal, de utána 
hova megy ilyenkor az ember 
először bulizni?
Amikor hazajöttem, 2009 őszén, 
eleinte elég fáradt voltam, nem 
annyira akartam nyilvános 
helyekre menni. A hajóm, a 
Carina a Batthyány térnél volt, az 
időm nagy részét ott töltöttem, 
ott találkoztam mindenkivel. 
Aztán október elején pont volt 
nálam néhány barátom, és 
átmentünk a mellettünk lévő 
hajóra, de igazából csak a WC-t 
kerestük. Kiderült, a Közgáz 
gólyabálját rendezik ott éppen, 
és mire kikeveredtünk volna, 
elindult a hajó. Ott maradtunk, 
így ez lett az első igazi buli.
És énekelted a közgázosokkal a 
műszakisokat gyalázó dalokat? 
Te, ugye, villamosmérnök sza-
kon végeztél.
Igen, a legtöbb dal ismerős volt, 
bár pont ellenkező szöveggel. 
Azért nem vagyok az a tipikus 
műszakis, bár sok emberrel let-
tem jóban abban az időben, és az 
egyetemi bulik, főleg a kolisok, 
elég jó emléknek maradtak meg.
Ahogy a műszakisokat ismer-
jük, tényleg nem vagy tipikus. 
Amikor visszaérkeztél, mi 
volt az első dolog, ami feltűnt 
Budapesttel kapcsolatban?
Amikor az ember hónapokon 
keresztül csak a tengeri levegő 
tiszta illatát érzi, akkor azért 
feltűnik neki, hogy Budapesten 
milyen büdös van. Egészen más 
itt levegőt venni. 
Azért csak volt valami jó is.
Persze, azt rögtön újra éreztem, 
hogy Budapest jó hely, szeretek 
itt élni. Olyan szép épületeket, 
mint itt a Belvárosban, szinte 
sehol nem láttam. Ráadásul miu-
tán hazajöttem, sok új embert 
ismertem meg. Előadásokat tar-
tottam, sok helyen meséltem az 
utamról, az emberek pedig min-
denhol kedvesek és érdeklődőek 

voltak. Igaz, ez inkább személyes 
élmény, de ez nagyon jó volt.
Amikor a tengeren voltál egye-
dül, Budapest melyik része 
jutott eszedbe legtöbbször? Volt 
olyan, ami hiányzott?
A Maldív-szigeteken egy riporter 
ugyanezt kérdezte tőlem. Neki 
akkor azt mondtam, hogy a 
Margitsziget.
És tényleg az? 
Igazából nem tudom. Az biztos, 
hogy nem az a kedvenc részem... 
bár randevúkra végül is jó hely. 
A Budapest-élményem egyik 
meghatározó eleme Gazdagrét. 
Itt nőttem fel, itt jártam iskolába, 
itt van egy csomó ismerősöm. 
Itt élek most is. Nincs nagyon 
összetartó közösség, de sokszor 
összefutok valakivel, akivel aztán 
elbeszélgetünk egy félórát.
Szóval Gazdagrét. A lakótelepi 
élet hozzájárult szerinted ahhoz, 
hogy világutazó lettél? 
Nem, szerintem nem emiatt volt. 
Mindig sokat utaztunk a csalá-
dommal, nekem ez természetes 
volt az életemben. Nem arról van 
szó, hogy a panelektől menekül-
tem a tengerre.
És mi a Budapest-élményed 
másik meghatározó része?
A kocsmai ultizás a barátaimmal. 
Van egy társaság, akikkel évek 
óta rendszeresen összejárunk 
hetente. Kis pénzben játszunk, 
néhány sörrel. Az mondjuk fur-
csa volt, hogy amikor elmentem, 
még alig volt divat a póker, mire 
visszajöttem, már mindenki azt 

játszotta. De a társaságomnak 
szerencsére megmaradt az a 
magja, akikkel lehet ultizni.
Melyik kocsmákba jártok?
Főleg a Belvárosba, a Bobekbe, 
a Wichmannba vagy az Alap-
táborba. A romkocsmákhoz 
néha már kicsit idősnek érzem 
magam, kivéve, amikor néha 
a húgomékkal elmegyünk a 
Dürer-kertbe vagy hasonló 
helyekre. Teázókba is nagyon 
szeretek járni, most például az 
Ezer tea az egyik kedvencem. Itt 
lesz egy randevúm nemsokára.
Állandóan csajozol itthon?
Nem, az azért túlzás, nincsenek 
állandóan randevúim. A helyszí-
nekben pedig szeretek spontán 
lenni. Lehet, hogy a Margitsziget 
lesz a vége, lehet, hogy egy teá-
zó, de nem szeretem előre eldön-
teni, mi legyen.
Az éttermekkel is így vagy?
Igen, hasonlóan. Általában oda 
megyek, ahova hívnak, és egé-
szen különféle helyekre hívnak 
a legolcsóbb helyektől a drágáb-
bakig. Ritkán jegyzem meg a 
helyeket, a jókat viszont felírom a 
noteszembe. Használ még egyál-
talán valaki rajtam kívül noteszt? 
Amikor valaki meglátja, hogy 
jegyzetelek, mindig megdöbben.
Ha változtathatnál valamit 
Budapesten, mi lenne az?
Az autók kitiltása a Belvárosból 
jó lenne, sokkal jobb lenne a 
levegő. Ahogy látom, a biciklisek 
hangja egyre erősebb, úgyhogy 
akár még lehet is belőle valami.

És mi a helyzet a vízi élettel? 
Szerinted Budapest jól használ-
ja ki a dunai adottságokat? 
Ez a másik dolog, amin jó lenne 
változtatni. Sokkal nagyobb vízi 
élet lehetne Budapesten. Több 
kikötő kellene, ahol lehet tartani 
a hajókat. Sokkal több hajó férne 
el, jobb lenne, ha természete-
sebb része lenne Budapest éle-
tének a dunai közlekedés. Nincs 
kihaszálva a Duna Budapesten, 
ráadásul nagyon koszos is.
Ha elköltöznél Gazdagrétről, 
laknál a Dunán? Inkább ott tud-
nánk elképzelni, mint egy belvá-
rosi polgári lakásban.
Az egyik álmom, hogy egy lakó-
hajón lakjak. Az lenne nekem 
való. Elég kényelmesek tudnak 
lenni, de az igaz, hogy inkább 
egyedül. Csajjal, pláne családdal 
azért nehéz lenne. És ki tudja, 
lehet, hogy ez olyan álom, ami 
jobb, ha sosem valósul meg, 
inkább megmarad örök vágynak.

Névjegy
Méder Áron 1979-ben született 
Budapesten. Villamosmérnök-
nek tanult, vitorlázni már 1990-
ben elkezdett. Alig hat méter 
hosszú vitorlásával három év 
alatt megkerülte a Földet. Ilyen 
kis hajóval ez európai rekor-
dot jelent. Hazaérkezése óta 
előadásokat tart útjáról, élmé-
nyeiről szóló könyve, a Békét 
és szelet! idén tavasszal jelent 
meg. Gazdagréten él. 

Az én Budapestem
A gazdagréti hajós
Körbevitorlázta a 
Földet, úgyhogy Méder 
Áronnak igazán van 
összehasonlítási 
alapja. Budapest-
élményéről Plankó 
Gergőnek mesélt.


