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Merülés a végtelenbe
Szenvedély, szerelem, örök hűség.
Azok, akik életükben legalább
egyszer búvárruhát
öltöttek és megfürödtek a merülés
gyönyörében, felfedezték a víz alatti színes világot, azt
mondják, állandóan visszavágynak
a kékségbe. Bár
a mélyben az élet
megállás nélkül
zajlik, és a látvány
pazar, a csend
birodalmában
bárki megtalálhatja a lelki nyugalmát is…
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gy búvár nem búvár,
két búvár egy búvár.”
– tartja a mondás.
Aki a tengerparton
nem csak órákig tartó
lubickolással, napozással és méteres
homoktornyok építésével szeretné
múlatni az időt, hanem kedvet érez
ahhoz, hogy egy kicsit mélyebb vizekre is evezzen, hamar megtanulja, hogy
miért nem szabad soha egyedül lemerülni az óriási kékségbe. A búvárkodás ugyanis nem veszélytelen sport,
de ha valaki betartja a szabályokat,
nyugodt szívvel úszkálhat a korallok
és a színesebbnél színesebb halacskák
között. Persze Neptun Isten paradicsoma nem csak csodálatos élővilágával várja a merülés szerelmeseit. A
mélységben izgalmasabbnál izgalma-

„

sabb felfedeznivalók is várnak
a búvárokra,
néhol például
a sejtelmes félhomályból hatalmas
monstrumok: több
évtizeddel ezelőtt elmerült hajóroncsok vagy éppen elsüllyesztett harci
járművek tornyosulnak az uszonyosok
fölé.
„Nem könnyű szavakba foglalni, hogy milyen is a felszín alatti
világ! Természetesen mindenki másmilyennek látja, mindenki számára
más élményt nyújt, de egy biztos:
nagyon könnyű a merülés rabjává
válni. Sokan azt hiszik, hogy a néma
csend fogadja majd őket a víz alatt,
de pont mi vagyunk azok, akik megzavarjuk ezt a hallgatag, ám oly mozgalmas idillt. Mi, akik csak vendégek
vagyunk a nagy kékségben.” – meséli
Sopronyi Richárd, a Diving Island
Búváriskola vezetője. – „Az embereknek azt a legfurcsább megszokni,
hogy a víz alatt nem lehet beszélgetni.
Csupán mutogatással kommunikálhatnak egymással a búvárok. Éppen
ezért, amikor feljövünk a felszínre,
általában mindenkinek fülig ér a szája
és be nem áll a szája.”
A víz alatti beszéd kézjelzéseit a
búvársuliban mindenkinek megtanítják. Persze előfordul, hogy eleinte
az ember összetéveszti a jelzéseket.

Míg a hüvelykujj felmutatása
az általános kommunikációban
azt jelenti, hogy minden rendben van, a víz alatt teljesen más
jelentőséggel bír. Aki ezt a jelzést használja, ezzel azt szeretné
kifejezni, hogy fel kell mennie a
felszínre. Az első merüléseknél
sokan elfelejtik ezt és önfeledt
mámorukban gyakran mutatják
fel a hüvelykujjukat…
Bár Richárd már profinak számít, hiszen több mint
2200-szor merült, azt mondja,
a búvárkodást soha nem lehet
megunni. „Számomra minden
merülés egy új élményt jelent.
És az a legszebb az egészben,
hogy nem kell mindig új helyre
menni, hiszen a tengerben mindig minden változik. Minden
egyes alkalommall más látvány
fogad. A búvárkodás nem arról
szól, hogy kimegyek a Váci
utcára és végigsétálok rajta! Az
a legfontosabb, hogy az ember
megtanuljon nézelődni. Eleinte

persze mindenki azt mondja, hogy
nézelődött, de amikor megkérdezem,
hogy mit is látott, nem tudja felsorolni, mert nem rögzültek benne a
látottak. Idővel persze ez is változik és
előfordul, hogy egy négyzetméternyi
területet egy teljes óráig tart feltérképezni.”
A búvárfelszerelés egyik legfontosabb kelléke a palack. Ugyan egy
15 literes acélpalack teljesen feltöltve
nem mondható éppen könnyűnek,
hiszen közel 20 kilót is nyomhat, a
víz alatt bárki könnyedén úszkálhat a
súllyal, hiszen a mélyben már csupán
két kilót nyom a készülék. Egy merülés általában 45-60 perces, de a kezdő
búvárok- mivel gyorsabban veszik a

levegőt és ezért hamarabb ki is ürül a
palackjuk- ennél kicsit rövidebb ideig
úszkálhatnak a színpompás élővilág
között.

