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A Budapesten és Balatonfüreden rendezett 17. 
FINA Vizes Világbajnokság megnyitója előtt egy 
nappal (2017. július 13-án) tették közzé a címben 
említett hivatalos szurkolói dalt. Az „opust” Kozma 
Kata és Sebestyén Áron írta angolul és Iván Szand-
ra „magyarította”. A szövegíró Iván Szandra szerint 
ezzel a fajta mai hangszereléssel egy olyan dalt alkot-
tak, amely ötvözi a modern stílust és az akusztikus 
popzenét. A Petőfi Live a mű keletkezési körülmé-
nyeiről faggatta Katát és Szandrát, akik elmond-
ták: a dalt meghívásos pályázaton választották ki a 
vb rendezői. Ők pedig igyekeztek egy olyan „pro-
dukciót” létrehozni, amely ritmikailag és a szöveg 
szempontjából is nagyon inspiráló. Emellett fontos 
volt nekik, hogy a szerzemény eufórikus állapotot 
ébresszen a hallgatókban. Sok ihletet merítettek a 
víz lényegéből, a víz energiájából. A refrén nagyon 
buzdító, arra ösztökél, hogy pattanj fel a helyedről és 
teli torokból énekelj. Számukra az egész együttmű-
ködés egy csapatépítő tréning volt: összhang meg-
teremtése hármuk között és a szurkolók hangula-
ta fokozásának terve mind abban segítettek nekik, 
hogy egy nagyon jó, a nagyközönségnek is tetsző 
dal szülessen.

Természetesen készült egy videó is: ez felidézi a 
magyar sportolók legemlékezetesebb versenypilla-
natait. A videó alá Veréb Tamás énekelte fel a dalt 
egy budapesti stúdióban. 

„– Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy 
engem választottak ki erre a nemes feladatra. Emlék-
szem, milyen lelkesedéssel mentem be a stúdióba 
erre a különleges hangulatú felvételre, lévén, hogy 
éjféltől hajnal hatig dolgoztunk rajta. Ilyenkor 
nem pusztán egy dallam kétszeri eléneklése törté-
nik, hanem megbeszéljük az angol kiejtést, a dal-
lamíveket, a dal mondanivalóját. Előfordul, hogy 
etaponként, akár soronként vesszük fel, külön a 
vokálsávokat, vagy akár egy hirtelen jött ötletelést 
tartunk a hangszerelést illetően.” – mondta a mis-
kolci énekes a Zenebutik tv-ben, akinek hangját és 
tehetségét a közönség már jól ismerheti a 2016-os 
Sztárban sztárból. 

Folyóiratunk olvasóinak Iván Szandra zongorista-
énekest nem kell bemutatni, hiszen tősgyökeres böször-
ményi. A vizes vébé örömteli napjai alatt gyakran csen-
dült fel a dalotok a bel-és külföldi tévé közvetítésekben. 
(Szerkesztőségünk és a magam nevében szívből gratu-
lálok ehhez a nagyszerű sikerhez.) Milyen érzés volt 
számotokra, hogy a világ milliói hallgathatják a szer-
zeményeteket?

Iván Szandra: – Teljesen hihetetlen és szürreá-
lis volt belegondolni abba, hogy ezt a dalt például 
Ecuadorban is hallani fogják, akik követik a vizes 
világbajnokságot. Budapesten nem messze lakom a 

Margitszigettől, amelyik szintén az egyik verseny-
helyszín volt, és egyik délelőtt arra lettem figyelmes, 
hogy hangosan üvölt a refrén: „Mögötted állunk, Te 
csak szállj, repülj biztos hittel tudom Neked nincs 
határ!”. Amikor realizáltam, hogy ezt bizony a dunai 
szél fújta a fülembe a versenyről magáról, még a 
fejem tetején is lúdbőrös lettem. 

Vagy épp Hosszú Katinka utolsó versenyének 
eredményhirdetését néztem egy teraszon, a Római 
parton, amikor a TV mutatta, hogy Katinka elin-
dul a magyar zászlóval a stadionba és a háttérben 
zúgott a dal. Ez is hatalmas élményem. Mosolyog-
tam magamban, és hálát adtam, hogy közöm lehe-
tett ehhez az egészhez! 

De kicsit térjünk vissza a felkéréshez. Konkrétan ki 
keresett vagy kik kerestek meg Téged/Titeket, hogy írja-
tok szurkolói dalt a 17. FINA Vizes Világbajnokságra? 
Mennyi időtök volt a szövegírásra, a zenei alkotásra, 
illetve a mű feléneklésére? Melyik budapesti stúdióban 
rögzítettétek a dalt?

