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Olvasó!
z óra különleges művészi alkotás. Egyszerre fejezi ki tulajdonosának stílusát, habitusát és értékrendjét. Bár
azt szokták mondani, hogy a mechanikus órák az igazi ÓRÁK
(így, csupa nagybetűvel), míg a kvarcszabályozású, technológiai
órák „csak” időmérők, mindkét irány rendkívül fejlett, és kevesek kiváltsága, hogy újítással lépjenek elő.
A legnevesebb óramárkák erőiket fókuszálva döntenek
és választanak irányt. A Seiko az egyetlen, amely mind a
mechanikus, mind a technológiai platformokon folyamatosan
fejleszt, és időről időre jövőbe mutató újdonságokkal rukkol
elő. A szakmai elismerés nem is maradhat el: az órák világának
Oscar-díját, a Grand Prix d’Horlogerie de Geneve-et a 8000
svájci frankos (2 millió forintos) kategóriában idén a kézi összeszerelésű, mechanikus Grand Seiko Hi-beat GMT óránk nyerte el.
Shinji Hattoritól, a Seiko vezetőjétől kezdve a Japán közepén,
egy kis stúdióban dolgozó órásmestereken át minden Seikocsaládtag büszke erre az elismerésre, ami méltán bizonyítja
a Seiko helyét a prémiummárkák legszűkebb körében.
A kezében tartott magazinban részletesen olvashat technológiai platformunk zászlóshajójáról, az egyedülálló Astron GPS
óráról is. Egyszerre sikerült áttörést hozni az óra energiatárolásában, kiemelkedően alacsony fogyasztásában és nagy érzé-

kenységű antennáinak működésében. Ezek együttesen teszik
lehetővé, hogy napelemes óraként képes a GPS-rendszer (Global
Position System) fő funkcióját, a helymeghatározást használni.
A Seiko Astron egyszerre képes négy, öt vagy akár hat műholddal kommunikálni, így az óra tulajdonosának nem szükséges tudnia a londoni időhöz mért eltérést: az óra a Föld bármely pontján
a helyi pontos időt mutatja. Az Astron órák széles elfogadottsága az ötszázezer–egymillió forintos árszegmensben jól mutatja
az új Seiko helyét és jövőjét az órák világában.
Támogatott versenyzőink 2014-ben nagyszerű szezont zártak:
Novak Djokovics a teniszezők férfi-világranglistáján az első helyen
fejezte be az évet, a négy Grand Slam-versenyen egyesben Wimbledonban nyert, a Roland Garroson döntőt játszott, New Yorkban
a döntőért lépett pályára, Melbourne-ben pedig a negyeddöntőig
jutott. Itthon Michelisz Norbert és a Zengő Motorsport minden
idők legjobb eredményét érték el a túraautó-világbajnokságon
(WTCC) – a magyar pilóta a Honda gyári versenyzőit megelőzve
összetettben a 4. helyen zárt. A Seiko elkötelezettsége a tökéletesség felé támogatottjaink eredményeiben is megnyilvánul, ami
további inspirációt biztosít az előttünk álló időszakra.
Megújult, mind oldalszámban, mind méretben megnövekedett magazinunk igazi különlegesség minden Seiko-kedvelőnek.
Önállóan, Magyarországon készítjük, így biztosítva a hozzánk
kötődő legfrissebb híreket és aktualitásokat.
Kellemes szórakozást és kikapcsolódást kívánok!
Lichtenberger Attila
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a TMC Kft. ügyvezetô igazgatója

Október végén 27. alkalommal rendezték meg a Tokiói Nemzetközi
Filmfesztivált, melyen az esemény hivatalos partnereként a Seiko
is képviseltette magát. A japán főváros filmünnepe a szigetország
egyetlen olyan mozgóképes fesztiválja, amelyet a Filmproducerek
Nemzetközi Szövetsége (FAIPF) is nyilvántart. Shinji Hattori,
a Seiko elnök-vezérigazgatója nyolc kategóriagyőztesnek egy-egy
Seiko Astront adott át, többek között a fesztivál fődíjasa, a „Heaven
Knows What” című film alkotóinak, a legjobb rendezőnek, valamint
a legjobb férfi és női szereplőnek.
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AMERIKA MEGHÓDÍTÁSA
Megnyitotta első New York-i
üzletét a Seiko
Augusztusban a Seiko megnyitotta első New York-i butikját.
Az eseményen Shinji Hattori, a Seiko elnök-vezérigazgatója és a
friss wimbledoni bajnok, a szerb Novak Djokovics is megjelent.
A Madison Avenue 510 alatt található üzletben a Seiko legkülönlegesebb kollekciói, az Astron és a Grand Seiko modelljei mellett
olyan kollekciók is helyet kapnak (Galante, Credor), amelyek az
amerikai piacon eddig nem jelentek meg. „A New York-i üzlet
megnyitásával régi álmom vált valóra – mondta Sindzsi Hatori.
– A Seiko az ideális helyszínt és a megfelelő időpontot keresi,
hogy elérhető luxustermékeire, többek között a Grand Seikóra és az
Astronra irányítsa a figyelmet. A New York-i üzlet, amely a párizsi, az
amszterdami, a hongkongi, a kairói és a tokiói butikjaink méltó társa,
tökéletesen illeszkedik ebbe a vonulatba.”
A New York-i butik dizájnja a Seiko innovációhoz, történelemhez,
technológiához, luxushoz és kézművességhez fűződő viszonyáról is
vall – modern, mégis kifinomult stílusban.

Alapítók Csetényi Csaba, Krskó Tibor
Kiadóvezető Katona Gergely
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ASTRON A LEGJOBBAKNAK
A Seiko a Tokiói Nemzetközi
Filmfesztiválon

Kiadja a TMC Kft., a SEIKO órák
hivatalos magyarországi forgalmazója

Ha kedd, Tata – Seiko-férfinap

Munkatársak Csillag Péter, Varga Ildikó,
Vas András
Korrektor Nagy Zoltán

SEIKO, HEAD: FEJ-FEJ MELLETT
Huszonnégy óra tenisz
Júniusban nyolc városban (Budapesten, Nyíregyházán, Szegeden, Győrben, Pécsen, Szekszárdon,
Balatonbogláron és Balatonalmádiban) rendezték meg a HEAD 24 egynapos, nonstop teniszfesztivált, amelyet a Seiko is támogatott. Az eseményen a mérkőzések minden egész órakor kezdődtek,
és 55 percig tartottak. A résztvevőknek csupán azt kellett eldönteniük, milyen ütővel játsszanak:
amennyiben a Prestige/Radical kettősből választottak, úgy az A csapatba, ha a Speed/Instinct
duóra voksoltak, akkor a B csapatba kerültek. A regisztrált játékosok tombolán vettek részt, a fődíj
egy kétszemélyes londoni utazás volt az ATP-világbajnokságra.
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Az óra, amely mindig tudja, hol van
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Több tízezer
időzónaváltás és
a mechanikus
szerkezetek „réme”,
a 2100-as év sem
foghat ki a Seiko
csúcsmodelljén,
az Astronon. 40
zónaidő egyetlen
időmérőn – a Föld
kicsiben.

a már természetesnek vesszük, hogy bolygónk egyes
részein nem a Naphoz igazítják az időt, hanem az országhatárokhoz – szerencsére azért jóval kevesebb időzónát kellett kialakítani, mint ahány országot összeszámolhatunk a Földön.
Valamennyi zónaidő karórán vagy akár zsebórán való megjelenítése sokáig megoldhatatlan feladatnak számított, hogy
ne is beszéljünk a káoszról, ami egészen a XIX. század végéig
uralkodott! Akkor ugyanis majdnem minden porfészeknek saját
ideje, ha úgy tetszik, saját időzónája volt. Akkor harangoztak
delet, amikor a Nap a legmagasabban járt, ez viszont 100 km
távolságban körülbelül hat perc eltérést jelentett. Az egységes
időhasználatot olyan műszaki vívmányok kényszerítették ki,

AS T R O N

mint a távíró, de igazából a biztonságos vonatközlekedésnek
köszönhetjük az első rendszer megszületését, melynek neve ma
is ismerősnek csenghet: ez volt a GMT (Greenwich Mean Time,
greenwichi középidő).

Hány az óra, masiniszta?
A Kanadát átszelő Canadian Pacific Railway nyomvonalát tervező skót származású mérnök, Sir Sandford Fleming állt elő azzal
az ötlettel, hogy a Földet 15 hosszúsági fokonként 24 zónára
osszák. Javaslatát a szükség szülte: biztosítóberendezések híján egyedül a masiniszták zsebórái voltak hivatottak elkerülni
az egy nyomvonalas pályákon az ütközést, ha azonban minden
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megállóban a helyi időhöz kellett igazítania az óráját, könnyen
követhetett el hibát. Fleming javaslatát 1884-ben sikerült elfogadtatni a nemzetközi közösséggel, melynek összejövetelén a
kezdő meridiánt is meghatározták. A választás az ereje teljében
lévő Brit Birodalomra, azon belül is a londoni Greenwichre esett.
Mivel továbbra is a Nap deleléséhez kötötték az idő megállapítását, eleinte a déli 12 óra volt a nulla óra, azaz az új nap kezdete, s csupán 1925-től vette át ezt a szerepet az éjfél.
A XIX. században megállapított időzónák alapja, a greenwichi
idő azonban a műszaki fejlődés során egyre pontatlanabbnak
bizonyult, az atomórák megjelenésével már egyenesen tarthatatlanná vált a helyzet. A megfigyelt (a Nap delelése) és az
ettől függetlenül mért idő (atomóra) között jelentős eltéréseket
rögzítettek, azaz a nap nem akkor delelt, amikor az atomóra szerint kellett volna. A pontatlanságért bolygónk felel, amelynek
forgásában apró eltérések jelentkeznek. Ezeket a „hibákat” egy
új időmérési rendszerrel, az atomórákon alapuló UTC standarddal (Coordinated Universal Time/Temps Universel Coordonné,
egyezményes koordinált világidő) és a szökőmásodpercek bevezetésével orvosolták. Ez utóbbiak segítségével a Nap állásához
igazítható a pontos idő.
Nyilván nem nehéz belátni, hogy valamennyi zónaidő pontos
idejét egyetlen időmérőn megjeleníteni úgy, hogy a szerkezet
még a szökőmásodperceket is figyelembe vegye, szintén nagy kihívás. Részfeladatokat természetesen már megoldottak, elvégre
az egyszerű rádióvezérlésű órák is az atomórák jeleit veszik. Az
adótornyok azonban egyrészt a Földnek csak kis szeletét fedik le,
másrészt kontinensenként külön-külön szabványt is használnak.

A helymeghatározás nehézsége
Egy minden időzónában a pontos helyi időt mutató, kezelhetőség
szempontjából is iránymutató óra elkészítése komoly kihívást
jelentett a Seiko mérnökeinek. Mechanikus szerkezettel szerelt
időmérőknél – legyenek azok bármilyen gondosan kidolgozottak
is – egyrészt mindig lesz napi néhány másodperc eltérés, másfelől azt is tudnunk kell, hogy az adott hely, ahová utaztunk, időzónáját tekintve pontosan hány órával is tér el a kiindulási helytől.
Hogy még bonyolultabb legyen a dolgunk: nem egy olyan időzóna
létezik, ahol nem egész órányi az eltérés, hanem csak 30 vagy
45 perc… De a politika még erre is rá tud tenni egy lapáttal:
bolygónkon akad olyan ország is, amelyen belül 14 óra az eltérés,
ráadásul mindez a nemzetközi dátumválasztónál. Ilyen komplex
feladatot az emberi elme oldhat meg, ha viszont kényelmesek vagyunk, a digitális technológiákhoz kell fordulnunk, másképp egy
óra aligha tudhatja pontosan, hol is van a bolygón.
A hogyanra természetesen rögtön adta magát a válasz is. Az
USA a hidegháború alatt a legnagyobb titoktartás mellett fejlesztette és kutatta a műholdas helymeghatározás technológiáját,
hogy nukleáris rakétákat hordozó tengeralattjárói gyorsan megállapíthassák helyzetüket. Egy tragikus repülőszerencsétlenség
– a Korean Air Lines repülőgépét lőtte le egy szovjet vadászgép
– meggyőzte a Reagan-adminisztrációt, hogy „butított” formában
civil felhasználóknak is elérhetővé tegyék a technológiát.
A GPS mellett való döntés azonban komoly kompromisszumot
is jelentett – legalábbis így gondolták a Seikónál, ám az átlag
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ASTRON GPS Solar
Chronograph
8X82 szerkezet
Rozsdamentes acéltok
titánkarbid bevonattal
Rozsdamentes acélcsat,
háromrészes, gombnyomásra
nyíló rozsdamentes acélzárral
Szuper tükröződésmentes zafírüveg
Vízállóság: 10 bar
Ref. SSE013J1
Ára: 580 000 Ft

felhasználó legfeljebb mosolyog ezen –, a GPS-műholdak szempontjából ugyanis teljesen érdektelen a Föld forgása, így fedélzeti atomórájuk a szökőmásodperceket nem veszi figyelembe.
Ettől függetlenül néhány alkalommal már hozzáigazították a
műholdak idejét a földi atomórákéhoz. A tisztánlátás végett érdemes leszögezni, hogy itt a földi atomórákhoz képest néhány
tizedmásodpercnyi eltérésről beszélünk csupán, ami a Seikónak
ugyan fáj – de másnak aligha.