Zotmund, avagy Búvár Kund
Búvár Kund nevét szinte már mindenki hallotta. De hogy ki volt ez a legendás férfiú
és miért lett éppen ez a becses neve, nos erre már csak kevesen tudják a pontos
választ. Nem csoda, hiszen a Zotmund néven napvilágot látott magyar vitéz közel
ezer évvel ezelőtt, I. András király seregében szolgált. Az 1050-es évek elején katonáink igen sok csatát megjártak, mivel hazánk életét III. Henrik német-római császár
keserítette meg folyamatos és rettegett támadásaival. Hajóhada Pozsonyt hosszú
ideig ostromolta, de egy éjszaka flottája váratlanul elsüllyedt. A XIV. századból fennmaradt Képes Krónika szerint egy bátor katona, Zotmund az éj leple alatt odaúszott
a császár hajóihoz és megfúrta azokat. Az uralkodó így kénytelen volt elmenekülni
országunkból. Bár a hajdani búvártörténetet sokan csak mesének, legendának hitték, de ma már egyre több tudományosan is megalapozott tény szól amellett, hogy
Búvár Kund valóban létezett és merülési akciója nem csak mendemonda. Dicső
tettéről még Vörösmarty Mihály is megemlékezett egyik költeményében.
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Cápatámadások(k)
A cápáktól mindig is tartottak
az emberek, de Steven Spielberg
világhírű mozifilmjét követően
egyenesen a legfélelmetesebb
ragadozóknak kiáltották
ki a „nagy halakat”.
A tavalyi évben összesen 86 regisztrált cápatámadás történt. Ebből
„csupán” hét végződött
halállal. A legtöbb baleset Florida partjainál
történik, így nem csoda,
ha az észak amerikai
napsütötte paradicsom
kapta meg a cápatámadások „fővárosa” címet.
De a vízi sport kedvelőinek nem árt odafigyelnie
ha Dél-Afrika, Kelet- és
Dél-Ausztrália, Brazília
vagy pedig Hawaii partjainál vetik magukat a nagy
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kékség habjaiba. A cápák
áldozatainak nagy része a szörfösök
közül kerül ki, akik ha megfelelő a
hullámzás, sokszor felelőtlenül - a
figyelmeztetés ellenére - is deszkára
szállnak. Szerintük a cápa a szörfözés
egyik kikerülhetetlen veszélye, tehát a

figyelmeztetéstől függetlenül bármikor lecsaphat rájuk. Ami érdekes,
hogy a nők kevésbé érdekesek a cápák számára.
Ennek oka ugyan még
nem tisztázott, de a szakemberek szerint a válasz
abban rejlik, hogy a férfiak aktívabbak a vízben
és sok esetben mélyebbre
is lemerészkednek, mint a
nők. A támadások aránya
13:1!
A horvát partok közelében ritkán történik
baleset, hiszen az ottani
vizek csak olyan kisebb
cápáknak adnak otthont,
amelyek nem támadnak emberre.
A legtöbb szerencsétlenségért
egyébként a nagy fehér, a tigriscápa
és a bikacápa okolható. Szerencsére
évről évre egyre kevesebb katasztrófáról hallani…

A magyarok a vízben
is az élen járnak
Márciusban rendezték meg az első
nemzetközi 24 órás maratoni légzőkészülékes úszóversenyt Pozsonyban. A
megmérettetésen kilenc tízfős csapat
vett részt. Az egyetlen magyar egység a Magyar Búvár Szakszövetség
válogatottja volt. A különleges verseny
résztvevőire egy 24 órás, víz alatti váltóúszás várt, a nyertes pedig az a csapat
lett, amelyik ez idő alatt a legnagyobb
távot megtette. Nos, a mieinknek ez
sikerült! A magyar búvárúszók már
az első perctől átvették a vezetést,
mindezek ellenére mindenki az utolsó
másodpercig hajtott. A végeredmény: aranyérem és 76,385 kilométer! A fiúk az utolsó csapatra
kicsit több, mint 30 kilométert
rávertek. Fiúk, minden tiszteletünk
a tiétek!

Balesetmentes
merülés
Hihetetlen, de a legtöbb halálos kimenetelű búvárszerencsétlenség nem a vízben, hanem a
parton kezdődik. A nemzetközi
statisztika szerint a balesetek
95%-a személyi hibából történik: a szabályok be nem tartása
vagy pedig a figyelmetlenség
okozza a legtöbb szerencsétlenséget. Csupán 1,5%-ban mutat
ki az orvosi vizsgálat valamilyen addig rejtve maradt szervi
bajt, és a műszaki, technikai
hibából eredendő balesetek is
csak 1,5%-ot tesznek ki. Az
előre nem látható események
– például vihar, villámcsapás – 2%-ban okoz végzetes
katasztrófát.
Nagy veszélyt jelent még az
alkohol- és a drogfogyasztás
is, hiszen az önfeledt nyaralók
szórakozásához a töménytelen mennyiségű alkohol – és
leginkább a fiatalok körében a
kábítószer is – hozzá tartozik.
De a búvárkodás sehogy sem fér
össze az alkohol- és kábítószer
fogyasztásával! A bajt ugyanis a
vízben sokkal nehezebb megoldani, mint a szárazföldön…

