
 

 

Rakonczay Gábor világutazó volt a vendégünk  
 

„Az ember annyi,  

       amennyit gondol és tesz” 

 

 

Felnőttek és gyerekek egyaránt nagy érdeklődéssel várták a 2019. január 25-én intézetünkbe 

látogató Rakonczay Gábort, aki vetítéssel egybekötött előadás keretében mesélt útjai 

élményeiről és viszontagságairól. A világutazó rekorder, aki 44 nap alatt 917 km-t gyalogolva 

hódította meg a Déli sarkot, aki átszelte Grönlandot, aki a világon egyedül kelt át kenuval az 

Atlanti óceánon egy végtelenül szerény és barátságos ember benyomását keltette mindenkiben. 

 

A legtöbb ember felnéz azokra, akik elértek valamit, megvalósítottak egy álmot vagy akár több 

száz más ember álmát. Ilyenkor az emberben végigfut a gondolat, hogy a teljesítményhez, amit 

véghez vittek ezek az emberek, milyen fizikum, milyen kitartás és akaraterő kellett, s hogy 

ezeknek az embereknek azért sikerült azt a célt elérni, mert valamivel többek. Valamivel biztos, 

hogy többek, de amikor Rakonczay Gábor belépett a terembe, döbbenten tettem fel magamban 

a kérdéseket: Ez lenne az a fizikum, amivel meglehet csinálni?! Ám ez csak a fizikum. Ott van 

még a kitartás és az akaraterő, amelyek – a diavetítés alatt, a képekből, az elmesélt történetekből 

nyilvánvalóvá vált – megvannak benne, s kétség kívül ez a kettő volt a mérvadó. Persze az 

ember vállat vonva azt mondja, hogy ez nem is lehetett olyan nehéz, hiszen itt vagy, jól vagy, 

csak egy kicsit lefogytál. Természetesen ez a gondolatmenet alábbhagy, amikor a kulisszák 

mögé tekint, s látja, hallja, hogy milyen megpróbáltatásokon és halálközeli élményeken 

keresztül vezet az út.  

Rakonczay Gábor egy dologgal volt több, egy álommal. Ezért gondolom úgy, hogy a vele való 

találkozás csak megerősíti azt, hogy megéri nagyot álmodni, főleg, ha teszünk is érte, hogy 

megvalósuljon. 

 

A fiúk gondolatai Rakonczay Gábor előadásáról 

 

Szerintem ugyanúgy, mint én, sokan mások se tudnának, és nem is mernének belevágni abba, 

amibe ez a vakmerő férfi. A saját életét kockáztatva állt neki a több hónapos, jéghideg túráknak. 

Igazándiból ránézésre egy átlagos, vékony, unalmas ember, de később megtudtam, ahogy 

mesélte az izgalmas történeteit, hogy a külső nem árul el mindent, főleg azt nem, hogy 

kiskorában még úszni sem bírt, mégis az lett az egyik álma, hogy átcsónakázza az óceánt. Ő 

egy olyan ember, aki nem fél az álmait megvalósítani, és én is ilyen akarok lenni. 

Ü. T. 

 

Rakonczay Gábor előadása nagyon jó volt. Buzdító mondatokat mondott. Sokat mondta 

nekünk, hogy milyen úton indult el, és hova jutott. Amikor kint volt, akkor azt hitte, hogy már 

minden elveszett, de az utolsó másodpercekben megsegítette az Isten. Ezzel azt mondta nekünk, 

hogy semmit sem veszítettünk, csak bízzunk magunkban. Segített nekünk. Nagyon-nagyon erős 

és magabiztos. Köszönöm a növendéktársaim nevében is. 

S. P. 

 

Megmondom őszintén, hogy először nem nagyon érdekelt ez az egész dolog. Ahogy elkezdett 

mesélni az életéről, úgy kezdett egyre jobban érdekelni az egész. Nem tudtam volna megtenni 

azt, amit ő, mert nekem nem lett volna ilyen nagy vakmerőségem. Nagyon ledöbbentem az 

egész előadáson. Nekem ebből az előadásból az jött le, hogy akármilyen célt tűzünk ki magunk 

elé, sosem szabad feladni, mert mindig lesz eredménye a küzdelmünknek. Nagyon örülök, hogy 

láthattam. 

N. L. M. 


