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  AZ ÉN GÓLYÁM. 
 
  (Egy szép ajándék a sok közül, amit a repüléstől kaptam.) 
 
 
 A gólya a magyar nép egyik legkedvesebb madara. Pár évvel ezelőtt láttam a Duna-TV-
ben egy igazán szívet - lelket melengető kisfilmet. 
 Egy kis somogyországi faluban élők és egy télire itt rekedt gólya történetét dolgozták fel 
nagy szeretettel a „Mi gólyánk.” címmel. Gyarmathy Lívia rendező, Bognár Endre remekül 
komponált képein keresztül szinte megható, helyenként bájos humorral fűszerezett története máig 
emlékezetes számomra. Szerencsére megörökítettem magamnak, mondanom sem kell, már 
sokszor megnéztem, nem tudok betelni vele. 
 Nekünk repüléssel beoltott embereknek a madarak különösen kedvesek, valahol 
rokonoknak érezzük magunkat velük, sőt mi több, némelyiket tanítómestereinknek. Ilyen a gólya 
is. Csak míg Ő szinte beleszületik a számunkra oly kedves közegbe, addig a földet taposó 
embernek egy olyan szerkezetre volt szüksége melynek segítségével – szárnya híján – ebbéli 
hiányosságát pótolni tudta. De hál, Isten sikerült! 
 Kis segítséggel, a madarakhoz hasonlóan a vitorlázórepülőgépek is a nap besugárzása 
következtében különbözőképpen felmelegedett – földfelszínről kiváló – levegőkéményekben 
tudnak, tudunk felemelkedni s ezeket meglovagolva huzamosabb időt fenntölteni. 
 A gólya ennek nagy mestere. Jó termikviszonyok között, nyilván a veleszületett képessége 
és tehetsége folytán akár órákat is tud egyetlen szárnycsapás nélkül a levegőben tartózkodni, 
bátran mondhatom: fenségesen. 
 Számtalanszor mutatták már meg nekem is merre menjek, hol találok emelést. Sohasem 
kellet bennük csalódnom. Ahol a gólya teker ott termik van, potyára nem köröz. 
 A többi madár is élvezi a gürizés nélküli emelkedést. Például a fecske. Igazán kedves kis 
madár, villámként cikázik, szélvész gyorsasággal hasítja a levegőt, de adottságai révén – testéhez 
képest – rövid kis szárnyaival termikelni nem tud. Ha viszonylag magasan vannak, akkor nagyon 
jó idő van, - kanállal lehet enni a termikeket – őket is elragadja az emelés. Ez szemmel láthatólag 
nagyon tetszik nekik is, ilyenkor tömegesen élvezkednek, hangos csivitelésük földig hallatszik. 
 Az ölyvek már nagyobb spílerek, ők nagyon jól csinálják. Szemet gyönyörködtető látvány 
közelről látni őket, amikor megunva az emelkedést, (micsoda buta szóhasználat: ezt nem lehet 
megunni! – mert sokat repülni lehet, de eleget nem - ) először az egyik szárnyukat hónuk alá 
csapva „leborítanak”, majd a másikat is becsukva ágyúgolyóként zuhannak alá a magasból, 
minden bizonnyal az éppen futóárkaiban rohangáló egerek láttán.  
 De én most az én gólyámról szeretnék beszélni. 
Szép nyári vasárnap reggel volt, hol lenne az ember ilyenkor máshol, mint a „repülőrét”-en? 
Érződött a levegőben, ma termikben gazdag, jó vitorlázó idő lesz! Ennek megállapításához még a 
repülőtéri, spártaian egyszerű műszerezettségű meteorológiai állomás segítségét sem kellett 
igénybe venni. Hogy ez milyen és hogyan működik? Ez egy kb. egy méter hosszú kenderkötél, 
kiakasztva a hangárkapu felső vezető sínjének végére. Működése abszolút megbízható. Száraz 
kötél – napos idő, vizes kötél – esős idő, lengő kötél – szeles idő. Ha a kötél nem látszik, úgy 
nagy a bizonytalanság, mert három eset lehetséges: vagy köd van, vagy lelopták, vagy egész 
egyszerűen éjszaka van. (Mert ugye, a repülőbölcsesség szerint, estére sötétedés várható!) 
Háromszázötven méterre csőröltek, lekapcsoltam. Jobbra előttem DNy-i irányban, Ják felé, (a 
profik azt mondanák kétóra irányában) egy barátságosan alakuló, éppen kipattanni készülő kis 
kumulusz felé vettem az irányt. Jó lóra tettem, mert alá érve éreztem a fenekemen (a 
vitorlázórepülő csalhatatlan variométere!), hogy itt az emelés, rá sem kellett néznem a műszerre. 
Kitapogattam a határait, nehogy kicsöppenjek belőle, bal kört tekertem, s rövid időn belül 
barátságos 2m/sec sebességgel emelkedve, kényelmesen gyönyörködhettem a szemem elé táruló 
csodálatos látványban. 