Unokáink is látni fogják
A GPS-vevővel felszerelt Seiko óra, a – most már nevezzük nevén! – Astron azonban mindig tudja, hogy éppen hol van.
A fejlesztés úttörő munka volt, ahol elsősorban a miniatürizálás és a hatékony energiafelhasználás, illetve a tárolás kérdését
kellett megoldani, ergo nem véletlenül született száznál is több
szabadalom a munka során. A hagyományok előtt tisztelegve
és az elegánsabb megjelenés érdekében a Seikónál az analóg
kijelzés mellett döntöttek, ami persze még egy kicsit bonyolított
a kivitelezésen, hiszen az óra- és a percmutatónak tudnia kell
előre és hátra is járni, sőt erre a mozgásra a dátumtárcsának is
képesnek kell lennie. A dátumválasztót keletről nyugati irányba
átlépve ugyanis „nyerünk” egy egész napot, azaz a dátumtárcsának egyet hátra kell lépnie.
A GPS használatának azon kívül, hogy – legyünk bárhol a bolygón, akár a sarkokon – mindig a pontos helyi időt állítja be, más
áldásos hatása is van. Soha nem kell például foglalkoznunk a dátum kalibrálásával, hiszen a GPS révén öröknaptárt kapunk, még-
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ASTRON GPS Solar
Chronograph
8X82 szerkezet
 agy intenzitású titánból
N
készült tok
Nagy intenzitású titánból
készült csat, háromrészes,
gombnyomásra nyíló titánzárral, plusz krokodilbőr szíj
Szuper tükröződésmentes
zafírüveg
Vízállóság: 10 bar
7000 darabos limitált kiadás
Ref. SSE001J1
Ára: 990 000 Ft

ASTRON GPS Solar
Chronograph
8X82 szerkezet
 agy intenzitású titánból
N
készült tok
Nagy intenzitású titánból
készült csat, háromrészes,
gombnyomásra nyíló
titánzárral
Szuper tükröződésmentes
zafírüveg
Vízállóság: 10 bar
Ref. SSE005J1
Ára: 730 000 Ft
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hozzá a szó a legszorosabb értelmében. Szemben a mechanikus
szerkezetekkel, amelyek nem tudnak megbirkózni a 2100. évvel
(amely szökőév lenne, de a Gergely-naptár szerint mégsem lesz
az), az Astronnak ez nem jelent majd gondot, bár ennek előnyét
valószínűleg csak az órát megöröklő személy élvezi majd.
Feltehetőleg – még ha csökkent hatásfok mellett is –
ennél tovább fogja bírni az órát energiával ellátó napelem,
amely a számlap alá került. Ez a megoldás ugyan elem nélküli
működést ígér, ám a GPS-vevőnek a karórákhoz képest óriási
energiaigénye elengedhetetlenné teszi egy lítiumion-energiatároló használatát. Csak hogy tisztában legyünk azzal,
mekkora mérnöki teljesítmény volt egy alacsony fogyasztású
GPS-modult létrehozni, álljon itt a következő viszonyszám:
egy átlagos okostelefon GPS-moduljának fogyasztása tízezerszer nagyobb, mint a Seiko Astroné.

Teniszklasszis ihlette csúcsmodell
Felvetődik persze a kérdés, hogy kinek van szüksége egy ilyen
időmérőre. Például a sokat utazóknak, akik rendszeresen átlépnek másik időzónába (amihez nem kell kontinenseket átszelni,
elég, ha Magyarország valamelyik keleti szomszédjához látogatnak el). Ha esetleg egy standard modellnél többre vágyunk,
választhatunk a limitált példányszámú modellekből is – különösen az idei kiadás számít igazi ínyencségnek.
A 2014-es Baselworld kiállításon bemutatott és az év második felében piacra kerülő, chronograph komplikációval kibővített, a kisebb és könnyebb 8X82 szerkezettel készített Astron
GPS Solar Chronograph egyedi, sorszámozott kiadását a Seiko szerb teniszklasszis nagykövete, Novak Djokovics ihlette.
A rózsaarany bevonattal ellátott nemesacél tokozású, kerámiarámás karóra, melynek hátlapján Djokovics aláírása és a sorszámozás is látható, különleges díszdobozban, 2500 darabos
limitált szériában került forgalomba.
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Keresztes lovag Szerbiából

NOVAK

DJOKOVICS

NOVAK DJOKOVICS

rre a produkcióra értelemszerűen nem kapta fel a fejét a
világ teniszrajongó közönsége, hiszen senki sem sejthette, hogy Novak Djokovics dicsőségtábláján egy évtized múltán
hét Grand Slam-győzelem ékeskedik majd.
Idén májusban felettébb nagy visszhangot keltett, hogy a római ATP-versenyen nyert 750 ezer dollárt Djokovics felajánlotta
a szerbiai árvíz károsultjainak megsegítésére. Persze csak azok
számára volt meglepő a gesztus, akik felületesen ismerik a világklasszis szerb teniszezőt.
Noha eddig csak pénzdíjakból több mint 66 millió dollár (cirka
16 milliárd forint) folydogált be bankszámlájára – s akkor még
nem beszéltünk a különféle szponzori szerződésekből származó
jövedelmeiről –, „Nole” nem felejtette el, honnan indult a teniszvilág meghódítására.

Született: 1987. május 22., Belgrád
Állampolgársága: szerb
Magassága/súlya: 188 cm/80 kg
Ütőfogása: jobbkezes
Profi pályafutás kezdete: 2003
ATP-világranglista-helyezése: 1. (2014. november)
Profi mérlege: 604 győzelem, 140 vereség (2014 novemberéig)
Legjobb egyéni eredményei: 7x Grand Slam-győztes (4x
Australian Open; 2x Wimbledon; US Open), 7x Grand Slam-döntős, 3x ATP World Tour Finals-győztes (2008-ban még Mesterek
Kupája néven), 41x ATP-torna-győztes
Összes pénzdíja: 72 403 908 dollár (2014. november)

Adieu, Belgrád!

Tegye fel a kezét, aki tudja, kicsoda Jaymon
Crabb! Esetleg Herbert Wiltschnig? Marko
Tkalec? Vélhetően a tenisz vájt fülűi számára
sem csengenek ismerősen a nevek. A három
úriember volt a tíz évvel ezelőtti, ezer dollár
összdíjazású szolnoki tenisztorna első három
kiemeltje. Tkalec vitte közülük a legtöbbre a
Tisza-parti város salakján, ám a fináléban fejet
kellett hajtania egy mindenki előtt ismeretlen
17 éves szerb süvölvény, Novak Djokovics előtt.
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Négyesztendősen fogott először a kezébe rakettet, s bár
kacérkodott a síeléssel és a futballal is, tenisztrénere, Jelena Gencsics hamar kiszúrta, hogy a T-vonal környékén lehet
igazán sikeres a lurkó. A délszláv háború és válság miatt
úgy tűnt, jugoszlávként aligha érvényesülhet, így Gencsics
asszony meggyőzte a szülőket, engedjék el Novakot Niki Pilic müncheni akadémiájára.
A kétlakiságot nehezen szokta meg a szülei mellett két öccsét
is Belgrádban hagyó nyurga fiú, ám amikor két év múlva egyesben, párosban és csapatban is megnyerte a 14 éven aluliak Európa-bajnokságát, egyértelművé vált, hogy érdemes volt egykori trénerére hallgatni. Egy év múlva a 16 évesek mezőnyében is
„tarolt”, ami azt is jelezte, hogy kinőtte az utánpótlásmezőnyt.
2003-ban állt profinak, s negyedik versenyén már végigverte
a mezőnyt – a sikert még édesebbé tette, hogy épp Belgrádban,
családja tekintetétől kísérve.
Az elitbe 2006-ban robbant be: Párizsban a Roland Garroson negyeddöntőt, Wimbledonban pedig nyolcaddöntőt játszott, behúzott két ATP-tornát, s a világranglista 16. helyén
zárta az évet. A következő esztendő az első Masters-címről
marad emlékezetes – Miamiban nem talált legyőzőre –, no
és az első Grand Slam-fináléjáról, ám a svájci Roger Federer
New Yorkban három szettben legyőzte. 2008-at világranglista-harmadikként kezdte, és az első Grand Slam-tornagyőzelemmel (Ausztrália, Melbourne). A pekingi olimpiáról
bronzéremmel tért haza, zárásaként pedig megnyerte a Tennis
Masters Cupot, keretbe foglalva az esztendőt.

DEDIKÁLT PRECIZITÁS
Novak Djokovics aláírása az Astron hátlapján –
fémbe vésett minőség
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ÁSZOK NÁSZA
Shinji Hattori, a Seiko Watch Corporation elnöke és
Novak Djokovics „kézfogója” Melbourne-ben 2014. január 10-én

Egy modern mecénás
Novak Djokovics húszesztendősen (2007-ben)
hívta életre a 2012 óta Novak Djokovic
Foundation (NDF) néven futó alapítványát,
mellyel szülőhazáját szeretné segíteni. Az NDF
hitet tett a nemzeti és kulturális javak megóvása mellett, s komoly összegekkel támogatja szerb ortodox templomok és kolostorok
felújítását. Fiatal zenei és tenisztehetségek
számára lehetővé teszi a nemzetközi szereplést, beteg gyerekek külföldi gyógykezelését
finanszírozza, a délszláv háború árváit segíti.
Az alapítvány 2013-ban százezer eurót
juttatott három dél-szerbiai település iskola-előkészítő intézményeinek, emellett a szerb
kormánnyal és az UNICEF-fel közösen három
év alatt 750 ezer dollárt fordít arra, hogy minél
kevesebb szerb családfőnek kelljen munkát
vállalnia a határokon kívül.
Djokovics minden lehetőséget megragad,
hogy alapítványát népszerűsítse. Jótékonysági vacsorákat ad, ahol a megjelenő sztárok
(világhírű színészek, sportolók, divattervezők)
nemcsak adományaikkal támogatják az
NDF-et, hanem jelenlétükkel is kiállnak
mellette – felettébb eredményesen: a londoni
jótékonysági esten 3,5 millió euró, a New
York-in 1,5 millió dollár gyűlt össze.

Koccintunk?
Kevesen gondolták, hogy a következő GS-sikerre több mint két
évet kell várnia, ám amilyen rosszul sikerült ebből a szempontból 2009 és 2010, olyan páratlannak bizonyult a 2011-es év.
Melbourne-ben, Wimbledonban – mely után életében először
a világranglista élére ugrott – és a US Openen is őt ünnepelte
a közönség a döntő után. Ausztráliában a következő két évben
sem talált legyőzőre, s így elsőként ért el klasszikus mesterhármast a torna történetében.

ASTRON GPS Solar
Chronograph
8X82 szerkezet
R ozsdamentes acéltok
Extra erős szilikonszíj,
háromrészes, gombnyomásra
nyíló rozsdamentes zárral
S zuper tükröződésmentes zafírüveg
Vízállóság: 10 bar
2500 darabos limitált kiadás
Ref. SSE022J1
Ára: 580 000 Ft
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A szerb klasszis karrierjében egyetlen „hibapont” akad: a Garros-diadal még hiányzik a gyűjteményéből. A spanyol Rafael Nadal (idén is) jobbnak bizonyult nála a párizsi salakon, ám mégis
Djokovicsé lett a torna pillanata: az egyik esőszünetben Nole leült
a labdaszedő-esernyőtartó fiú mellé a padra, átölelte, megbontott neki egy üdítőt, koccintott vele, a kezébe adta a teniszütőjét,
megtapsoltatta a közönséggel, és elbeszélgetett vele.
Az idei esztendő mindamellett nem csak a „párizsi szín” és a
wimbledoni siker miatt marad emlékezetes Djoko számára. Január
10-én, az Australian Open nyitónapjának előestéjén Shinji Hattori,
a Seiko Watch Corporation elnöke bejelentette, hogy a következő
három évben Djokovics lesz a cég egyik arca, s ebből az alkalomból szimbolikusan átnyújtott a teniszezőnek egy Seiko Astron GPS
Solart, melynek szerkezete fényenergiával működik, és a GPS-kapcsolatnak köszönhetően mindig másodpercre pontos.

A tökéletesség felé
Az órát Djokovics választotta a cég óriási kínálatából mint a tökéletesség szimbólumát, amire ő is folyamatosan törekszik. A
Seiko a szerb teniszcsillag alapítványát közvetlenül és az erre
a célra létrehozott, Lorus márkanév alatt futó kollekcióval is
támogatja. Utóbbival elsősorban a fiatalok figyelmét szeretnék
felhívni az alapítványra, melynek neve és üzenete is olvasható
az órán: „Let’s build something incredible” – Építsünk valami
hihetetlent!
Valami olyasmit, amilyen a Djokovics-életút – a szolnoki salakról nézve…

további
tartalmak
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PROSPEX
Komoly órák

komoly sportokhoz

SEIK O

p r o s p e x

Az óragyártók számára a legnagyobb
kihívást a kalandsportok jelentik, űzzék
azokat akár földön, tengeren vagy a
levegőben. 1965, azaz első búvárórája
elkészülte óta a Seiko folyamatosan
felülmúlja a várakozásait azoknak,
akiknek választott sportága igazán
professzionális követelményeket támaszt
az órákkal szemben. A Seiko Prospex
egyetlen kollekcióban gyűjti össze a
cég sportórák készítése terén szerzett
tapasztalatait. Prospex – komoly órák
komoly sportokhoz.

1278 időmérő eszköz
1964-ben – úttörő
szerep a sportóratechnológiában

Prospex
KINETIC G.M.T.
5M85 szerkezet
R ozsdamentes acéltok
Uretánszíj,
hagyományos zárral
Tükröződésmentes zafírüveg
Vízállóság: 20 bar
Ref. SUN021P1
Ára: 210 000 Ft
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1964-ben a Seiko az időmérő és eredményjelző eszközök olyan új generációjával jelent meg a sportidőmérés
technológiájának világszínpadán, mely
azonnal viszonyítási ponttá vált. A
többféle sporthoz használható időmérő,
eredményszámláló és -kijelző rendszer
nem kevesebb mint 1278 elemből állt.
A sportban rejlő kihívás azóta is arra
készteti a Seikót, hogy új technológiákat,
új anyagokat, új funkciókat és új kijelzőrendszereket alkosson, amelyek világszerte a sportrajongók hasznára válnak.
A Prospex ennek a hagyománynak a legújabb megjelenési formája.

Pontosság és megbízhatóság földön, égen
és vízen
A kalandsportok nem ismernek határokat. Akár földön, égen vagy vízen, a kalandsportok szerelmesei megtapasztal-

hatják, hogy a Prospex órák megfelelnek
a kihívásoknak, precizitást és megbízhatóságot kínálnak a legszélsőségesebb
körülmények között is. A Prospex arra
készül, hogy tartósan és megbízhatóan
kiemelkedő teljesítményt nyújtson.

A Seiko hagyományai
a búvárórák megújításában
1965, azaz első búvárórája megalkotása
óta a Seiko az élvonalba tartozott ezen
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Prospex
Mechanikus
automata
4R36 szerkezet

6425-öt a Seiko – mint az egyik legfontosabb gyártó – sztenderdjének felhasználásával alakították ki.

