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M A X  N O L L E R T

H a sü tött a nap, le te ker tem az
öböl höz, on nan meg fel a hegy re,
az iro dá ba – 10-15 perc elég is

volt, hogy meg cso dál jam eze ket a pom pás
ha la kat, ahogy a fel szín alatt ej tõz nek a
vi tor lá sok kö zött, eset leg be úsz nak fe de -
zé ket ke res ve a tök le ve lek alá, vagy még
in kább a part fe lé, csak hogy el tûn je nek a
nád ban.
Jó öt-hat mé ter ma gas ból le he tett csak
szem lé lõd ni a me re dek és be nõtt part szél
mi att, de in nen is jól lát szott az a cir ka 15
ponty, amit meg tud tam szá mol ni – köz tük

egy ki fe je zet ten jel leg ze tes, rend kí vül ma -
gas há tú, has ban is igen erõs pél dány, mely
meg le he tõ sen ki tûnt a he lyi fel ho za tal ból.
Ne fe led jük, a Mosel kö zép sõ sza ka szá ról
van szó: rit kán te le pí tett, rit kán fog nak 15-
ös nél na gyob bat er re fe lé. Pár ki lo mé ter rel
fel jebb és lej jebb egész más a kép – ta lán az
ala cso nyabb dom bok és a több nap fény mi -
att na gyob bak a pon tyok? Ki tud ja?
A lé nyeg, hogy ezek a nap für dõ zõ pon -
tyok tud tak ma guk ra vi gyáz ni, kü lö nö sen
az a bi zo nyos nagy da rab, ami nek még ne -
vet is ad tam, így lett õ a Guppy.

Mosel-parti
meglepetés

Új ra a ré gi

Pár év el telt már az óta, hogy rend sze re sen
hor gász tam itt, de most vis  sza tér tem. Az
ete tést is a ré gi he lye men kezd tem, a ki -
kö tõ öböl spic cé nél, ahol es tén ként oly -
kor hét ha lat is tud tam fog ni haj dan, köz -
te a fo lyó re kor der nek szá mí tó 99 cen tis,
19,8 ki lóst is… Ré gi szép idõk…
A hely vi szont ez út tal nem mû kö dött…
Sõt, hi á ba pró bál tam a kör nyék más ré -
sze it, nem jár tam sze ren csé vel. Pe dig lát -
tam a ha la kat fo lya ma to san, na pos és fel -
hõs idõ ben egy aránt – csak hogy a tar tóz -
ko dá si he lyü kön, va gyis a ki kö tõ ben nem
en ge dé lye zett a hor gá szat, ahogy a na po -
zó he lyü kön sem.
Nem jött be te hát, amit el kép zel tem a
meg szo kott, be vált he lye im mel kap cso -
lat ban, és ez eszem be jut tat ta az örök igaz -
sá got: koc ká zat nél kül nincs gyõ ze lem. 
Hor gász apám, Uli egy ko ri ked venc he lyé -
re ül tem le, ahol az el sõ tíz ki lón fe lü li
pon tyát fog ta – még úszós bot tal és
krump li val csa liz va, 1986-ban. Fõ leg ké -
sõ dél után tól al ko nya tig pró bál ko zott itt,

