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K Ó S A   C S A B A

A tengerúszó

Csodálkozom, hogy Jókai nem írta meg. Pedig regényhõs volt, a legkalando-
sabb életûek közül – Jókai álomi hõsei közé illõ.

1846-ban született, bölcsõje mellett Széchenyi István állt. Ügyvéd édesapja,
Székelyhídi Szekrényessy József ugyanis a legnagyobb magyar közvetlen mun-
katársa és jó barátja, aki  1848 elõtt, „Széchenyi István gróf némely terve”
címmel könyvet is ír. Korábban, az 1830-as években több vígjáték szerzõjeként
szerez nevet magának.

Az apa Pest városának elsõ közjegyzõje, a Nemzeti Kaszinó és a Pesti Lovas
Egylet elsõ titkára. A szabadságharcból – Széchenyi követõjeként – kimarad, így
mûködhet 1849 után ügyvédként. Jogi tudását az önkényuralom üldözötteinek
szolgálatába állítja: nagy körültekintéssel, megfontolt, diplomatikus érveléssel
emberéleteket ment.

Egyébként a fürdõélet népszerûsítõje, õ maga két fürdõnek, a Rudasnak és a
Császárnak is bérlõje az 1850-es években. Itt tanul meg úszni Kálmán fia, aki
képes reggeltõl-estig, faltól-falig hasítani a vizet.

Az anya soproni polgárcsalád sarja: több kötetet kitevõ naplója, amelyet
még leány korában kezd vezetni, irodalmi kuriózum. Egy érzéseit, érzékiségét
bátran vállaló nõ gondolatai a szerelemrõl, a házasságról, az életrõl. Szerelmi
házasság az övék: Schlachta Etelka hûséges, jó asszony lesz, aki kilenc gyerme-
ket szül és nevel fel. A kilencbõl öt fiú, négy lány.

Mindegyik tisztes, nyugodalmas polgári életet él majd – kivéve a harmadik-
ként született Kálmánt. Õ egy folytatásos kalandregény hõseként járja az euró-
pai fõvárosokat, országokat és a kontinenseket.

Ha húsz esztendõvel korábban születik, minden bizonnyal a szabadságharc
harctereinek huszártábornoka. Így azonban csak 1866-ban köt kardot. A po-
rosz-osztrák háború zajlik: húsz évesen ott terem a königgrätzi ütközetben. A
porosz-francia háborúban a német seregben harcol, önként, virtusból, jobb
kitérni elõle.  Bár a nevét nem tudják kiejteni – hogyan is tudnák –, a harcme-
zõn félni megtanulnak tõle.

1873-ban Hispániában tûnik fel, Don Carlos trónörökös seregében. 1875–
76-ban osztrák békefenntartó katona Dániában. Itt értesül róla, hogy egy bátor
angol, bizonyos Webb kapitány átúszta a La Manche csatornát. Nosza edzeni
kezd õ is, szabad idejében a dán szigetek között úszkál, majd a jéghideg Északi-
tenger vízében megekerüli Helgoland szigetét.

Dániából még ebben az esztendõben áthajózik Amerikába, de ott éppen
csak körülnéz. Megtudja ugyanis, hogy kitört az orosz–török háború.
Szekrényessy Kálmán hamarosan ennek a háborúnak rettegett dzsidás-kapitá-
nya. A törökök oldalán látjuk, dzsidás kapitányként – hosszú nyelû, kétélû lán-
dzsájával szélsebesen nyargal a harctereken. A véres ütközetek szünetében szín-
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játékokat ír, rajzol a vázlatkönyvébe, és masinájával fényképezi a Balkán nép-
rajzi érdekességeit.  Felüdülésként kisétál a tengerpartra, úszódresszt ölt, bele-
ugrik a vízbe. Mintha jobb dolga nem akadna: még 1876-ban átúszik a Boszpo-
ruszon. Bár a törökök sem egykönnyen ejtik ki a nevét, harsogják éljenezve.
Mégis elégedetlen magával. Egy esztendõvel késõbb visszatér a Boszporuszra.
Az európai partokról átúszik az ázsiai partokra, majd pihenõ nélkül vissza Eu-
rópába.

Még ebben az évben útra kel, hogy átússza a Szuezi-csatornát. Hazafelé jö-
vet útba ejti Gibraltárt –, már régebben tervezte, hogy átszeli a szorost.

De ez csak bemelegítés.
1879 augusztusában – egy berlini fogadás után – a Bodeni-tó bajorországi

oldalán beleveti magát a tizenhét fokos vízbe. Nagy összegekben fogadnak rá,
hogy a tó feléig sem jut el. Különösen, hogy bejelentette: úszás közben sem
folyadékot, sem táplálékot nem vesz magához. Hét óra huszonhárom percnyi
úszás után éri el a svájci partot – mindenki veszített, aki ellene fogadott.

De hol nem úszott még a kontinensen? A szentpétervári bálteremben eszé-
be jut: hát, odahaza! A Balatonban. Hogyan feledkezhetett meg róla?

Irodalmat kedvelõ ember lévén tudja, hogy a Balatont Pálóczi Horváth Ádám,
a tizennyolcadik századi poéta nevezte el Magyar tengernek,  ismeri az általa
szerzett verset is, amely báró Hompes-Boldheim angol mágnás kalandjairól
számol be.