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 Hidegfront utáni állapot volt. Ilyenkor a csapadék és az erős szél szinte „sterilizálja” a 
levegőt, kristálytiszta csodás látvánnyal ajándékozva meg a légjáró embert. ÉNY- on – 
magasságom eredményeképpen – a Kőszegi-hegy gerince fölött már kibukkant a Schneeberg 
kobakja, kicsit jobbra megcsillant a Fertő-tó víztükre, Kőszeg, Csepreg, Bük itt van az ember lába 
alatt, Cell, Sárvár, Vasvár, Körmend házai világítanak. Látom a Ság-hegyet, délebbre a Somló 
háta púposodik, mögötte a Bakony fennsíkja magasodik. Aztán a csúcs: a Balaton-felvidék és a 
Keszthelyi hegység vonulatai közt a Tapolcai-medencéből kiemelkedő Csobánc, Badacsony, 
Szent-György hegy, Szigliget vulkáni kúpjai s a köztük vékony ezüstcsíkként ki-kivillanó 
víztükör, a Balaton! Az én szavam kevés ennek a csodának az érzékeltetéséhez, nem is 
erőlködöm. 
 Magasságmérőm 1200 métert mutatott, ez már barátságos magasság, pláne így, hogy még 
emelkedem, ami nem csoda, mert időközben a kis pacni óriási nagy vakító-fehér karfiollá 
kumuluszosodott, amire a többi látványából lehetett következtetni, hiszen én csak a felhőm 
mosókonyha-szürke alját láttam. 
 Hirtelen furcsa érzésem támadt. Mintha nem lennék egyedül! Fejemet bagolyként 
körbetekerve nem láttam sehol sem másik gépet. De mégis jól éreztem! Gépet nem is, de egy 
gólyát pillantottam meg. 
 Egy termikben emelkedtünk, csak Ő később indult és kisebb tömege következtében (ezzel 
vigasztaltam magam!) gyorsabban emelkedve utolért, s most a bal szárnyvégemtől alig 20-30 m-
re hasított, fejedelmi nyugalommal. Gondoltam otthagy és főúri grandezzával 
emelkedik tovább, leckét adva a hatékony termikelés technikájából.  
 De nem! 
Igyekeztem szögsebességemet tartani s feszülten figyeltem Kelé-t, mit csinál. 
Emelkedősebességét szárnya íveltségének csökkentésével redukálta, sebességét, dőlésszögét az 
enyémhez igazítva, egyre csökkentette a köztünk lévő távolságot. Ő a belső körön, én a külsőn, 
azonos szögsebességgel repültünk, s oly közel jött, hogy kb. négy méterre voltak szárnyvégeink 
egymástól. Felemelő érzés volt! Ebben a pillanatban szellemi kapcsolat jött létre közöttünk! 
Éreztem. Biztos voltam benne, hogy ugyanazt gondolta mint én. 
„Gyere cimbora, csináljuk együtt!” És csináltuk. 
 Tekintetemet nem tudtam levenni róla. Láttam azt a hallatlan igyekezetet, azt a profi 
technikai tudást, ahogy kettőnk formációjának változatlanságát őrizte. Szárnyvégein lévő hosszú 
fekete kormánytollait hol összezárva, hol szétnyitva, hol egyenként mozgatva „csűrőzött”, 
hátranyújtott hosszú lábait időnként lejjebb eresztve „féklapozgatott” tökéletesen alkalmazkodva, 
igazodva a nagyobb testvérhez. Határozottan élvezte a kötelékrepülés gyönyörűségét. Hát még 
én! 
 Amikor mindkettőnk helyzete egymáshoz képest stabilizálódott, egyszercsak, az addig 
előrenyújtott hosszú szép fehér nyakán érdekes hullámzó mozgás vonult végig, fejét, csőrét 
jobbra fordította és benézett a kabinba. Rám nézett, s mintha azt mondta volna:” Jól csinálod 
öreg!” Szerintem sohasem fogok nagyobb dicséretet kapni az tuti. Nem is felejtem el soha. 
 Megbabonázott a pillanat s még ma is, sok év elteltével ha rágondolok végigfut a hátamon 
az a kellemes borzongás amit akkor éreztem. 
 Határozottan tudtam, hogy mi ketten abban a pillanatban barátok lettünk! 
Időérzékemet elvesztettem, nem tudom megmondani mennyi ideig tartott ez a kegyelmi állapot, 
nem tudnám megmondani hány kört repültünk így együtt, de akármennyi is volt, olyan mélyen 
belém ivódott az az idő, hogy még ma is minden másodpercére emlékezem. 
 És azóta is Ő az én gólyám! 
Köszönöm ezt az ajándékot, a barátságot, légjáró cimborám, remélem még összefutunk valahol 
ebben a nagy kék, felhőktől ékes nagy levegőóceánban, ahol olyan szabadok tudunk lenni. Te is, 
meg én is. 
Gyere, én várok Rád! 
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