az éj sza ká zás nem az õ mû fa ja volt, meg
amúgy sem na gyon le he tett vol na tá bort
ver ni a lép csõ sze rû part ol dal ban.
A né hai pla tó már rég el tûnt, he lyén hir -
te len le esõ négy mé te res mély ség fo ga -
dott.
Egyik sze re lé kem a ke mény alj zat ra, má -
sik nem mes  sze tõ le, de már pu hább fe -
nék re ke rült. A bot tar tó el sõ lá bai a víz -
ben, a bojlisszék a le he tõ leg job ban ki nyit -
va, még az er nyõ sát rat is fel ál lí tot tam va -
la hogy, vi szont ha el akar tam jut ni a bo -
to kig, kör be kel lett tán col nom a plac cot,
rá adá sul a víz ben gá zol va.
Fe szült ség gel ve gyes iz gal mak tá mad tak
ben nem a hely mi att; fel idéz tem ma gam -
ban a ked ves em lé ke ket, és bár men  nyi re
is ér té ke lem a mo dern kor csa li ja it és
tech ni ká it, jó le sett vis  sza csöp -
pen ni egy ki csit a
múlt ba. Vé gül
a gon do la ta im -
mal szé pen
álom ba me -
rül tem.
Reg gel egy haty-
tyú csa pat éb -
resz tett – va -
gyis ka pás nél -
kül telt az éj -
sza ka. És az tán
ha son ló an a kö -
vet ke zõ há rom
nap szin tén.
A hét vé ge elõt ti na -
pon pe dig rá kel lett
jön nöm, hogy ezt a
sza kaszt a ma da rak
és az eve zõ sök leg -
alább an  nyi ra sze re -
tik, mint én. Sõt, a
víz par ton nya ra lók a
pon tyo kat még ete tik
is – ke nyér rel…
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A cég éjjel

Guppy és barátai napfürdõznek a kikötõben
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Kö zel rõl

A ponty csa pat na po zó he lye csak száz mé -
ter nyi re volt, ezért ami kor leg kö ze lebb
meg lát tam õket nap köz ben, el ha tá roz -
tam, hogy meg pró bá lom be cser kész ni, és
ha tu dom, kö ze lebb rõl is szem ügy re ve -
szem õket. Fog tam hát a kis iBoatot és las -
san fe lé jük evez tem még a szür kü let elõtt.
Nem Guppy volt a leg na gyobb köz tük, de
a ná la na gyob bacs ka tük rös lé nye ge sen
át la go sabb alak kal bírt. Így kar nyúj tás nyi
tá vol ság ból még le tag ló zóbb volt a lát -
vány, az tán mi re ket tõt pis log tam, egy va -
ló di ten ger alatt já ró in dult meg fe lém: az
el ál ló hát úszó jú öreg har cos leg alább
húsz ki lós le he tett… Fen sé ge sen úszott el
a csó nak mel lett, hogy az tán ha son ló mél -
tó ság gal alá me rül jön ki csit ar rébb.
Mi u tán ki él vez tem eze ket a bá mu la tos
pil la na to kat, vis  sza tér tem a lép csõk nél

lé võ tá bo rom hoz, ahol már nyo ma sem
volt a hat  tyúk nak – igaz, a ha lak nak sem.
Új okos sá got kel lett ki ta lál nom… El vég -
re a pon tyok itt van nak. De va jon hol esz -
nek? Mert en ni ük kell ren de sen, hi szen
igen jól táp lált nak tûn tek… 

A nagy rá éb re dés

Ezek után volt egy nyár vé gi egy he tes ki té -
rõm Nico ba rá tom mal a Raj nán, ahol si -
ke rült meg fog nom éle tem har csá ját a ma -
ga 210 cen ti mé te ré vel. A tú rát kö ve tõ en
Nico va la mi új he lyet sze re tett vol na ki -
pró bál ni, én pe dig a Moselt ja va sol tam,
még pe dig a ná lunk lé võ sport pá lya mö göt -
ti részt, ahol a ka ra ván park nya ra lói rend -
sze re sen nagy ha la kat hal la nak ug ra ni.
Ba rá tom oda is cuccolt, de nem járt sze -
ren csé vel, csak már ná kig és domolykókig
ju tott.
(Mi amúgy rit kán tu dunk együtt hor gász -
ni, mert én a hét vé gi hor gá sza ta i mat min -
dig más ho vá igyek szem szer vez ni.) 
Hét fõn ként vi szont bi li ár doz ni szok tam
es te nyolc tól cir ka éj fé lig – de ezen a hét -