R ozsdamentes acéltok
Rozsdamentes acélcsat,
négyrészes, gombnyomásra
nyíló kettős biztonsági zárral
Hajlított hardlex üveg
Vízállóság: 20 bar
Ref. SRP583K1
Ára: 160 000 Ft

Prospex
Mechanikus
automata
4R36 szerkezet

Prospex Solar
chronograph
V175 szerkezet

R ozsdamentes acéltok
Uretánszíj, hagyományos zárral
Hajlított hardlex üveg
Vízállóság: 20 bar
Ref. SRP581K1
Ára: 137 000 Ft

R ozsdamentes acéltok
Bőrszíj, hagyományos zárral
Tükröződésmentes zafírüveg
Vízállóság: 10 bar
Ref. SSC261P2
Ára: 199 000 Ft

p r o s p e x

Prospex Solar
chronograph
V175 szerkezet
R ozsdamentes acéltok
Rozsdamentes acélcsat,
háromrészes, gombnyomásra
nyíló rozsdamentes zárral
Tükröződésmentes zafírüveg
Vízállóság: 10 bar
Ref. SSC261P1
Ára: 206 000 Ft

Külső specifikációk

a területen, mely az órakészítők számára a legtöbb kihívást tartogatja. Olyan
innovációkkal, mint a harmonikaszíj és a
kétrétegű tok megépítése, a Seiko búvárórák a biztonság és a funkcionalitás folyamatosan emelkedő szintjét kínálják az
amatőr és professzionális búvároknak. A
búvárórák nemzetközi szabványát, az ISO
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A tok két darabból álló konstrukció, mely
a külső behatások elleni legmagasabb
védelmet nyújtja. A fő tokot egy további
külső réteg védi. Az óra egy irányban forgatható rámáján lévő mély véseteket a
könnyű kezelhetőséget szem előtt tartva
tervezték, így akár búvárkesztyűt viselve
is használható. A korona és az energiatartalék-kijelző gomb menetzáras védelmet kapott, hogy ne lehessen akaratlanul működésbe hozni őket.

Tiszta leolvashatóság
A számlap designjának egyetlen korlátja van: a maximális leolvashatóság.
Az indexek nagyok, hogy a Seiko Lumibrite-

bevonatnak minél nagyobb felszíni területet és mélységet engedjen. A mutatók
szélesek és könnyen leolvashatók, a
zafírüveg tükröződésmentes bevonatot
kapott, hogy minél erősebb és minél kevésbé vakító legyen.

Harmonikaszíj
A harmonikaszerű szíj a Seiko innovációja, mely az erőt a rugalmassággal
elegyíti. A design praktikusságát tovább
fokozza, hogy ma a Prospex szíj újfajta

szilikonból készül, amely erősebb és tartósabb, mint a szíjakhoz használt hagyományos anyagok.

Seiko Kinetic
A szerkezet a Seiko egyedülálló Kinetic
technológiája. Amióta a Seiko megalkotta első Kinetic búváróráját (1992), ez a
nagy precizitású technológia a pontosság és a biztonság olyan kombinációját
nyújtja a búvároknak, amelyre egyetlen
más óra sem képes.
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Klasszikus
		
ihlet
modern
kifejezése

Premier
Mechanikus automata
4R39 szerkezet
R ozsdamentes acéltok
Bőrszíj, háromrészes, gombnyomásra
nyíló rozsdamentes zárral
Tükröződésmentes zafírüveg
Vízállóság: 10 bar
Ref. SSA213J2
Ára: 186 000 Ft

Ahol a klasszikus és a
modern találkozik, ott
fedezhetjük fel a Premier
kollekció esszenciáját.
Az ellentétek közötti
kreatív harmónia ihlette
a reprezentatív órát
(dress watch), amely a
legfrissebb technológiát és
építészeti ihletésű designt
egyesíti magában.

Ellentétek vonzása
A Premier kollekció az építészet világából merít inspirációt, szépsége pedig a
klasszikus és a modern közötti finom kölcsönhatásból fakad. A különféle stílusok
vegyítésével a Premier megjeleníti azt a
nehezen megragadható igazságot, mely
szerint az ellentétek vonzzák egymást, így
a kortárs stílus és a megbízható minőség
harmonikus szintézisét nyújtja.
A 2014-es Premier kollekció gazdagabb, mint valaha. Miközben a design
összhatásában nem változott, a Premier számlapok architekturális és há-

p r e m i e r

Premier
KINETIC Direct Drive
5D22 szerkezet
R ozsdamentes acéltok
Rozsdamentes acélcsat,
háromrészes, gombnyomásra
nyíló rozsdamentes zárral
Tükröződésmentes zafírüveg
Vízállóság: 10 bar
Ref. SRG009P1
Ára: 196 000 Ft

romdimenziós jellegét olyan elegáns
finomságokkal emelték ki, mint a Kinetic Perpetual sorozat széles dátumablaka vagy a mechanikus modellek
számlapján megjelenő áttörés, mely
az óra szívébe, a billegő működésébe
ad betekintést. A Premier kollekció a
modellek széles választékát foglalja magában, de az igazi büszkesége
most is a Kinetic órák sorozata, azon
belül is a figyelemre méltó Kinetic
Perpetual, a Seiko különlegessége,
mely négy évig akkor is működik és
pontos marad, ha nem hordják.

Premier
Analóg kvarc
7N83 szerkezet
R ozsdamentes acéltok
Rozsdamentes acélcsat,
háromrészes, gombnyomásra
nyíló rozsdamentes zárral
Tükröződésmentes zafírüveg
Vízállóság: 10 bar
Ref. SXDG04P1
Ára: 150 000 Ft

Premier
Analóg kvarc
6G28 szerkezet

Premier
Mechanikus automata
4R39 szerkezet

R ozsdamentes acéltok
Rozsdamentes acélcsat,
háromrészes, gombnyomásra
nyíló rozsdamentes zárral
Tükröződésmentes zafírüveg
Vízállóság: 10 bar
Ref. SRKZ64P1
Ára: 145 000 Ft

R ozsdamentes acéltok
Rozsdamentes acélcsat,
háromrészes, gombnyomásra
nyíló rozsdamentes zárral
Tükröződésmentes zafírüveg
Vízállóság: 10 bar
Ref. SSA215J1
Ára: 189 000 Ft
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A mechanikus órakészítés királykategóriája
a kronométer-pontosságú szerkezet
megalkotása. A Grand Seiko órák a svájci
minősítésnél szigorúbb feltételeknek is
megfelelnek. A kiemelkedő minőség két
pilléren nyugszik: az elhivatottságon és a
technológiai újítások precíz alkalmazásán.

gy mechanikus szerkezetnél minden alkotóelemnek a lehető legtökéletesebbnek kell lennie. Ha csak egy is pontatlan, az a szerkezet egészére nézve „romboló” hatással lehet.
Azok a márkák, amelyek a gyártás teljes folyamatát ellenőrizni
tudják, jelentős előnyt élveznek versenytársaikkal szemben. A
Seiko ennél is jobb helyzetben van, hiszen minden alkatrészt
maga állít elő, így a teljes vertikumra rálátása van. Maga készíti
az olyan kivételes felkészültséget igénylő és kiemelten fontos
elemeket is, mint a hajszálrugó, ami egy rendkívül exkluzív klub
tagjává teszi: a világon tucatnál is kevesebb azon márkák száma, melyek ezt az alkatrészt képesek előállítani.

Húsz százalék plusz

Fény
formálta elemek

A pontos megmunkálás mellett természetesen egyéb tényezők
is fontos szerepet játszanak egy szerkezet megbízható működésében. Ilyen (egyebek mellett) a féllengésszám, amit az óra
ketyegésének gyakoriságaként ismerünk. Minél magasabb
számról beszélünk, annál kisebb részekre osztható egy másodperc, azaz annál pontosabb óra lehet a végeredmény.
A Seiko 9S85 Hi-Beat kaliberénél ez az érték 36 000 féllengés óránként – az óraiparban megszokott és korszerűnek számító
28 800 féllengésszám helyett. A nagyobb értéknek köszönhetően
a szerkezet jobban tűri a külső fizikai behatások okozta, valamint
a hordás során jelentkező zavarokat. A magasabb lengésszám
azonban „áldozattal” is jár, hiszen a 25 százalékkal nagyobb érték
a szerkezetet is jobban igénybe veszi: a kopások előbb jelentkeznek, a kenésre szolgáló anyagok gyorsabban elhasználódnak, és –
fotoresist anyag

levilágítás

negatív forma

érthető módon – a működéshez is több energiára van szükség. Ez
utóbbit a rugóház rugója tárolja. Ennek hosszától függ, mekkora
lehet az óra járástartaléka, milyen hosszú ideig jár a szerkezet.
A megszokott 40 órát valamivel meghaladó járástartalékot a
Seiko egy új anyaggal, a SPRON530-cal (az eleve magasabb lengésszám ellenére) 55 órára tudta növelni. A nagyobb járástartalék egyben azt is jelenti, hogy a szerkezet kerékműjére hosszabb
ideig hat egyenletes nyomaték, ami előfeltétele a pontos működésnek, a billegő egyenletes lengésének. A billegő ugyanis az
az alkatrész, amely a 36 000 féllengést végzi óránként. Ennek
lengő mozgásáért is egy rugó, a hajszálrugó felel, amelynek
természetesen szintén ellenállónak kell lennie különféle külső
behatásokra. Egyebek mellett jól kell tűrnie például az ütéseket,
továbbá a még mindig nem elég komolyan vett mágneses mezők
keltette negatív impulzusokat is. Természetesen ebben az esetben is egy új anyagra volt szükség: a SPRON610 nevű ötvözetre.
A tartósság szempontjából ugyanakkor mégsem ezek az alkatrészek, hanem a gátkerék és a horgony játsszák a főszerepet. A magas lengésszám az óra szabályozásáért, végső soron
a pontosságért felelős alkatrészeket veszi leginkább igénybe,
ezért különösen fontos, hogy az érintkező felületek minél simábbak legyenek, és a kenéssel se legyen gond.

Áttervezett fogazat –
emelkedő tartalékszint
Mivel az említett példában tízmikronos nagyságrendről beszélünk, hagyományos megmunkálási eljárással a kívánt eredmény
nem érhető el. A probléma megoldásáért a Seiko a fénylitográfiához (MEMS) fordult segítségért. A MEMS (Micro Electro Mechanical System) technológia gyakorlatilag a fény UV tartományát használja arra, hogy a fenti két alkatrészt megalkossa. Így
egyrészt összehasonlíthatatlanul simább felületek készíthetők
– alacsonyabb súrlódást eredményezve –, másfelől olyan formák is kialakíthatók, amelyekre hagyományos eljárásokkal nem,
vagy csak rendkívüli körülmények között lenne lehetőség.
A Seikónál éltek a „fényformálás” kínálta előnnyel, és áttervezték
a gátkerék fogainak alakját. Ennek köszönhetően minden fog a korábbinál nagyobb mennyiségű kenőanyagot képes tárolni, még tovább
csökkentve a súrlódást a horgony emelőköveivel való érintkezéskor.
A fejlesztések – első látásra – talán feleslegesnek tűnnek,
elvégre az a napi néhány másodperces eltérés (elvileg) nem
oszt, nem szoroz… A Seiko precizitás iránti elkötelezettségét ugyanakkor ez az innováció is jól illusztrálja, ráadásul
garantálja, hogy a márka továbbra is az élboly vezéralakja
legyen, sőt azt is elmondhatja magáról, hogy fáradozásainak
köszönhetően pontosság tekintetében egyértelműen maga
mögé utasítja svájci konkurenseit.
öntés

kivétel

kész alkatrész (horgony)

36 000 féllengés óránként
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A Sportura olyan óra, amelyet
egyedül a Seiko volt képes
megalkotni a sportvilág
élvonalában szerzett több
évtizedes tapasztalata alapján.
A Sportura a kalandoroknak
szánt Kinetic GMT-től a
sportidőmérésre szolgáló
Big-Calendar Chronographokig,
a Kinetic Direct Drive-tól a
női mechanikus órákig kínál
választást azoknak, akik
szeretnek olyan órát viselni,
amely minden igényüket
kielégíti.
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Sportura
Mechanikus automata
4R38 szerkezet

Sportura KINETIC
Direct Drive
5D22 szerkezet

R ozsdamentes acéltok
Rozsdamentes acélcsat, háromrészes,
gombnyomásra nyíló rozsdamentes zárral
Tükröződésmentes zafírüveg
Vízállóság: 10 bar
Ref. SSA884J1
Ára: 219 000 Ft

R ozsdamentes acéltok
Rozsdamentes acélcsat,
háromrészes, gombnyomásra
nyíló rozsdamentes zárral
Tükröződésmentes
zafírüveg
Vízállóság: 10 bar
Ref. SRG019P1
Ára: 220 000 Ft

SPORTURA
	A tapasztalat
értékének bizonyítéka

Sportura
Big Calendar
Chronograph
7T04 szerkezet
R ozsdamentes acéltok
Rozsdamentes acélcsat,
háromrészes,
gombnyomásra nyíló
rozsdamentes zárral
Tükröződésmentes
zafírüveg
Vízállóság: 10 bar
Ref. SPC135P1
Ára: 176 000 Ft

22

Sportura
Chronograph
7T92 szerkezet
R ozsdamentes acéltok
Rozsdamentes acélcsat, háromrészes,
gombnyomásra nyíló rozsdamentes zárral
Tükröződésmentes zafírüveg
Vízállóság: 10 bar
Ref. SNDX95P1
Ára: 196 000 Ft

A Seiko
és Novak Djokovics
A Seiko Novak Djokovics partnere, a
Sportura pedig Novak órakollekciójának szíve. Akár edz vagy pihen, Novaknak olyan órákra van szüksége, amelyek
ugyanúgy mértékül szolgálnak, ahogy ő
a teniszpályán, ezért a chronographok
közül a Sporturára esett a választása. A
2014-es kollekció bizonyítja, hogy csak
a sport legmagasabb szintjén hosszú
idő alatt megszerzett tapasztalat teheti képessé az órakészítőt arra, hogy
olyan karórát készíthessen, amely igazán méltó a tenisz történetének egyik
legkiválóbb játékosához.

A Sportura
és Darja Klisina
A női kollekció az erőt a szépséggel ötvözi a Sporturára jellemző egyedi módon, a tökéletes pontosságot esztétikai
örömmé nemesíti. Kiemelkedő precizitás
és teljesítmény, a kitartáshoz kellő erő
– a célok, melyek közösek a Sportura
és Darja Klisina, a női atlétika emelkedő csillaga számára. Darja úgy döntött,
hogy 2014-es kollekciójába beilleszti az
új mechanikus Sporturát, számlapján
szív alakú nyílással.

