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A hajószakács 
kalandjai 

  



 
 

Előszó 

A fiatalok változatos, érdekes életre 
vágynak. Sokan hagyják maguk mögött a 
biztonságos otthont, hogy tapasztalatokat 
szerezzenek a nagyvilágban. 

Így volt ezzel a regény főhőse, Bence is. 
Hajószakácsként rövid időn belül szembe-
sült a világban tapasztalható ellentétek-
kel: nyomorral, gazdagsággal, jósággal, 
becstelenséggel, a természet közeli élet 
békéjével és a civilizáció káros hatásaival. 

 
Saját bőrén tapasztalta meg, milyen ér-

zés életveszélyben lenni, s mennyire fon-
tos kritikus élethelyzetben egy segítő kéz. 

 
A könyv – a hajószakács kalandjain kí-

vül – igyekszik bemutatni távoli földré-
szek szépségét, és az ott élő emberek élet-
körülményeit. 

A szerző 
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A hajókirándulás 

A szűkre tervezett házgyári konyhában a 
Vass család elmaradhatatlan vasárnapi 
húslevesét kanalazta. 

– Gondterheltnek látszol – szólt a fe-
leség a családfőhöz, akinek tekintete 
a távolba révedt. 

A férfi elnevette magát. 

– Nincs semmi baj, csak azon gondol-
kodom, hogy megemlítsem-e nektek 
Kovács Gyuszi kollégám ajánlatát. 

Az asszony és fia kezében megállt a ka-
nál. Kíváncsian néztek rá. 

– Arról van szó – kezdte körülménye-
sen a férj –, hogy Gyusziék megszál-
lott világjárók. Minden évben men-
nek külföldre, általában elő- vagy 
utószezonban, mert akkor olcsóbb az 
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üdülés. Egész évben spórolnak, hogy 
új tájakat ismerjenek meg. 

– Miért tartozik ez ránk? – nyitotta 
tágra szemeit a kamaszodó Bence. 

– Azért, mert jövő héten, kedden kel-
lene indulniuk egy adriai-tengeri 
hajóútra, de a lányuk tegnap kór-
házba került. Vakbélgyulladás miatt 
megműtötték. Előző nap fizették be 
az út költségét, s ez most elveszhet, 
ha nem találnak maguk helyett egy 
másik családot. Csupán a teljes ár 
felének megtérítésére tartanának 
igényt, hogy káruk enyhüljön. Ráér-
nénk egy év alatt kifizetni, havi 
részletekben – tette hozzá. 

A fiú szeme felcsillant. 

– Sajnálom nagyon Anikót, de ha már 
így alakult… – nézett sóvárgón any-
jára, aki a család pénzügyeit kezel-
te. 

Az asszony tudott olvasni gyermeke 
szemeiből. Sokszor megfordult fejében a 
gondolat, hogy elszállnak a gyermekévek, 
és egy balatoni nyaralás kivételével nin-
csenek közös élményeik. Érdeklődni kez-
dett férjétől, a részletekről. 
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Mesélt társainak a hajó közelében este 
úszkáló delfinekről, és a veszélyes álla-
tokról, melyekre a hajó személyzete fel-
hívta figyelmüket. A medúza csípése 
nyomán vörös hólyagok alakulhatnak ki, 
a tüskés rája a homokban megbújik, s 
vérző sebet ejthet az arra járó ember lá-
bán. Legveszélyesebb a virágos tengeri 
sün, ami mérgét virágkehely kinézetű 
forgó karocskákkal bocsátja ki. Csípése 
nagyon fájdalmas. 

– Nyugodjatok meg, engem nem csí-
pett meg még egy szúnyog sem – 
nevette el magát, – látva az aggódó 
tekinteteket. 

– Szerencséd volt, mert a szúnyogok a 
maláriát terjesztik – szólt közbe va-
laki. 