Ki merülhet?
Mielőtt bárki felvenné a
búvárszerkót és a mély vízbe
vetné magát, jó, ha tisztában van

a merülést kizáró kritériumokkal. Aki
jó egészségnek örvend, le tud úszni
200 métert és nem dől ki egy húszperces sétától, nyugodt szívvel veheti
a maszkját és irány az óriási kékség!
(Természetesen csak akkor, ha már
megszerezte a búvárvizsgát. Ha még
nem rendelkezik ezzel a bizonyítvánnyal, akkor először a búvársuliban
a helye…) Ha valakinek nincsen ép
dobhártyája vagy az orvosa eltiltotta mindenféle mozgástól, tehát nem
úszhat, nem futhat és semmiféle sportot nem űzhet, az sajnos
kizáró oknak számít.
Ha a doktor úgy látja,
hogy az illetőnek súlyos
tüdőbetegsége, nagyon
magas vérnyomása vagy
éppen komoly szívbetegsége van, szintén
eltilthatja a csobbanni
vágyót a búvárkodástól.
A cukorbetegek fellélegezhetnek, hiszen az
ő esetükben, ha a doki
nem rendeli el máshogy,
megengedett a víz alatti
úszkálás. A tanfolyamra mindenkinek el kell
vinnie a háziorvos igazolását, miszerint a
páciens egész-

ségi állapota megengedi az önfeledt
merülést.

Egyre mélyebbre
és mélyebbre…
Minél korábban kezdjük, annál
könynyebben sajátíthatjuk el a merülési technikákat és
ismereteket. Éppen
ezért ne is csodálkozzunk azon,
miközben mi
lustán a tengerpart forró
homokjában
süttetjük
hasunkat,
kisgyere k e k
szí-

SZEXTESZT
nes búvárruciban és óriási
palackkal a hátukon izgatottan
várják, hogy Neptun isten víz
alatti tarka rétjét minél hamarabb megcsodálhassák. Már
nyolcéves korban beírathatjuk
gyermekünket egy búvártanfolyamra, aki a sikeres vizsga letétele után 2 méterre, később 5
méterre, és ha elérte a tizenkét
éves kort, a 10 méteres mélységbe is leevickélhet. Aki pedig
betöltötte a tizennegyedik életévét, és szintén merülni szeretne,
az alapfokú tanfolyam elvégzése
után már a 18 méter mélységben található csodás élővilágot
is felfedezheti. Akinek még ez
sem elég, további tanfolyamok
elvégzését követően akár 30
méter mélységbe is biztonságosan leúszhat.

A hal, a béka
és a kecske meséje…
Aki már búvárkodott, tudja,
hogy mire vállalkozik a következő merülésnél. Sopronyi Richárd
szerint a legfontosabb elfogadni
azt a tényt, hogy az ember nem
csak a felszín felett lélegezhet,
hanem a víz alatt is lehetséges
a levegővétel. Ezt a tanfolyam
során ösztönössé kell tenni,
éppen ezért nagyon fontos a
sok gyakorlás. „Az elméleti órák
után az uszodában kiderül, kinek
hogy megy a dolog. Ha valaki
még bizonytalan a vízben, akkor
természetesen többet gyakorlunk.
A lényeg, hogy a végén teljes biztonsággal le merjen merülni. Van
egy kollégám, aki viccesen háromféle állathoz sorolja az embert: az
egyik a hal, amely eleve vízbe születik. Ez a fajta embertípus bármire megtanítható és imád órákig
a vízben lubickolni. A másik típus
a béka. A brekegő állatka, mivel
kétéltű, a szárazföld és a víz is
az otthona. Az ilyen emberrel
könnyen meg lehet szerettetni a
tengert, a merülést. Az utolsó típus
pedig a kecske. Nos, ezt a jószágot
bár meg lehet tanítani úszni, de a
szárazföldön érzi magát a legjobban. Az embernek mindig éreznie
kell, hogy hol a saját határa és úgy
is kell cselekednie.”
Beck Adrienn
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„Kipróbálom,
ha legyőzöm a félelmem!”
A Fresh együttes bombázója, bár imádja a tengert és szívesen
búvárkodna, ennek csupán egy akadálya van. Andi ugyanis csak
addig merészkedik be a kékségbe, míg leér a lába. A mély vízben
ugyanis egyszerűen bepánikol. „Nem azzal van a gond, hogy nem
tudok úszni, hanem a mélységgel és az ismeretlennel. Hogy nem
tudom, milyen élőlények úszkálhatnak alattam. Amúgy imádom és
mindig megnézem a merülésről szóló ismeretterjesztő filmeket,
és ha elmegyek a strandra, felőlem akár öt méter mély is lehet a
medence, én akkor is bemegyek, de ha egy bányatóról vagy a
tengerről van szó, akkor bepánikolok. Amikor néhány évvel ezelőtt
Egyiptomban nyaraltunk, a felszíni búvárkodást azért bevállaltam:
rám adták a mentőmellényt, kaptam egy pipát, és bevallom, nagyon
tetszett a dolog. Persze az első percben kicsit szaporábban vettem
a levegőt és a hajótól sem távolodtam el nagyon… Annyira gyönyörű volt a látvány! Egy medencében amúgy szívesen kipróbálnám
a merülést, csak ahhoz le kellene győznöm az egyetlen gátat: a
félelmemet!”