Sportura
Mechanikus
automata
4R38 szerkezet
R ozsdamentes acéltok
Rozsdamentes acélcsat,
háromrészes, gombnyomásra
nyíló rozsdamentes zárral
Tükröződésmentes
zafírüveg
Vízállóság: 10 bar
Ref. SSA885J1
Ára: 199 000 Ft

23

po r t r é

MICHELISZ NORBERT

Precizitás

Michelisz Norbert 1984. augusztus 8-án született
Mohácson. Hétévesen már a raliversenyző nagybátyjától kapott vaskerekes kisautóval száguldozott a környékbeli földutakon. Az igazi autóversenyzés világába
a szimulátoros játékokon keresztül vezetett az útja,
későbbi versenytársa, Wéber Gábor ajánlotta Zengő
Zoltán és csapata, a Zengő Motorsport figyelmébe.
Először a 2005. szeptember 13-i mogyoródi tesztnapon ült valódi versenyautóban, bravúros köridejével
rögtön felkeltette a szakma érdeklődését. Onnantól
kezdve nem volt megállás: a Suzuki Swift Kupa és a
Renault Clio Kupa megnyerése után 2008-ban kilépett a nemzetközi porondra, és 2010-től már állandó
résztvevőként szerepel a túraautó-világbajnokság
(WTCC) mezőnyében. A Zengő Motorsport tagjaként
kezdetben SEAT-tal, később BMW-vel, 2013-tól Hondával versenyez. Három futamgyőzelem szerepel a
neve mellett, tizenhétszer állt dobogóra a sorozatban.
2012-ben ő szerepelt a legsikeresebben a nem gyári
csapatok versenyzői közül. 2014-ben érte el eddigi
legjobb eredményét: összetettben a 4. helyen zárt.

pályán és kézen

Michelisz Norbert az idő hálójában:
a túraautó-világbajnokság magyar
versenyzője harminc évéről,
a száguldásról és a kimerevített
pillanatokról
Nincs benne félelem, sem
veszélyérzet – a versenypályán
szorult helyzetben a
gázpedálra lép. Egyébként
inkább a féken tartja a
lábát: nem akar elébe vágni
semminek, felfogása szerint
az igazán fontos események
úgyis megtörténnek a maguk
idejében. Interjú Michelisz
Norberttel, a túraautóvilágbajnokság (WTCC)
magyar versenyzőjével, a
Seiko reklámarcával.
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áttam az internetre feltöltött fényképein, hogy Pisában járt. Valaki meg is jegyezte a hozzászólók
közül, hogy nem kellett volna olyan csúnyán nekitolatni
annak a toronynak…
Gondolkodtam rajta, beálljak-e a sorba a turisták közé, és én
is úgy fényképeztessem magam, mintha én tartanám a dőlő
tornyot, de mivel tízből nyolcan ezt csinálták, inkább maradtam
a hagyományos beállásnál. A menyasszonyommal, Johannával
jártuk be Toscanát, szép utazás volt.
Ezek szerint nem unja a világjárást, pedig az eddigi versenyhelyszíneiről készített házi térképén kevés ország
nincsen besatírozva…

Van azért egy-két hely, ahová szívesen eljutnék, például mindig
vonzott Új-Zéland és Ausztrália, vagy éppen Dél-Afrika.
Vezetési kultúrát tekintve melyik ország a legrokonszenvesebb?
Hirtelen egy negatív élmény ugrik be: Kína. Iszonyatosan kaotikus!
Függetlenül attól, hogy piros-e a lámpa, vagy zöld, fel van-e festve a
sáv, vagy nincs, mindenki úgy megy, ahogyan jónak látja. Persze nem
szerencsés a túl sok szabály sem, megfojtja a természetességet, az
önállóságot, ami a vezetés szépségét adja. Én a rendet szeretem. Kifejezetten tetszett az Egyesült Államok, érzékelhető, hogy ott van hely
mindenre. Talán unalmasnak tűnik, hogy három-négyszáz mérföldön át
egyenesen haladsz, a vezetőnek azonban megvan a biztonságérzete.
A magyarok hogy vezetnek?
Egyre jobban! Nem feltétlenül az autó kezelésére értem, hanem a közlekedési kultúrára. Ugyanakkor igaz, hogy a magyar

vezető – és ebbe a kategóriába magamat is beleértem – alapvetően türelmetlen típus.
Meglepő, hogy a versenypályán nem, a közúton viszont
képes kizökkenni a nyugalmából.
Nem arról van szó, hogy mindenkit ledudálok vagy levillogok.
Az autóversenyzéssel kapcsolatos vágyaimat amúgy is kiélem
a pályán. Viszont sokszor én is sietek valahova, és a dugóban
nehéz elfogadni, hogy úgysem tudsz tenni ellene semmit. Inkább
azon vagy, miként tudnád megelőzni még azt az egy autót ott
előtted, pedig nyilván nem oszt, nem szoroz, hogy fél perccel
előbb érsz-e oda, ahová igyekszel.
Van úgy, hogy a hangulatát beleviszi a vezetésbe? Kiautózza magából az idegességét, vagy épp beleautózza
örömét a világba?
Nem jellemző. Vezetés közben rádiót hallgatok, telefonálok. Pécsen lakom, az M6-os autópálya sokszor olyan, mintha a Holdon
járna az ember, ma hajnalban körülbelül tíz autóval találkoztam.
Jellemzően egyedül utazom, közben van lehetőségem kicsit
gondolkodni, kikapcsolni. Jót tesz a lelkemnek az egyedüllét,
nem mellesleg ilyenkor jut időm elintézni a telefonokat. Egyszerűen szeretek vezetni, valahogy a volán mögött érzem magam
igazán természetesen, otthonosan.
Száguldozás?
Már nem. Régebben, amíg nem versenyeztem, előfordult. Tizenhét-tizennyolc évesen az ember nincsen tisztában azzal,
hogy az autó fegyver lehet a feneke alatt, még akkor is, ha
nem két-háromszáz lóerős. Egyszerűen nem ismeri a fizika
törvényeit, hiányzik a rutinja. Néha csak a szerencse döntött
arról, hogy nem esett bántódásom.
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Volt közúti balesete?
Előfordult, de csak apró városi koccanás.
Ki volt a hibás?
Egyszer én, félig-meddig legalábbis. Egy alsóbbrendű útról akartam kikanyarodni balra, a főútról meg befordult egy autó. Nagy
sebességgel jött, és nem indexelt. Arra számítottam, hogy elmegy egyenesen. Amikor elindultam, akkor vettem észre, hogy ő
is kanyarodik. Összeütköztünk, de nem volt nagy ügy, legfeljebb
néhány tízezer forintos kár esett az autóban.
Az életet is kétszázhússzal éli?
Alapvetően nyugodt, megfontolt típus vagyok, sokat változtam
az elmúlt öt-hat évben. Megtanultam, hogy a hétköznapi életben csak bajt csinál az ember, ha egy-egy történést görcsösen
siettet ahelyett, hogy kivárná, amíg magától eljön az ideje. A
versenypálya más terep.
Vonzza a veszély?
Nem a veszély vonz, hanem a vezetés meg a versenyzés.
Nincs is veszélyérzete?
Furcsa, hogy a faltól egy centire kétszáz körüli tempóval megyek,
de a mai versenyautók már nem azok, amelyek a hetvenes években voltak, amikor minden pillanatban ott lebegett a pilóta szeme

a versenyautó
A magyar pilóta egy Honda Civicet hajt

előtt a lehetőség, hogy meghalhat. Teljesen őszintén mondom, én
még sohasem ültem úgy autóban, hogy bármitől féltem volna.
Egy pillanatig sem?
Egy pillanatig sem. Miközben vezetsz, nem is jut eszedbe a
félelem. Nyilván volt néhány olyan helyzet, hogy kiszálltam az
autóból, és utólag belegondoltam, hogy hú, ha a verseny közben
itt és itt éppen nem azt csinálom, akkor mi történhetett volna.
Az őrangyala mindenesetre nem unatkozik.
Hát nem. De még egyszer mondom, a mai autók nagyon biztonságosak.
Tényleg, vallásos?
Túlzás, hogy vallásos vagyok. Hiszem, hogy van valami erő, ami
irányítja a világot. Meg vagyok keresztelve, jártam is templomba,
de nem gondolom, hogy ha valakinek egészséges a felfogása az
életről, akkor szüksége van közvetítőre. Onnantól kezdve, hogy az
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illető tudja, milyen a kapcsolata a Jóistennel, és hisz valami sorsszerűségben, majdnem lényegtelen, ez a hit miben nyilvánul meg.
Mondják, a harmincéves kor az első nagy vízválasztó,
amikor az ember már nemcsak azt érzi, hogy jönnek az
évek, hanem azt is, hogy mennek.
Az első sokk akkor ért, amikor először láttam leírva a nevemet
úgy, hogy Michelisz Norbert, zárójelben: harminc. Akkor belém
hasított, milyen gyorsan telik az idő. De harmincévesen is megvan bennem ugyanaz a motiváció, áldozatkészség, ami, mondjuk, húszévesen.
A beszélgetés elején menyasszonyaként említette Johannát. Kitűzték már az esküvő időpontját?
Úgy vagyunk vele, hogy abban a világban, amelyben az esküvők felét válás követi, szinte mindegy, összeházasodunk-e. Én
tudom, hogy Johannával szeretném leélni az életemet, és rajta
is érzem, hogy ugyanígy gondol rám. A papír másodlagos.

Fontos, hogy valaki
az adott valószínűséghez
tartozó kockázatokat
menedzselni tudja.
Hosszú távú terveiről szólva régebben említette, hogy
a versenyző teljesítménye másodpercekben mérhetően
csökken, miután gyereke születik.
Ezt mondják legalábbis. Szerintem nem biztos, hogy igaz. A gyermek nagymértékben megváltoztatja az ember életét. Akkor már
nem csak te vagy ott, és esetleg a párod, hanem még valaki,
akiről gondoskodnod kell. Ám hogy ettől szükségszerűen lassúbb
lesz-e a versenyző, nem egyértelmű. Lehet, hogy pont az a megfontoltság hiányzott addig belőle, ami az apasággal együtt jár.
Vállalná a felelősséget?
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy a téma nem került szóba köztünk Johannával. Tudom ugyanakkor, hogy a következő két-három-négy évben még nagyon sokat fogok utazni, sőt lehet, hogy
utána is. Nem akarok olyan apa lenni, akit három-négy éves
koráig nem is lát a gyereke, szeretném én is kivenni a részemet
a nevelésből. Nem csak annyira, hogy amikor hajnali hatkor elmegyek, az alvó gyereknek adok egy puszit az arcára, este meg
talán a fürdetésre hazaérek.
Egyszer azt mondta, nem szeretné, ha a saját gyerekei
autóversenyzők lennének. Ezt a megjegyzést bármely
más szülőjelölttől könnyű elfogadni – de öntől?
Sokat rágódtam ezen azóta is. Fiatalon az ember hajlamos azt
hinni, az autóversenyzés a fényről, a pompáról, a népszerűségről
szól, meg arról, hogy mekkora bulik vannak versenyhétvégéken.
Nyilván felhívnám a gyermekem figyelmét a veszélyekre, és elmondanám neki, nem biztos, hogy ez a megfelelő út számára. Ha
viszont érzékelem, hogy komoly a szándéka, akkor támogatnám,
és arra törekednék, hogy kiteljesedjen, boldog legyen. Nehogy
később azt kelljen mondania, hogy édesapám törte le az álmomat.

Még
az ember
vezet
55–45…
Michelisz Norbert
szerint százalékos
arányban ennyivel
számít többet az
emberi tényező
a technikainál a
túraautó-versenyeken.
Azért a közelmúltban végrehajtott
Honda-motorfejlesztéstől sokat
vár, már csak azért
is, mert úgy érzi, az
elmúlt években tapasztalt fejlődés az
aktuális szezonban
kissé megtorpant.
Mint mondja, a
Citroën berobbanásával és a kilencszeres ralivilágbajnok
Sébastien Loeb
érkezésével olyan
magasra került a
léc, hogy egy-egy
pontszerző eredményhez sokszor
kétszer olyan jól kell
teljesítenie, mint
korábban. S hogy
egy privát csapat
tagjaként megvalósíthatja-e nagy
álmát, a világbajnoki
címet? A válasz nem
egyértelmű: bár
eredményeivel többször felülmúlta gyári
kötelékben futó
riválisait, belátja,
saját csapata esetében a mérsékelt
anyagi lehetőségek
mellett a szerényebb
érdekképviselet is
hátrány lehet.
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Nem akarom azt mondani,
hogy én már mindent tudok, de
alapvetően igaz, hogy az időt
értelmesen kell eltölteni, mert csak
egy élete van az embernek.

A japán elegancia bűvkörében
A Seiko idén áprilisban három évre szóló együttműködési
megállapodást kötött Michelisz Norberttel, akinek a japán
cég csúcskategóriás terméke akkor is ott ékeskedett a
csuklóján, amikor a mogyoródi versenypályán interjút adott
magazinunknak. Mint kiderült, az autóversenyző alaposan
megválogatja, melyik szponzori megkeresésre mond igent.
„Sok ajánlatot visszautasítottam már. Hiszek abban, hogy
kifizetődő, ha a mennyiség nem megy a minőség rovására.
A Seiko által képviselt elegánsan visszafogott stílus mindig
is szimpatikus volt, ráadásul régi vonzalom köt a távol-keleti, azon belül is a japán kultúrához.”

Igaz, hogy sportolói pályafutása befejeztével kockázatmenedzseléssel kíván foglalkozni? Autóversenyzőként
ennél aligha találna magának ismerősebb szakmát…
Fontos, hogy valaki az adott valószínűséghez tartozó kockázatokat menedzselni tudja. Amikor mérnöknek tanultam, és a valószínűség-számítást vettük, éreztem, hogy bár a matematika
nem különösebben érdekel, ez a részterület a hétköznapokban is
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hasznosítható. Ha az autóversenyzés megszakad, akkor leginkább
ilyen vonalon tudom magamat elképzelni. Előtte azonban mindenképpen szeretném elérni az összes célomat a versenypályán.
Világbajnoki cím?
Abszolút reális. Látva az elmúlt évek fejlődését, azt mondom,
inkább nem is a világbajnoki győzelemre törekszem, hanem arra,
hogy olyan rutinos, sokoldalú versenyzővé váljak, aki lenni szeretnék. Ha eljutok erre a szintre, a körülmények majd eldöntik,
hogy elegendő-e a világbajnoki címhez, vagy sem.
Idézet öntől: „Olyan képességet kívánnék, amellyel bármikor megállíthatom vagy felgyorsíthatom az idő múlását.” Melyik percet merevítené ki a legszívesebben?
Például azt, amikor a Hungaroringen, tömött lelátók előtt futamot
nyertem. Biztosan mindenkinek volt olyan pillanata, amelyről érezte, hogy különleges. Na, azt egy kicsit elnyújtani, kiélvezni szerintem nagyon jó lenne. Bár ha jobban belegondolok, lehet, hogy
éppen azért értékes egy-egy ilyen mozzanat, mert rövid ideig tart.