A báró, még 1787-ben Balatonfüreden idõzött, és egy nyári napon ladikkal
beevezett a tóba. A csónak, lyukas lévén, süllyedni kezdett, mire a báró „Min-
den ruháját hirtelen lehányja a nyakából,/ Elveti az evezõt is, és kiugrik a fá-
ból…”

Abban az idõben törvény tiltja a tavakban, folyókban való fürdõzést, nagy
szenzáció tehát, hogy valaki tempózik a vízben, majd anyaszült meztelen má-
szik ki a füredi partra. A báró ruháért könyörög, bolondnak nézik: „Kéntelen
volt amaz elsõ ártatlan öltözetben/ Kiszállni a sok piperés-ruhás gyülekezet-
ben/ ”, ahol „A szemérmes kisasszonykák szemeiket befedték,/ Csak az árnyék-
tartón által az ujjok közt nézegették” a szerencsétlent.

Egy századdal késõbb Szekrényessy Kálmánt már nem fenyegeti ilyen ve-
szély. Úszásának hírére több ezren utaznak Siófokra és Balatonfüredre, legna-
gyobb számban éppenséggel hölgyek, kisasszonykák, asszonyok.

Mind látni akarják, ezt a harmincnégy éves, hatalmas bajuszú, apollói ter-
metû férfit, az aranyzsinóros mentés tisztet, csatamezõk hõsét, báltermek hí-
res táncosát, tengerek, tavak meghódítóját.

Szekrényessy Siófokon nyilatkozik az újságíróknak:
– Hazafias kötelességemnek tartom e távúszás által a Balatont ösmertebbé

tenni!
1880. augusztus huszadika. A tizennégy kilométeres távot – az elsõ Bala-

ton-átúszóként – hat óra negyven perc alatt teljesíti. Siófokon kétezren integet-
nek utána, Füreden háromezren várják.
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Úgy száll ki a vízbõl, mintha csak megmártózott volna. Pedig augusztus utolsó
napjaiban elborult az ég, a víz tizenkilenc fokosra hûlt. Erõs szél fújt, a tó
közepén méteres hullámokat vert.

A Balaton-úszó fehér fürdõlepelbe burkolózva integet a hódolóknak.  Ra-
gyogó szépség lép oda hozzá, dús virágcsokorral köszönti a bajnokot. Ránéz a
lányra, még nem tudja, hogy Rapravetta Margitnak hívják. Az olasz király uno-
kahúga. De nem ezért kéri meg majd a kezét, hanem azért mert az elsõ látásra
egymásba szerettek.

Jókai ezt az úszást, ezt az érkezést sem látta? Pedig Füreden állt a villája.
Talán úgy vélekedett õ is, mint Mikszáth Kálmán? Úgy tetszik, az ilyen kivé-

teles sportteljesítményt akkoriban a szellem emberei még nem értékelték. Mik-
száth ekképp fanyalog a Pesti Hírlap hasábjain:

„Szekrényessy a Balatont úszta át. Órákon körösztöl ott lubickolt a nyomo-
rult vízben, s mégsem változott sem csukává, sem durbinccsá – pedig megérde-
melte volna. Mert amelyik ember ember, ne kívánkozzék békának.”

Szekrényessy Kálmán egyébként nem idõzött sokat Balatonfüreden. Nászút Itáli-
ában, aztán Pegli és Genova között átszeli a Genovai öblöt. Idõnként hazalátogat:
még háromszor ússza át a magyar tengert. Utoljára negyvenkilenc éves korában.

Ideje már odahagyni a nagy vizeket. Egyre kevesebb úszás tengeröblökben,
tavakban, folyókban, egyre több futás, magasugrás, diszkoszvetés. A száraz-
földön is bajnok. Egyhuzamban negyvennégy atlétikai versenyen indul, negy-
vennégy gyõzelmet arat.

Közben a levegõt is meg akarja hódítani. 1877-ben már szerkeszt egy repü-
lõgépet, még nem tud vele fölemelkedni. 1895-ben új gépével már öt percet
repül. Egyáltalán nem mellesleg: õ az elsõ léghajózónk is.

Jókai figyelmét ez sem kelti fel.
Ismerhetné pedig Szekrényessy Kálmánt akár a redakciók világából is. Mert

hõsünk, megállapodván újságírásra, szerkesztésre adja a fejét. 1873-ban meg-
alapítja az Igazság címû független napilapot.

Késõbb õ indítja útnak az elsõ magyar sportlapot. És írótársa is Jókai Mór-
nak, ha nem is érhet fel a fejdelemhez.

Azért mégis megírt tucatnyi regényt, beszélyt – azaz novellát –, útirajzot,
még dráma is fûzõdik a nevéhez. Jobb írónk van nála nem egy. De melyikük
mondhatta el magáról, hogy végigharcolta az európai csatatereket, hogy a ten-
gerekben és a magyar tengerben ficánkolt, hogy egyúttal repülõgép-konstruk-
tõr, sportklub alapító és atlétikai bajnok is?

Nem beszélve arról, hogy minõ hódítója a nõ szíveknek. Csak a romantikus
regények hõsei gyõznek úgy, mint õ – mindenütt.

A halált azonban õ sem tudja legyõzni.  Szilveszter napján búcsúztatták,
1923-ban.  Múlt decemberben, halálának nyolcvanötödik évfordulóján utódai,
tisztelõi újra temették a Fiumei úti nemzeti sírkertben. Nem messze Jókai Mór
síremlékétõl.

Jókai nem írta meg õt – de van igazságszolgáltatása a sorsnak. Végül mégis-
csak egymás mellett alusznak õk ketten.

Az álomi hõs és a nagy álmodó.