fõn fog tam ma gam, és még le men tem az
omi nó zus part sza kasz ra, hogy ma gam is
rá pró bál jak. Haj na li há rom kor be fu tott
az el sõ ka pás (úgy ér tem, hogy rég óta az
el sõ), és ha ma ro san egy cso dá la tos, de
szo ká sos moseli pon tyot szá kol hat tam.
A hét min den fé le ten ni va ló val telt, de a
kö vet ke zõ szom bat már a par ton ta lált, és
az arany ló szep tem be ri nap fény ben is mét
meg pil lant hat tam az én Guppymat és óri -
ás tár sát, a ha tal mas tük röst, amit mind -
járt el is ne vez tem a Godzillának.
Új ra hét fõ, új ra bi li árd. Ha ma rabb ért vé -
get a par ti, így egy óra kor már a má so dik
bot is a he lyén vá ra koz ha tott. Egy ide je
már az új Temptation TEN pál cá kat hasz -
ná lom, de ez a ponty, ami mel lé oda sik -
lot tam, úgy fest, meg le põ dött, sõt ta lán
meg is ijesz tet tem – így saj ná la to san le -
ma radt.
És ahogy el röp pent a hét, megint egy bi li -
ár dos éj sza ka, és új ra sze ren csém volt.
Pat tan tam is a ha jóm ba ke zem ben a bot -
tal, és me het tem is utá na… Már majd nem
ott va gyok, még pár mé ter, lát szik a fel szí -
nen a fá rasz tás nyo ma…

– Rend ben, cim bo ra, el me hetsz, ha
akarsz, de leg alább mu tasd meg ma gad,
hadd tud jam meg ki vel volt dol gom… Ez
hi he tet len! Guppy, hát te vagy?!
Nem hin ném, hogy va la ha is szá kol tam
már meg ha lat ilyen gyor san, mint ez út -
tal. Nem is volt esé lye. 
– Gye re csak Guppy, leg alább egy pil la -
nat ra!
Egy szer re ért bol dog ság és egy faj ta sokk,
de an  nyi ra azért ma gam nál vol tam, hogy
hív jam gyor san Juliant, aki épp úton volt
az iro dá ba. Majd mi u tán kis ki té rõt ejt ve
oda ért, ké szí tett pár fény ké pet. Amúgy õ
már ta lál ko zott a nyá ron Guppyval, mi -
köz ben drónos fel vé te le ket ké szí tett.

Nos, ak kor en  nyi volt? Tény leg ilyen egy -
sze rû volt meg fog ni vé gül?
Ami biz tos, hogy az öböl mel let ti na po zó -
he lyük és az at tól öt ki lo mé ter re lé võ fo -
gás he lye kö zött nincs ér de mi la pos te rü -
let, va gyis ezt az utat rend kí vül gyor san
ké pe sek meg ten ni, ha táp lál koz ni akar -
nak, majd isz ki ri vis  sza a ki kö tõ nyu gal -
má ba.
A ta nul ság te hát, hogy jó kor kell len ni a
jó he lyen – mást én sem tu dok ta ná csol ni,
el vég re ez az, ami rõl a ponty hor gá szat
szól.
Godzilláról pe dig majd egy má sik al ka -
lom mal me sé lek…

iBoat 160, 
rajta Rhino Cobolt 18 lb-s motor

iRock Gripper
– még a tesztelés fázisában

Ezt a szereléket használtam

Valóra vált a moseli álmom

A napozóhelytõl nem messze kapás nélkül telt az éjszaka
– csak a hattyúk látogattak meg

Nyárvégi harcsarekordom

Régóta pontyozok a Moselen

Végre megtört a jég

Ti zen hat ki ló… Hoppácska! Hát te, hon nan jössz?
Csak nem a ki kö tõ tõl, ahol a hoz zád ha son ló kat

lát ni szok tam? Az ide öt ki lo mé ter!
Le het, hogy ve led is ta lál koz tam múlt szom ba ton?
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