Mindegy, én azért vállalnám a próbát, hogy milyen lenne ott állni a
dobogón, és meghosszabbítani azokat a másodperceket…
És mit pörgetne át a múltjában?
Vannak nehéz időszakaim, csakúgy, mint bárki másnak. Például
amikor tudom, hogy hibázom a versenypályán. Ezeken túl kell
jutni. A negatív eseményeket szívesen áttekerném úgy, hogy
a tapasztalatot magammal viszem, de megélni nem kellene
ugyanolyan hosszan.
Valaki egyszer úgy fogalmazott, az óra ketyegésének az
őse az a ritmus, amelyet régen a gályaraboknak vertek.
Mit gondol, a mai ember valóban az idő foglya?
Gyakran látom, hogy felszínes vagy jelentéktelen dolgok töltik ki
az életet, és sokan nem tudják értékelni az időt. Nem érzékelik,
hogy egy-egy tartalmas beszélgetés például fontosabb, mint az,
hogy éppen mit posztolnak a Facebookra. Nem akarom azt mondani, hogy én már mindent tudok, de alapvetően igaz, hogy az időt
értelmesen kell eltölteni, mert csak egy élete van az embernek.
Pontos típus?
Túlságosan is. A pontosság nem számít divatos erénynek, pedig ezzel megadod a másiknak a tiszteletet. Én inkább öt perccel korábban
érkezem a megbeszélt időpontnál. Jó, ma éppen késtem kicsit…
Könnyű volt megszokni, hogy a közvélemény nemcsak
Michelisz Norbertre, az autóversenyzőre kíváncsi, hanem Michelisz Norbertre, a magánemberre is?
Alapvetően nem szeretem kiteregetni a magánéletemet. Van
egy határ. Most is érintőlegesen szóba került a gyerekvállalás,
az esküvő, ez nekem már nagyon a széle. Az életemben meg kell
őriznem egy olyan részt, amely nem tartozik senki másra, csak
rám. Hogy ha épp nem mennek jól a dolgok a versenypályán,
legyen hová visszavonulnom. Erre azért próbálok vigyázni.

további
tartalmak

Inkább Niki Lauda
James Hunt vagy Niki Lauda? Vajon a Rush című
Forma–1-es mozifilm két ellentétes karaktere közül
melyik áll közelebb Michelisz Norberthez: az életet nagy
kanállal habzsoló angol sztár, vagy a versenyzésre megrögzött fegyelemmel összpontosító osztrák legenda?
„Egyértelműen Niki Lauda! Sváb családból származom,
szülőfalumban, Himesházán gyerekként német adón
néztem a Forma–1-et. A kilencvenes évek vége felé
Lauda már állandó szakértő volt az RTL-nél, akkor
tudtam meg, hogy versenyzőként súlyos balesetet szenvedett, majdnem meghalt. Rettentően becsülöm, mert
nemcsak visszatért a pályára, de később világbajnok is
lett. Megfontoltnak azért őt sem mondhatjuk. Igaz, egy
autóversenyző sohasem megfontolt…”
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Velatura
Yachting Timer
7T84 szerkezet
R ozsdamentes acéltok
Rozsdamentes acélcsat,
háromrészes, gombnyomásra
nyíló rozsdamentes zárral
Tükröződésmentes zafírüveg
Vízállóság: 10 bar
Ref. SPC145P1
Ára: 199 500 Ft

Az első Velatura 2007-es
megjelenése óta a Seiko a
49-es hajóosztály, az olimpiai
regatta leggyorsabb hajóinak
hivatalos időmérője. 2014-ben
partnerségünk folytatódik, és
már az új női olimpiai vitorlást,
a 49-es FX hajóosztályt is
magában foglalja. Megbízható
és pontos időmérőt biztosítani
a vitorlázók számára az
egyik legnagyobb kihívás
az órakészítésben. Minden
Velatura óra úgy készül,
hogy megfeleljen ezeknek
a különböző elvárást szülő
körülményeknek. Amikor
minden másodperc számít,
a Velaturára lehet számítani.

VELATURA

R ozsdamentes acéltok
Szilikonszíj, hagyományos zárral
Tükröződésmentes zafírüveg
Vízállóság: 10 bar
Ref. SPC149P1
Ára: 193 000 Ft

Velatura
KINETIC Perpetual
7D48 szerkezet
R ozsdamentes acéltok
Szilikonszíj, hagyományos zárral
Tükröződésmentes zafírüveg
Vízállóság: 10 bar
Ref. SNP103P1
Ára: 262 000 Ft

Velatura KINETIC
Direct Drive
5D44 szerkezet
R ozsdamentes acéltok
Uretánszíj, hagyományos zárral
Tükröződésmentes zafírüveg
Vízállóság: 10 bar
Ref. SRH017P2
Ára: 229 000 Ft

Technológia
minden vitorlázó
élethelyzetre
A 2014-es kollekció az időmérők széles
választékát kínálja minden vitorlázás
során előforduló élethelyzetre, a 49-es
hajók száguldó versenyeitől az óceánon
való élvezetes vitorlázásig. A rajtproce-

Velatura
Yachting Timer
7T84 szerkezet
R ozsdamentes acéltok
Rozsdamentes acélcsat,
háromrészes, gombnyomásra
nyíló rozsdamentes zárral
Tükröződésmentes zafírüveg
Vízállóság: 10 bar
Ref. SPC143P1
Ára: 199 500 Ft

dúra visszaszámláló funkcióját tartalmazó (Yachting Timer) időmérőktől a Kinetic modellekig – melyek a szárazföldtől
messze hajózva is hosszú távú megbízhatóságot nyújtanak, mivel soha nem
kell elemet cserélni bennük – a Velatura
minden vitorlázó igényeire megfelelő
megoldást (órát) kínál.

Velatura
Chronograph
7T92 szerkezet

A 49-es hajóosztály
órapartnere
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Velatura
Yachting Timer
7T84 szerkezet

további
tartalmak

R ozsdamentes acéltok
Rozsdamentes acélcsat, háromrészes,
gombnyomásra nyíló rozsdamentes zárral
Tükröződésmentes zafírüveg
Vízállóság: 10 bar
Ref. SNDW58P1
Ára: 215 000 Ft
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Grand Seiko 44GS
9S64 szerkezet
1 8 karátos rózsaarany tok
Krokodilbőr szíj, 18 karátos
rózsaarany zárral
Tükröződésmentes zafírüveg
Vízállóság: 3 bar
70 darabos limitált kiadás
Ref: SBGW045
Ára: 5 900 000 Ft

44GS – a legenda tovább él

9S64 szerkezet
28 800 óránkénti féllengésszám
K ézi felhúzás
+5 / -3 másodperc napi eltérés
72 órás járástartalék
24 kő

A Seiko 2011-ben ünnepelte alapításának
130. évfordulóját, két évvel később pedig
itt volt a következő jubileum: százéves
lett a karóragyártás. Az ünneplésből
a Grand Seiko-modellek sem maradhattak ki.
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különbözött a korábbi Grand Seiko-modellektől, s nem csak
az elkövetkező Grand Seiko órák formanyelvét határozta
meg, mivel a kivételes szerkezethez könnyen felismerhető
külsőt is társítottak.

ogy az évforduló jelentőségével tisztában legyünk: a
Seiko 1913-ban állt elő első karórájával, azaz már akkoriban az órakészítők élmezőnyébe tartozott, megelőzve számos
olyan márkát, melyek közül a hetvenes évek gyilkos versenyében
jó néhány el is hullott.
A Grand Seiko modelljei a jubileumi kollekció ékkövei.
Mivel az évforduló az indulásra, azaz a „nullás kilométerkőre” emlékeztetett, a Grand Seiko-változatok értelemszerűen
szintén a kezdetekhez nyúltak vissza. A 44GS referenciaszámú modellek a történelmi jelentőségű 1967-es 44GS óráktól
kölcsönözték külsejüket. Az eredeti 44GS sok tekintetben

Elegancia
és kidolgozottság
Napjaink 44GS modellje hű mása a legendás darabnak.
A Seiko nem kötött kompromisszumokat, így az óra az eredeti
37,9 mm-es tokátmérővel készül. Nem követték az óraipar azon
trendjét sem, amely méretben a mai ízléshez igazítja a korabeli
modellek remake-jeit. Objektív mércével az átmérő ma kicsinek
számít, ám néhány optikai trükknek köszönhetően (ilyen például a világos számlap és a keskeny üvegráma együttes hatása)
mégis nagynak tűnik, azaz a régi-új 44GS ma is megállja a helyét
a versenyben. Az üvegráma mellesleg a tok egyetlen polírozott
eleme, ami szinte azonnal magára vonzza a tekintetet. Ezért
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A retró külső nem követeli
meg, hogy a rendszert működtető
szerkezet is korabeli legyen.

Grand Seiko
Mechanikus
automata
9S85 szerkezet
Kézben rejlő minőség
Minden Grand Seikót kézzel szerelnek
össze a gyár két luxus órakészítő
manufaktúrájában. Az órakészítő férfiakat
és nőket a Seiko számos órásmestere
közül válogatják ki. Ez a nagy tudású,
exkluzív csapat a garancia
a Grand Seiko órák magas minőségére.

+ 5 / -3 másodperc napi eltérés
36 000 óránkénti féllengésszám
55 órás járástartalék

felület, és a polírozott oldalaké is. Mindkettő kiváló példája a
japán órakészítésnek – a letisztult és visszafogott elegancia
tökéletes kidolgozással társul.

Régi köntös, új belső

persze kár lenne figyelmen kívül hagyni a tok többi, szálcsiszolt
felületét – hasonlóan precízen kivitelezett felületkezeléssel ritkán lehet találkozni. Elsősorban azon a részen látványos a kidolgozás, ahol a polírozott és a szálcsiszolt felületek találkoznak: az
itt végigfutó határvonal legélesebben a fülek közti résznél jelenik meg. Hasonló „fanatizmust” figyelhetünk meg a mutatókon
is: igazi mestermunka a mutatók gerincén húzódó szálcsiszolt
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A retró külső mindamellett nem követeli meg, hogy a rendszert
működtető szerkezet is korabeli legyen – nem mintha bármi
gond lenne az egykori 44GS modellek szerkezetével. A megoldás ennél lényegesen egyszerűbb: eredeti nem jutna minden új
Grand Seikóba. Az új 44GS órákba a Seiko 2011-ben bemutatott
vadonatúj 9S64 kalibere került, amelynek 72 órás járástartaléka lehetővé teszi, hogy az órát nyugodtan letehetjük hétvégére.
Hétfőn (ismét felcsatolva) is járni fog, azaz a Seiko kiküszöbölte
a mechanikus karórák egyik jellegzetes nyűgjét.
Mivel évfordulós modellről van szó, a Grand Seiko 44GS-t limitált mennyiségben gyártották: az acéltokos változatból 700, a vörös-, sárga- és fehérarany modellekből pedig 70–70 darab készült.
további
tartalmak

35

u t a z á s

Mechanikus

szerkezetek

a z

i d ő b e n

A mechanikus órakészítés
csúcsát a Seiko berkeiben a Grand
Seiko (GS) időmerők jelentik.

felsőfokon
A Seiko-história
(VI.)

A Seiko több mint 130 éves története során az órakészítés
mindegyik területén bizonyított – a mikromechanikai
tervezéstől a precízen kivitelezett polírozásig –, ami
a mechanikus órák legfelső szegmensében mindenki
számára nyilvánvalóvá válik. A japán piacon a
mechanikus órák iránti kereslet intenzitására jellemző,
hogy bár évtizedekig kizárólag a szigetországban
árusították ezeket a modelleket, a hazai piac
igényeit így sem sikerült kielégíteni.

AZ “ÉPÍTÉSZ”
A Grand Seikók fejlesztéséért
Nakamura Cuneja felelt.
Szintén az ő munkája
az 1956-ban bevezetett Marvel.

Seiko világszerte elsősorban kvarcszabályozású óráiról
ismert, a japán piacon ugyanakkor mechanikus időmérőit is nagyra becsülik. A márka tudásának színe-java ezekben
az órákban ölt testet: az alkatrészek jelentős része kézzel készül, a legmagasabb követelményeknek is megfelelve.
A mechanikus órakészítés csúcsát a Seiko berkeiben a Grand
Seiko (GS) időmérők jelentik. Az 1960-as években a cég nagy
mennyiségben állított elő mechanikus karórákat, amelyek kimagasló eredményeket értek el a svájci kronométerversenyeken.

Az első modellek: csúcsra járatva
Az első Grand Seiko-modellek – melyek fejlesztése a Tokiótól
távoli Nagano prefektúrában, a „japán Alpok” közelében kezdődött – a piac legfelső szegmensét szolgálták ki. Az úttörő darabokat 1960-ban mutatták be, s a következő másfél évtizedben
a Grand Seiko a cég által valaha készített legnemesebb kollekcióvá nőtte ki magát.
A GS-család fejlesztéséért az 1944 óta a Seiko alkalmazásában álló Nakamura Cuneja felelt. Szintén az ő munkája az
1956-ban bevezetett Marvel, amely lényegesen pontosabb volt
a konkurencia modelljeinél, Nakamura azonban az ideális karóra
elkészítését tűzte ki célként maga elé. Ez a törekvés szülte a
Grand Seikót, amely a világ legjobb órája címre tört, és a Seiko
zászlóshajójának szerepét kapta. A műszaki követelmények és
a szakmai felkészültség mindenesetre már rendelkezésre állt
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ELLENŐRZÖTT
MINŐSÉG
Az első generációs Grand Seiko
Chronometer 15 napos ellenőrzési
tanúsítvánnyal volt ellátva.

– erről tanúskodtak a japán kronométer-megmérettetéseken
elért eredmények. Ugyanakkor a fejlesztésben részt vevők kivétel nélkül tisztában voltak vele, hogy az abszolút dicsőséghez a
svájci kronométer-előírásokat kell felülmúlniuk.
A „kronométer” szóval a rendkívül pontos órákat jelölik – a
kifejezés a „chronos” (idő) és a „metron” (mérni) görög szavakból született. Napjainkban a COSC (Contrôle Officiel Suisse des
Chronomètres) végzi a kronométerek hitelesítését. Ezt a független szervezetet 1973-ban állították fel, korábban más intézmények végezték ezt a munkát – a japán időmérőket például az
1968-ban éltre hívott Japan Chronometer Inspection Institution
látta el tanúsítványokkal. A Seiko azonban mégsem bízta egyik
intézményre sem a Grand Seikók vizsgálatát, mivel azok a márka saját, a svájcinál is szigorúbb követelményrendszere szerint
készültek és készülnek: a megszokott öt helyett hat pozícióban
vizsgálják az óra pontosságát. Nakamura szerint a Grand Seikók

első generációjának sikere három szemponton múlott: a pontosságon, az egyszerű előállításon és az esztétikus megjelenésen.
A kvarcórák iránti hatalmas érdeklődés miatt idővel egyre
kevesebb Grand Seikót készítettek, végül 1975-ben leálltak a
gyártással – a kvarcórák (megbízhatóságuknak és pontosságuknak köszönhetően) könyörtelenül kiszorították a piacról a GS-t.
A kvarcórák elterjedésének első 10-15 éve alatt számos svájci
márka tönkrement, szerszámaikat megsemmisítették, a kivételes felkészültségű munkaerőnek pedig máshol kellett szaktudását kamatoztatnia. A recesszióból kilábaló svájci cégek ma már
nyíltan elismerik, hogy az 1970-es és 80-as években nagyon is
tartottak a japán vállalkozásoktól, különösen a Seikótól. A 80as évek közepétől újra megjelent a mechanikus időmérők iránti igény, amelynek hatására Svájcban a múltba nyúltak vissza
példáért és ötletekért: egykor sikeres modellekkel álltak elő.
Ugyanakkor ez alatt az idő alatt a GS-kollekció hírneve (a dekon-
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ARANYOS REMEKMŰ
A Grand Seiko SBGR002,
a japán mechanikus óragyártás
remekműve 18 karátos
aranytokkal ékes szerkezet.
Járáspontossága
+5 / -3 másodperc naponta.

junktúra ellenére) egyre csak erősödött, és újra megindult a termelés. A Grand Seikók második generációját 1988-ban vezették
be, de ezek a modellek nem értek el olyan kirobbanó sikereket,
mint az „úttörő” elődök.