A Tom-tom kiadóhoz is eljutott a FINA pályá-
zati felhívása, miszerint szurkolói himnuszt keres-
nek a világbajnoksághoz. Sebestyén Áron rendszere-
sen dolgozik a kiadónak, így őt kérték fel erre. Áron 
pedig régóta szeretett volna Kozma Katával dolgoz-

ni, akit az Artisjus Junior díjátadáson ismert meg. A 
szerzőpáros megírta és meghangszerelte a dalt ango-
lul, engem pedig felkértek, hogy írjam meg magya-
rul. Nagyon könnyű dolgom volt, ugyanis egy zseni-
álisan fülbemászó dalt kaptam, fantasztikus képek-
kel az angol szövegben. Láttam mindent magam 
előtt, amikor fordítottam. Szóval csak kiszaladt a 
tollamból. Egyébként nagyon rövid időnk volt arra, 
hogy az alkotás „fogyasztható” állapotba kerüljön. 
A felvételek a legendás Pannónia és Tom-tom stú-
diókban készültek. Illetve a hajdúszoboszlói Medix 
(Gál András) is közreműködött a végleges hangzás 
kialakításában. 

Gondolom eleve angol szövegű művet vártak tőletek, 
hiszen mindenekelőtt a nagyvilág felé kellett „propagál-
ni” az eseményt. De kinek volt a kérése, hogy magya-
rítsd a dal szövegét?

Pályázati kritérium volt a magyar fordítás is. Elvi-
leg tükörfordítás is elég lett volna, de az angol szö-
vegekben megfogott képek, sorok a magyar szöveg-
ben legtöbbször nem kapnak értelmet, vagy furcsán 
hangzanak. Nem akartuk, hogy ez megtévessze a 
pályázat elbírálóit, ezért „teljesítettük túl” a felada-
tot és fordításként egy konkrét dalszöveget csatol-
tunk.  Később Orbán Viktor miniszterelnök úr kéré-
sére a stúdióban fel kellett énekelni a magyar dalt is. 

A neten próbáltam felkutatni a dal magyar szövegét, 
de nem találtam, a Veréb Tamással felvett magyar dal-
változatot hol kereshetik az érdeklődők?

A magyar dal szövegét „Nincs határ” vagy 
„Mögötted állunk” alternatív címeken lehet meg-
találni a nagy online zenehallgatási felületeken. 
(Itunes, Spotify, Deezer stb...) 

Van ismerősöm, aki most már kifejezetten erre a 
dalra szokott sportolni. 

Ez utóbbihoz külön is gratulálok, és jó, hogy mon-
dod! A kondi-gépemen reggelente magam is erre fogok 
nyújtani. Kedvező hatását terjeszteni fogom az isme-
rőseim között és megragadva az alkalmat, ajánlom már 
most lapunk olvasóinak is.

A FINA elnöke, dr. Julio C. Maglione a Papp 
László Arénában tartott 2017. július 30-i záró ese-
ményen köszönetet mondott és ilyképpen gratu-
lált a magyar kormánynak, Budapest és Balatonfü-
red önkormányzatának, a szervezőknek és a több 
ezernyi önkéntesnek: „- Mindannyiuk támogatása, 
lelkesedése és profizmusa tette lehetővé, hogy ez 
legyen a FINA történetének legjobb világbajnok-
sága”. Seszták Miklós, a szervező-bizottság elnö-
ke pedig kiemelte: Magyarország két év alatt meg-
csinálta azt, amit a vb átvállalásakor sokan lehetet-
lennek gondoltak.

Teszem hozzá nyomban: Iván Szandra művész-
nő és szerzőtársai révén is egy újabb, világnak szóló 
kulturális sikerrel büszkélkedhet Hajdúböszörmény 
és Magyarország. Mint ahogy a mi Kapás Boglár-
kánk is derekasan helyt állt a 17. vizes világverse-
nyen, ahol olimpiai bronzérmesünk a 800 méteres 
gyorsúszásban 5. helyezést ért el. Róla a következő 
– decemberi – periodikánkban jelentetünk meg egy 
nagyobb terjedelmű interjút.

Balla Zoltán

„We Are The Water” – „Nincs határ”
adalékok a 17 . Fina Vizes Világbajnokság szurkolói dalához
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