A kvarcórák iránti hatalmas
érdeklődés miatt idővel egyre
kevesebb Grand Seikót készítettek.
Az első generációs Grand Seikóra sok tekintetben hasonlító,
9F kvarckaliberrel szerelt 1993-as modell ugyanakkor komoly
elismerést váltott ki, így sokan az új mechanikus Grand Seiko
közeli eljövetelét jövendölték. Bár egy mechanikus szerkezettel
ellátott modell már 1992-ben megjelent a márka öltönyóráinak
sorában, 1995-ben pedig a széles vásárlóközönségnek készülő
Laurel almárkánál is feltűnt egy ilyen típus, a mechanikus Grand
Seikóra továbbra is várni kellett – kereken tíz évet.

A mechanikus GS újjáéledése
Az első generációs GS órákba a meglévő szerkezetek tökéletesített változatai kerültek, és a Seiko a második generációval
is ugyanezt az utat járta be – a kronográfszerkezet azonban
kivételt jelentett. Sikerült elnyerni a márka vezetőségének támogatását egy teljesen új szerkezet, a 9S55 kifejlesztéséhez és
megalkotásához. A feladat részeként új gátszerkezetet tervez-
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tek (amely gyakorlatilag az óra szívének tekinthető), a munka
közben felmerült problémákat pedig vagy a korábbi alkatrészek
tanulmányozásával, vagy egykori alkalmazottakat felkutatva és
tanácsukat kérve oldották meg.
A projekt keretében a fejlesztőcsapat tagjai nem csupán egy
rendkívül pontos óra megalkotását tűzték ki célul, a díszítésre
is aprólékos figyelmet fordítottak. A siker több okból is borítékolható volt: a számítógépes tervezés jelentősen felgyorsította
a fejlesztést, a modern gépgyártás pedig addig elképzelhetetlenül precíz alkatrészek létrehozását tette lehetővé. Számítógépek nélkül aligha végeztek volna két év alatt a fejlesztéssel,

Egy különleges modell
Az 1969-es, a svájci Neuchatel
Astronomical Observatory Chronometer
tanúsítványával ellátott óra igazi gyűjtői ritkaság.
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A designra vonatkozóan
a korábbinál is aprólékosabb
műgonddal dolgozták
ki a részleteket.

Nisimura Yasunori tervezte
a Grand Seiko, a Seiko Sports,
a Bellmatic, a Quartz Superior
és a Twin Quartz modelleket.

KÉZI
AUTOMATIZMUS
A Grand Seikók összeszerelését zömmel kézzel végzik –
a modellek magas ára
részben erre vezethető vissza.

Eredeti újragondolva
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MODELLEK ATYJA

a digitális technológiának köszönhetően viszont még a kerekek
fogainak pontos alakját is meg tudták tervezni, így a régebbi
korszakok legprecízebb időmérőinek, a csillagvizsgálók óráinak
pontosságát is könnyedén elérték.
A svájci kronométer-követelmények felülmúlása a csúcsminőségtől függetlenül komoly kihívásnak bizonyult. A megszokott
öt helyett egy hatodik pozícióban is vizsgálták az óra teljesítményét. Ez a hatodik helyzet viselés közben ugyan szinte soha
nem jelentkezik, annál inkább lecsatolás után, amikor lapos felületre helyezik az órát. A kihívás jóval nehezebbnek bizonyult,
mint amire a Seikónál számítottak, ám a siker végül nem maradt
el, ami többek között annak is köszönhető, hogy a 9S55 mechanikus szerkezetet hagyományos módon szerelik össze. Furcsa
egybeesés: a munka a Seiko Ivate prefektúrában lévő gyárában
történik, ahol futballpályányi területen egyébként szerényebb
árú szerkezeteket gyártanak. Ez a gyár a márka legjelentősebb
üzeme, a GS-modelleket azonban egy elkülönített helyiségben,
mikroszkóp alatt szerelik össze. A 9S55 kaliber egyszerre profitál a Seiko humán erőforrásaiban rejlő szaktudásából, valamint
– ha szükséges – a korszerű gyártási technológia előnyeiből.
Ami a designt illeti, a tok tervezése során olyan időtálló, látványos formatervvel álltak elő, amely magán viseli a Seiko különleges stílusjegyeit is.

Amikor a cég a Grand Seiko újbóli bevezetéséről döntött, az
eredeti GS-ről készítettek másolatokat. A választás több szempontból is bölcs húzásnak bizonyult: személyes tapasztalatokra
tettek szert, valamint a meglévő hiányosságokra is fény derülhetett. Egyebek mellett a tok felépítményének jelentős áttervezésével – de a forma kompromisszumok nélküli megtartásával
– sikerült például megnövelni a vízállóságot. A designra vonatkozóan pedig a korábbinál is aprólékosabb műgonddal dolgozták

a z

A HÍRNÖK
Az 1988-as SBG001-es kvarcmodell harangozta be a Grand
Seikók visszatérését.

ki a részleteket. Az eredeti GS karórán a mutatóknak például
csak a gerincét polírozták, az új modellen ugyanakkor az oldalak
is tükörfényes polírozást kaptak. A 18 karátos kivitelen a mutatókat ráadásul egész enyhén – kézzel – meghajlították, hogy
jobban illeszkedjenek a számlap ívéhez.
A Grand Seiko megjelenéséért, „kinézetéért” alapvetően a tok
felületének kialakítása a felelős. Az egyedülálló külső megalkotá-

sához a Seiko egy japán eljáráshoz, a „zaracu” polírozáshoz nyúlt,
amely kivételes kézügyességet igényel, a művelet ugyanis nem
végezhető géppel. A zaracu a második generációs GS-modelleken
mutatkozott be, és mai napig díszíti a kollekció tokjait.
Bár a teljes órapiacot jó ideig még garantáltan a kvarcórák
uralják, a Grand Seiko-modellek újjáélesztésével a Seiko progresszív lépést tett. A vásárlói elégedettség, valamint a kézzel
végzett munka magas aránya miatt a Grand Seikókat sokáig csak
Japánban forgalmazták (már a hazai piac mennyiségi igényeinek
kielégítése is komoly kihívást jelentett), mindamellett bizonyos
modellek ma már a szigetországon kívül is megvásárolhatóak.
A 60-as években a GS-kollekció a Seiko zászlóshajójának számított, újbóli bevezetése után pedig újra magához ragadta ezt
a címet – ám a mechanikus Grand Seikók 1998-as újjászületése
csak a kezdet volt! 
Folytatjuk.
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A
Luxusa

szórakoztatás

Nők a férfiak asztalánál,
avagy gésák vacsora mellé
Mi jut eszébe először Japánról?
Szusi és gésák? A szusi egyértelmű,
hiszen a világ egyik legfinomabb
csemegéje, de gésa alatt biztos, hogy
mindannyian ugyanazt értjük? A
világ nagy része abban a (tév)hitben
él, hogy a gésák luxusprostituáltak.
Sőt, ezt a tévhitet Japánban is jó
néhányan osztják. Pedig a gésák a
szó legszorosabb értelmében luxustársalkodónők, vagy ha így jobban
érthető: tudásukat felettébb drágán
mérő szórakoztatóművészek.

evezhetjük őket gésának, geikónak vagy geiginek,
mindegyik névhez ugyanaz a jelentés társul. Olyan személyről beszélünk, aki szigorú előírások szerint nevelkedett; komoly lemondások árán csiszolta tudását; sminkjét, hajviseletét
és öltözetét megszeghetetlen előírások szabályozzák; továbbá
magas szinten jártas a tradicionális japán művészetekben – legyen az klasszikus zene, tánc, teaszertartás vagy virágkötészet.
A gésák adott esetben élcelődhetnek, sőt flörtölhetnek is, ha
úgy hozza a helyzet, de figyelem: olyan illúziót árulnak, amely
sosem teljesedik be.

Gésatörténelem –
nem szex, „csak” művészet
Bizonyos források szerint már a 800-as években, jóval a mai
értelemben vett gésák megjelenése előtt dolgoztak Japánban
olyan művészek, akik a színvonalas szórakoztatást választották életcélul – ám ők jelmezbe öltözött férfiak voltak. Gésának
a XVII. században kezdték őket nevezni, de még ekkor is csak
férfiak űzték ezt a szakmát. Az első női gésa, Kiku 1750-ben
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egy simabarai mulatságon tűnt fel, ahol a megjelentek nagy
gyönyörűségére zenélt és táncolt. Hamarosan több női követője
is akadt, akik rövid idő alatt olyan népszerűségre tettek szert,
hogy a férfiak teljesen eltűntek a gésák közül.
A gésa intézményének létrejötte nyugati fejjel nem könnyen
értelmezhető különlegesség, amely a japán szokásvilág számunkra talán nyakatekertnek tűnő rituáléiból fakad.
A XVII–XVIII. században meglehetősen bonyolult manővereket igényelt, ha valaki kurtizánok társaságát kívánta élvezni.
Akkor is léteztek prostituáltak, akiket judzsónak vagy oirannak
neveztek, és hozzájuk is csak komoly feltételek (és jelentős
összeg) árán lehetett bebocsátást nyerni. Persze a „szabadidőpartner-kereslet” nem csak a felső kategóriára szólt, így – a piaci igényeket kielégítve – megjelentek az olcsóbb kurtizánok is,
akik közül néhányan úgy próbálták meg magukat különlegessé
tenni, hogy művészi szinten táncoltak és zenéltek. Őket odorikónak, azaz „táncoló lánynak” hívták. Kiku, az első női gésa is
közülük indult. Az odorikók produkciói később olyan népszerűek
lettek, hogy a kikapcsolódásra vágyók kifejezetten őket keres-

ték – ekkor már gésa elnevezéssel –, alapvetően már nem a
szexuális szolgáltatás, mint inkább a művészi élmény miatt.
1779-ben az állam is elismerte a gésák „szakmáját”, és szigorú törvényt hoztak a védelmükre. A gésák engedélyt kaptak
a szórakoztatásra – természetesen a prostitúció tiltása mellett
–, de szabályozták az öltözködésüket is. A gésáknak kimonójuk
övét, az obit a hátukon kellett megkötni, ami egyrészt megnehezítette ruhájuk levételét, másrészt (az oiranokkal, a prostituáltakkal szemben, akik elöl kötötték meg az övüket) rögtön jelezte,
hogy viselője nem nyújt szexuális szolgáltatásokat.

Feleségek kontra gésák
A gésa intézményének megszületése, illetve annak térnyerése a
japán családmodellnek is köszönhető. A felkelő nap országának
lakói nem szerettek vendégeket fogadni otthonukban, ám annál

1779-ben az állam elismerte
a gésák »szakmáját«, szigorú
törvényt hozott a védelmükre, de
szabályozta az öltözködésüket is.
inkább szerettek vendégeskedni. Ahhoz viszont, hogy a férfiak
terített asztal mellett, nyugodtan tárgyalhassanak, beszélgethessenek – ne feledjük, Japánban vagyunk, ahol főként a férfiak

szórakoznak –, nem árt, ha akad a társaságban egy nő, aki nem
feleség, de ellátja a háziasszonyi teendőket, sőt tereli, vezeti
a társalgást. Így kézenfekvő volt, hogy a teaházakba összpontosuljon a társasági élet, a színvonalas szórakoztatásért és az
ellátásért pedig a gésák feleljenek.
Milyen is egy gésa, a megterített asztal királynője? Nyilvánvalóan szép, intelligens, szellemes, tájékozott a politikában, az
irodalomban, az üzleti életben, a művészetekben, a hagyomá-

A leghíresebb
gésa
A XX. század leghíresebb
gésája, Ivaszaki Mineko
1949. november 2-án született Kiotóban. Japán első
számú gésájaként váratlanul,
29 évesen vonult vissza. Az
tette világhírűvé, hogy megszegte a gésák hallgatási
szabályát: az ő segítségével
készült el Arthur Golden
Egy gésa emlékiratai című
könyve.
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japán szó, ám annak jelentésével nem voltak tisztában, és nem
is érdekelte őket különösebben.
A bombázások után japán nők tízezrei éltek nyomorban.
A nélkülözésből sokan a prostitúcióban látták a kiutat: gésának
maszkírozva magukat amerikai katonákat szórakoztattak. Mivel
ezek a nők is kimonójelmezben jártak – hiszen az amerikaiak
így ismerték fel őket –, megerősítést nyert, hogy ők a valódi
„geesha” lányok, vagyis prostituáltak.

Modern gésák, megörökölt titkok

nyokban. A gésa folyamatosan jelen van, figyeli a kívánságokat,
mindent hall, de az asztalnál elhangzottakból semmit sem ad tovább. Ennek köszönhetően a gésa befolyásos nő, akinek erkölcsi
tartása megkérdőjelezhetetlen, és nem kötelezhető szexuális
szolgáltatásokra – a feleségek pedig sosem féltékenyek rájuk.

Egy igazi gésa sosem beszél arról, hogy
mivel foglalkozik, min megy keresztül.
Hogy miért? A megoldás itt is a japán gondolkodásban rejlik: a
szigorú szabályok miatt ezek a szerepek soha nem vetélkedtek
egymással. Egyetlen közös pontot találunk a feleségek és a gé-
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sák koordináta-rendszerében: a hitves és a „legtiszteltebb” nő
is anyagilag a férfiaktól függ.

Téveszmék bölcsője: a „geesha girl”
A gésák kapcsán világszerte elterjedt (fals) nézet szerint szexuális
szolgáltatásokban is részesítik vendégeiket. A tévhit kialakulásának
első számú oka a japán kultúra rendkívüli zártságában keresendő –
a többi jóval triviálisabb: háború, felszínes tudás vagy elírás.
A II. világháború alatt rengeteg gésanegyedet romboltak le.
A gésákat elbocsátották, sőt egy időben tiltották a gésahivatást, gyakorlóinak többségét gyári munkára kötelezték. A háború után érkező amerikai katonák tömege azonban követelte
a „geesha girl”-öket. A testi örömökre vágyó bakák – és végső
soron a nyugatiak – körében a „geesha” volt az egyetlen ismert

Árak és órák
Egy gésával elköltött privát vacsora alaphangon 80 000 jenbe kerül (180 ezer forint),
az ár a gésák számától, valamint a vacsora időtartamától függően változhat.
Kiotóban gésavacsorákat szerveznek a turistáknak, a résztvevők fejenként mindössze
1000 jenért élvezhetik a gésa társaságát.
Minél idősebb, tapasztaltabb és tanultabb a gésa, annál drágább (és megtisztelőbb)
a szolgáltatása. Az ár ilyen esetekben az 1000 dollárt (240 ezer forint) is meghaladhatja.
A gésa általában annyi ideig van jelen az asztalnál, amíg egy füstölő leég, ezért tiszteletdíjukat füstölődíjnak is nevezik.

A gésák népszerűségük csúcsán, az 1920-as években közel
nyolcvanezren voltak, ma kétezer körülire becsülik a számukat.
Főként Tokióban és az ősi főváros, Kiotó környékén élnek, ahol
a gésák hagyománya ma a legerősebben van jelen. A szakmát
továbbra is megbecsülik és ez idő tájt is akadnak olyan fiatal
nők, akik a gésa létet választják hivatásnak. Rendszerint a középiskola, ritkábban a főiskola után kezdik meg tanulmányaikat
a gésaházakban. A képzésnek ma is része a japán hangszereken
való játék, a tradicionális tánc, az irodalmi ismeretek – és persze
a hagyományos teaszertartás hibátlan levezénylése.
A nagyvárosok mélyén – Tokióban vagy Kiotóban – ma is léteznek hanamacsik, azaz gésanegyedek. Itt találhatók a gésaházak, az okiják, ahol a gésák és tanoncaik élnek, és ezekben
tárolják a kimonókat és a gésák munkájához szükséges többi
kiegészítőt is. A gésák képzése régen egy életen át tartott, és
nagyon fiatalon kezdődött. A szegényebb családok már háromévesen is beadták lányaikat a gésaházba, ahol évekig tanulták
a szórakoztatás művészetét. Az első időszakban gyakorlatilag
tudásuk nagy részét az idősebb, támogató nővérként jelen lévő
gésáktól lesték el: megfigyelték őket munka közben. Ezt teszik
a mai gésatanoncok is.
Különleges, zárt világ. Misztikus köd lengi körül, melyet több
filmben és regényben is feldolgoztak, dacára annak, hogy egy
igazi gésa sosem beszél arról, hogy mivel foglalkozik, min megy
keresztül, ha pedig visszavonul, esetleg férjhez megy, íratlan
szabály, hogy addigi életét titokban tartja.
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A rugóházak díszítése a dout,
azaz a mellvértet idézi.

Meditáló

szamuráj
Tekintély az asztalon

A Seiko néhány valóban kivételes alkotására csak Japánban tehetünk szert (gondoljunk
a Grand Seiko-modellekre, amelyeket évtizedekig csak a hazai piacon értékesítettek). A cég alapításának
130. évfordulója tökéletes alkalmat kínált a Seikónak, hogy a „Meditáló szamurájjal”,
ezzel az egyedi asztali órával méltón ünnepelje meg születésnapját – a világ minden pontján.
46

ermészetesen nem a Meditáló szamuráj az egyetlen
jubileumi modell, viszont egyike azoknak, amelyeket
csupán egyetlen évben, 2011-ben készítettek. A pontos gyártási darabszám nem ismert, de az óra exkluzivitását jellemzi,
hogy Európába egy példány került – épp Magyarországra. Ebből
a részletből is sejthető, hogy nem tömegcikkről van szó, és az
emberi kéz végezte munka aránya ugyancsak magas volt készítése során. Gyakorlatilag alig akadt olyan munkafázis, amelyet
gépek végeztek volna – a kevés kivétel egyike a kerekek fogainak precíziós esztergálása. Bármennyire is nyugodt egy ember
keze, mikrométeres tartományban képtelen hibahatáron belül
dolgozni, miközben a mértani pontosság alapkövetelmény, másképp aligha tudná tartani az óra a napi (legfeljebb) 2 másodperces eltérést. De az említett időfaktornál akad prózaibb ok is:
a rugóház nagy nyomatékkal hajtja az egész kerékművet, így a
pontatlan kapcsolódások jobban igénybe vehetik az egyes fogakat, ami szerencsétlen esetben fogtöréshez vezethet. Mivel a
teljes kerékmű szabadon szemrevételezhető, a „foghíjas” kerék
finoman szólva is rontana az összképen.

Ki hallott már
fogatlan szamurájról!?
Márpedig az asztali óra éppen nekik, a Japánt egészen a XIX.
század derekáig uraló katonáknak, egy személyben költőknek és
magasan képzett hivatalnokoknak állít emléket – igaz, szüksé-

günk van némi képzelőerőre, hogy az alkotásban meglássuk az
ütközet előtt térdre ereszkedve meditáló harcost.

Azért segítünk…
A szerkezet fölé emelkedő íves rész a kabuto, magyarul a sisak.
A két rugóház képezi a testet, a mutatók a szamuráj katanái,
azaz kardjai. Az órát elforgatva fedezhetjük fel a rugóházak díszítését, amely mintájában a dout, azaz mellvértet idézi. Nem
a szamuráj „felszerelése” az egyedüli utalás az óra távol-keleti
származására. Ha alaposabban megnézzük a járástartalék kerekeit (a legalsó nagy, illetve a mutatót tartó kisebb kerék), azok
mintázata a felkelő Napra emlékeztet. Végül egy különleges
kreatív motívumot is felfedezhetünk: a keréken a sugarakat úgy
esztergálták, hogy azok a fogakban végződjenek.
Ha az egyébként hagyományos elrendezésű kerékművet alaposabban szemügyre vesszük, a szamuráj „feje” magasságában

kitartó
harcos
16 köves
mechanikus
szerkezet
30 nap
járástartalék
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hatása miatt hátrányosan befolyásolta volna a járáspontosságot. Egy koronakerékkel viszont az egész szabályzást vízszintes
síkba lehetett helyezni, fittyet hányva ezzel a tömegvonzásra.
Azonnal adja magát azonban a kérdés, hogy a készítők miért
nem gondoltak a tourbillonra. Egy asztali óránál ez a megoldás
hasznos lenne, ugyanakkor egy jubileumi óra az ezzel járó magasabb költséget is indokolttá tenné. A válasz egyszerű: a Seiko
feleslegesnek látja a tourbillont – nem is készít. Mielőtt bárki
azt gondolná, hogy ez pusztán kifogás, érdemes tisztázni, hogy
a Seiko saját szabadalommal rendelkezik tourbillonra. Ráadásul ha figyelembe vesszük azokat a képességeket, amelyek az
abszolút csúcskategóriás Credor-modellek elkészítéséhez kellenek, a tourbillon elő- és összeállítása a Seiko számára egyszerű
ujjgyakorlat lenne. De miért is foglalkozna a múltat idéző tourbillonnal éppen az a márka, amely olyan jövőbe mutató technológiával rendelkezik, mint a SpringDrive?

A minőség ára
A csupán napi
2 másodperces
eltérést, a kézi
megmunkálást
és összeszerelést,
az egyediséget meg
kell fizetni. Az óra
ára 32 000 euró
(kb. 10 millió forint).

Az életen át tartó
hűség garanciája

egy látszólag funkciótlan hármas hurkot találunk – az említett
részletet újból megvizsgálva akár szilárddá is válhatna meggyőződésünk, ha nem bujkálna bennünk az a nagyon is racionális
gondolat, miszerint egy ritka jubileumi órát nyilván nem díszítenek semmitmondó „giccsel”. A Seiko nem ez a kategória.
A megfejtéshez a busidóhoz, azaz a szamurájok normarendszerének alapjaihoz kell visszanyúlnunk. Az európai lovagokra
vonatkozó szabályok a hitben gyökereztek, s ez a megállapítás
a busidóra is érvényes, amely (többek között) a taoizmus tanaira
épül. A hármas hurok tulajdonképpen egy stilizált egyenlő szárú
háromszög, amelyben az alap jobb és bal csúcsa jelképezi a jint
és a jangot, amelyek a háromszög csúcsában, a Taóban, az isteni
igazságban egyesülnek. Ennek a kis jelképnek köszönhető, hogy
szamurájunk nem harci állást vett föl, hanem elmélkedik. Persze
lehet úgy is érvelni, hogy ez a háromszög leginkább a karórák
kismásodpercéhez hasonlítható, ennek megfelelően pedig jelzi,
hogy az óra működésben van. Erről – hogy az óra jár – akkor is
meggyőződhetünk, ha rá sem pillantunk, mert hiába a fazettált
üveglapokból álló bura, a szamuráj járása tökéletesen hallható.
A kerékmű függőleges elrendezésének köszönhetően a szabályzás a szamuráj „fejébe szállt”, ám ennek következtében a
billegő is függőleges helyzetbe került volna – ami a gravitáció
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Az óra jubileumi darab, s ilyen jelentőségű modell esetében Európában a kidolgozás során aligha takarékoskodnának a nemesfémmel. Ehhez képest a Meditáló szamuráj szerény köntösben
csillog: hídjai, kerekei acélból és rézből készültek, a bura kerete
pedig alumínium. (Bár a szamurájok viselete színekben gazdagnak nevezhető, megjelenésük nem volt hivalkodó.) A díszítés
elengedhetetlennek bizonyult: a rézelemeket arannyal vonták
be, míg az acél szálcsiszolt, illetve polírozott felületet kapott.
Ez utóbbi különösen a kerekek mögötti felületen lett látványos:
nemcsak tükörsima, hanem ténylegesen is tükör, így a szerkezetet hátoldaláról is szemügyre vehetjük.
A szerkezet „súlyos” anyagokból készült, ennek köszönhetően a felhúzás komoly erőfeszítést igényel. A szerkezetet a
talpon, a bura mögött bőrtokban tartott kulccsal felhúzva a
két rugóház hátsó fala forogni kezd. A Seiko mesterei részéről
mindenesetre nem csak játékosságra futotta! A járástartalék
mutatója kisebb komplikációt is kapott, ugyanis nem lineárisan jelzi a rugó által tárolt energia szintjét. Mindössze négy
állása van, mellyel jelzi, hogy a négyből hány hétnyi járás-

Hiába a fazettált üveglapokból
álló bura, a szamuráj »járása«
tökéletesen hallható.
tartalék maradt. Szintén a négyes szám bűvöletében forog a
rugóház. (Az ázsiai kultúrákban a 4 a halálhoz, az elmúláshoz
kapcsolódik.) Egyhétnyi energia tárolásához a kulcsot négyszer kell elforgatni, a teljes felhúzáshoz tizenhatszor.
A szamurájoknak naponta kellett foglalkozniuk a busidóval,
másként nem halhattak volna bátor és férfias halált. Bár több
mint valószínűtlen, hogy Meditáló szamurájunk hűsége jeléül
feláldozná magát, abban biztosak lehetünk, hogy kellő gondoskodás mellett halálunkig, sőt annál is tovább szolgál…
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Keserű szív – jobb később…

A
csend
itala
A japán tea és ami mögötte van
„A tea a halhatatlanok életet adó itala” – jegyezte fel nyolcszáz
évvel ezelőtt Eiszai, a buddhista szerzetes. Kőbe is véshették
volna a gondolatot. Japán teraszokon járunk (gondolatban),
és japán teát kortyolunk. A valóság gyönyörködtet.
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Ezt Kínában már régóta tudták. Mire a „keserű szív” elmélet
megszületett Japánban, eltelt négy évezred Sen-nung nevezetes pihenése óta, amikor is a kertjében ejtőző legendás kínai
uralkodó felforralt ivóvizébe véletlenül belehullott a közeli bokorról néhány elszáradt levél, és ezzel ünnepélyesen elkészült
az első őstea. Ugyanakkor hátravolt még háromszáz év a legendás japán teamester, Szen-no Rikjú XVI. századi színre lépéséig.
A legismertebb iskola alapítója határozta meg a japán teaszertartás máig tiszteletben tartott rendjét, kidolgozta a csanoju,
a „tea-út” elméletét. Alapbölcsessége ennyi: „A teázás annyit
jelent, hogy vizet forralunk, megfelelő módon teát készítünk,
majd megisszuk – semmi mást.”
Bármily hihetetlen azonban, a kézenfekvő útmutatás a Rikjú
mester által elgondolt módon csak hosszú évek lelkiismeretes
gyakorlása árán érthető meg. Az egyszerűség tanítómestere
a gyakorlatiasság mellett aprólékosan ügyelt az esztétikumra
egészen a teaeszközök szintjéig: nagy termetű ember kezébe
szerény és kicsi kellékeket javasolt, az idősebbek karakterével
a díszes edényeket látta összhangban, a hozzá nem értő teafogyasztóknak pedig semmiképpen sem ajánlott durva anyagú,
rusztikus csészét. Előírásai minden részletre, még a dísznövények virágszirmainak állására is kiterjedtek.
bölcsességekből kifogyhatatlan Eiszai (1141–1215) nevéhez fűződik az első japán teaszöveg is: a történelmi
sorok híven számolnak be Minamoto no-Szanetomo hadúr kínzó másnaposságáról, és az évszázadokra előremutató tényről,
hogy a nagyúr gyötrelmét csak egy csésze tea tudta enyhíteni.
A kor nagy tiszteletben álló zen tanítója azt is logikusan levezette,
miért a tea az emberi szervezet legfontosabb orvossága. A máj a
savanyút kedveli, a tüdő a csípőset, a lép az édeset, a vese a sósat,
a szív a keserűhöz vonzódik. Az öt szerv megfelel az öt elemnek (fa,
fém, tűz, föld és víz), valamint az öt égtájnak (kelet, nyugat, dél, centrum és észak), a közöttük fennálló harmónia mindennek az alapja.
A gond csak az, hogy az említett ízek közül a savanyút, a csípőset, az
édeset és a sósat bárki szívesen fogadja – na de a keserűt?!
Eiszai állítása szerint a nyilvánvaló megoldást a legfontosabb
keserű táplálék kínálja: a tea.

Az ízlelés szemlélődő birodalma
Miként fest egy hagyományos japán teaszertartás?
Első lépésként a vendéglátó a teamesterrel egyeztetve ös�szeállítja a vendégek szűk körét, és a kiválasztott négy-öt embernek idejében, sokszor hetekkel az esemény előtt elküldi a
meghívót. A kijelölt időpontban az érkezők a teaház előcsarnokában gyülekeznek, miközben a teamester odabent gondosan
előkészíti a terepet a szertartásra. Megszűnnek a társadalmi
különbségek, jelképesen is: amikor a mester jelzi a rituálé kezdetét, az alacsony ajtón valamennyi jelenlévő kénytelen mélyen
meghajolva lépni a terembe. Az egybegyűltek halkan, tisztelettudóan megszemlélik az alkalomra elkészített virágdíszt, az
ikebanát, és leolvassák a falra akasztott, aktuális üzenettel
bíró kalligráfiát. Miután elfoglalták a nekik szánt helyeket, mí-

Hajnali
forrásvíz
Japánban kilencven
százalékban zöld
teát isznak.
A zöld teát 70-80
Celsius-fokosnál
forróbb vízzel tilos
leönteni, mert kiöli
belőle az antioxidánst, a klorofillt
és az ízanyagot.
Egy-egy adag teát
kétszer-háromszor át
lehet szűrni, fajtától
függően általában
harminc–hatvan
másodpercig kell
áztatni. A csapvíznél
jobb a tisztított víz, ám
az ideális az alacsony
ásványianyag-tartalmú forrásvíz – lehetőleg hajnali háromkor
merve.
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Itthon Japánban
Nem kell Japánig utaznia annak, aki az ottani teakultúrával szeretne ismerkedni: a Magyarországi Japán Tea Egyesület programjai, tanfolyamai
segítségével akár a teaművészeti rituálék is elsajátíthatók hazánkban.
Ami magát a teázást illeti, a kétezres évek elején működő húsz-huszonöt
japán teázóból a válság alig néhányat hagyott meg hírmondónak, közülük kiemelkedik a budapesti „színjapán” Marumoto teaház.
„A magyar közönség nyitott a japán kultúrára és vevő a japán
teákra – mondja Keksz Richárd, a 2012 óta működő Marumoto teaház
üzletvezetője. – Vendégeinknek körülbelül a fele magyar, a kör igen
széles, az idejárók között akad számos keleti kultúra iránt érdeklődő,
keleti nyelvet tanuló fiatal, de sok a minőségi keleti teákhoz szokott
idősebb is. Ne feledjük, a hetvenes-nyolcvanas években nálunk szovjet
közvetítéssel kitűnő kínai és grúz teákat lehetett inni.”
Az alapanyagokat a tulajdonos, Jotatsu Motonari kapcsolatai révén
közvetlenül a beszállítóktól, eredeti teakertekből hozatják Japánból.
„Ha ki kell emelnem valamit, amit érdemes elsajátítanunk a japánoktól, az a tökéletességre törekvés, a szorgalom és a becsületesség
– véli a budapesti teaház vezetője. – Nemrég Japánban jártam, szerettem volna teatálat vásárolni. Több boltba is betértem, és meglepve
tapasztaltam, hogy ugyanazt a típust valamennyi üzletben ugyanazon
az áron kínálják. Sehol sem kérnek el érte többet vagy kevesebbet,
éppen annyiba kerül, amennyit ér.”

ves süteményfalatokat kapnak, és figyelemmel kísérik a kimért
mozdulatokkal dolgozó teamestert, aki bambuszseprűvel az
edénybe teszi a teaport, majd a felforralt, de már kissé hűlő
vizet merőkanállal ráönti, és megkavarja a seprűvel.
Az élénkzöld színű, dús sűrítményből önt a csészébe,
amelyet a vendég – alázata gesztusaként mindig két kézzel
– átvesz, majd tovább hígítva, ám szigorúan ízesítés nélkül,
három apró korttyal kiissza belőle a teát. A minimum félórás szertartás csendben zajlik, a figyelem teljes, visszafogott társalgás kizárólag a csészék kiürítése után kezdődik,
és csak a teamester intéséig tart – ez felhívás az elköszönésre és a nesztelen távozásra.
A csend szerepéről Tillmann J. A. magyar filozófus tett megdöbbentően éles, a kommunikációs kényszertől, beteges szófö-
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löslegtől küszködő modern világban különösen időszerű megfigyelést: „A tea-út tanítása az együttlét természetének mélyére
mutat. Már az odajutás, a különálló kerti pavilonba vezető út is
bevezetés a csendességbe. Az öntöttvas teakannát és tápláló
tüzét körülülő társaság nem csevegésre gyűlik össze. A közben
elhangzó rövid, konvencionális párbeszédek ellenére az együttlét túlnyomórészt csendes. Ez a csendesség teremti meg a lét
közös észlelésének lehetőségét, és emeli – nem utolsósorban
hallgatag intenzitásánál fogva – kultikus eseménnyé a tűz és a
teavíz körülülését.”

a biztos siker jele
Minden japán iszik teát, de nem minden japán vesz részt teaszertartáson. A zen buddhizmus hatásait magán viselő, mégis

Teaszótár kezdőknek
Bancsa – nagyobb, nem válogatott tealevelekből készült, olcsóbb árfekvésű zöld tea
Genmaicsa – pirított rizzsel kevert zöld tea
Gjokuro – árnyékolásos technikával termesztett, édeskés utóízű teafajta
Hódzsicsa – pirított japán zöld tea
Kabuszecsa – takarásos eljárással érlelt, lágy teatípus
Kukicsa – téli teacserjéről szedett levéltöredékekből, gallyakból készült tea
Matcsa – porrá őrölt zöld tea, a japán teaszertartásokon ez használatos
Szencsa – a legkedveltebb japán teafajta, válogatott levelekből készült

inkább művészeti, mintsem vallásos tevékenységként leírható
rituálé ma is élénken ápolt japán hagyomány.
Politikai találkozók, üzleti megbeszélések előtt a résztvevők
gyakorta közös teaszertartással hangolódnak rá a megbeszélésre. Míg a nyugati világban a „business is business” a jelszó,
és a partner e tekintetben csak eszköz, addig a japánoknál a
másik személy áll a középpontban. A tisztelet és a bizalom határozza meg az érintkezést, éppen ezért egy üzleti kapcsolatot
már-már olyan erős köteléknek tekintenek, mint a családit. Következésképp a japán tárgyalópartnerrel teaszertartásig eljutni
egyfelől óriási megtiszteltetés, másfelől a biztos siker előjele.
A teakultúrában, különösen a teaszertartásban pontosan visszaköszönnek a japánokra jellemző irigylésre méltó erények: a precizitás, az éber figyelem és a megrögzött ragaszkodás a valósághoz.
Rikjú, a mitikus teamester szavaival élve: „Ha nem esik az eső,
akkor is készülj esőre!”
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A DOBOGÓ TETEJÉN
Dominique Fléchon (balra) és Abdul Hamid Szediki, a zsűri tagjai a Seiko-alelnök,
Susumu Kawanishi ünnepi beszédét hallgatják a „Petite Aiguille” kategória díjátadója után.

Grand Seiko
Hi-Beat 36000 GMT
9S86 szerkezet

Az órák
Oscar-díjasa a Seiko
A világot jelentő „Kismutató”

2010 után ismét díjat nyert a Seiko az órásvilág Oscarján, a Grand
Prix d’Horlogerie de Geneve-en (GPHG). A Grand Seiko Hi-Beat
36000 GMT a „Petite Aiguille” kategóriában bizonyult a legjobbnak.

Grand Prix D’Horlogerie de Geneve az óraipar legnagyobb érdeklődéssel várt versenye, amelyre a szakma nagyágyúi a legfrissebb modelljeiket nevezik. Az október
végén, Genfben rendezett GPHG-n idén a 2013 márciusa és
2014 novembere közt piacra kerülő órák vetélkedtek, a hagyo-
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mánynak megfelelően 12 kategóriában, melyeket műszaki és
megjelenésbeli szempontok, valamint az ár figyelembevételével
határoztak meg.
A „Petite Aiguille” kategóriában, azaz a 8000 svájci frank
(2 millió forint) árú karórák versenyében a zsűri a Grand Sei-

Bírák sora
A rangos eseményhez nemzetközi, a szakma által is
elismert szakértőkből álló bírálóbizottság tartozik,
melynek tagjait a gyártókkal folytatott egyeztetéseket
követően a Grand Prix d’Horlogerie de Geneve Alapítvány vezetősége választja ki. A 25 tagú zsűriben
a legtekintélyesebb órásmesterek és ékszerészek, a
szakma legjelentősebb újságjainak vezetői és szakírói,
óragyűjtők és független szakértők kapnak helyet.

ko Hi-Beat 36000 GMT karórát választotta a legkiválóbbnak,
megelőzve olyan neves óragyártókat, mint a Chronoswiss, a
Boucheron, a Baume & Mercier, a Frédérique Constant, a
Zenith, a Tudor és a TAG Heuer. A „Petit Aiguille” kis túlzással a „hétköznapi órák” viadalának felel meg, a díj –
plasztikusan – az autóipari „Az év autója” kitétellel azonos.
A Seiko 2010 után nyert ismét Genfben: négy évvel ezelőtt a

R ozsdamentes acéltok
Rozsdamentes acélcsat, háromrészes,
gombnyomásra nyíló rozsdamentes acélzárral
Tükröződésmentes zafírüveg
Vízállóság: 10 bar
600 darabos limitált kiadás
Ref. SBGJ005
Ára: 1 970 000 Ft

sportórák kategóriájában a szakértőkből álló zsűri a „Spring
Drive Spacewalkot” látta a legjobbnak.
Ami a mostani díjazottat illeti: az SBGJ005 nagy sebességű GMT-szerkezetet (9S86) rejt, amely a Seiko hagyományait eleveníti fel: a Grand Seiko palettáján 1967-től létezik
ilyen hi-beat kaliber. A nyertes szerkezet a 2009-es 9S85 továbbfejlesztett változata, amely 24 órás GMT-komplikációval
bővült. A nagyobb féllengésszámértékkel a szerkezet jobban
tűri a külső fizikai behatások, illetve a hordás során jelentkező különböző helyzetek okozta zavarokat. A 25 százalékkal
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Isten keze
A Grand Prix trófeája a svájci útlevelet (és több bankjegyet is) tervező Roger Pfund munkája. Az aranyozott
bronzplasztika kezet formáz, amely a készséget és a
mesterségbeli tudást szimbolizálja. A svájci művészt
Michelangelo alkotása, a Sixtus-kápolna mennyezetfreskóján látható „Ádám születése” inspirálta. A kéz
az Ádámnak életet adó Úr keze.

A Petite Aiguille (Kismutató)
egy 3517 méter magas
hegycsúcs Svájc déli részén,
a Nyugati-Alpokban.

Szavazás – hatos fogatok
A Grand Prix d’Horlogerie de Geneve-en a zsűri elé már csak
a több ázsiai állomást (Dubai, Peking, Makaó, Újdelhi) érintő
utazó kiállításon előszűrt órák kerülnek. Ezek közül – titkos
szavazással – kategóriánként hat órát választ ki a zsűri, ezek
a darabok kerülnek a döntőbe. A kollekcióval a zsűri tagjai
elvonulnak, „testközelből” is megvizsgálják az órákat, majd
– akárcsak az első körben – újra szavaznak.
A voksolás ezúttal is anonim, és az előző fordulónak megfelelő metódusban zajlik. A zsűri tagjai pontokat osztanak:
a döntnök saját sorrendet állít fel, a számára legtetszetősebbnek ítélt órának hat pontot adhat, a következőnek ötöt
– és így tovább. A legtöbb pontot gyűjtött óráé (pontosabban annak gyártójáé) a dicsőség.

nagyobb érték ugyanakkor nagyobb igénybevételnek teszi ki
a szerkezetet, és érthető módon több energiára van szükség
– utóbbit a rugóház rugója tárolja. A megszokott, negyven
órát valamivel meghaladó járástartalékot a Seiko egy újfajta
anyaggal, a SPRON530-cal a magasabb lengésszám ellenére
is 55 órára tudta növelni. A nagyobb járástartalék azt jelenti,
hogy a szerkezet kerékműjére hosszabb ideig hat egyenletesebb nyomaték, ami előfeltétele a pontosabb működésnek,
a billegő egyenletesebb lengésének. A billegőben lévő haj-
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szálrugó, amelynek nagyobb terhet kell elviselnie, a Seiko új,
saját fejlesztésű SPRON610 anyagából készült.
Az óra megjelenésében tipikus Grand Seiko, az 1960-as modellek
korszerű interpretálása a polírozott és a szálcsiszolt felületek váltakozásával, elegáns mutatóival, kényelmes, tömör nemesacél csatjával. A számlap egyedi, radiális mintáját az órát készítő Shizuku-ishi
Watch Studio ablakából látható Ivate hegy barázdált oldala ihlette.
A tokot megfordítva érdekes formájú titán lengősúlyt láthatunk,
melynek felülete egy speciális eljárásnak köszönhetően aranyszínű.
további
tartalmak

KÖR N YEZE T T U DA T O SSÁG

A zöld

márka

A gombelem-forradalomtól
a legkisebb fogyasztóig

Gombelem-forradalom:
a higany nélküli világ

Ha az óraiparban környezetvédelemről és fenntartható fejlődésről beszélünk, rendszerint napelemekkel
felszerelt műhelyeket és épületeket értünk alatta. Ez azonban nem minden. A Seiko nem véletlenül lett
az iparág egyik legzöldebb márkája – a vonatkozó fejlesztésekben évekkel megelőzi versenytársait.

A napenergia hasznosításával ugyan nem sikerült végleg elhagyni
az elemeket, az elemcsere azonban feleslegessé vált. Elsőre talán
nehezen érthető, hogy miért olyan fontos az elemektől megszabadítani egy szerkezetet, de érdemes tudni, hogy a gombelemek
higanyt is tartalmaznak, márpedig ettől az energiaforrástól sajnos továbbra sem környezetbarát módon szabadulunk meg…
A Seiko 2008-ban az első márka volt az iparágon belül, amely ezt
a veszélyes kémiai elemet száműzte a gombelemeiből, így a napelemes modellek azóta teljes egészében „zöldnek” tekinthetők – igaz,
hatékonyságuk szempontjából mindig is annak számítottak. Mindössze 1 percnyi napfény 1 órára elegendő energiát biztosít, három
óra alatt pedig teljesen feltöltődik az óra, amivel a következő hat
hónapot (egyes modelleknél egy évet) akár teljes sötétségben is eltölthetünk, miközben az óra természetesen folyamatosan jár.

ASTRON GPS Solar
Chronograph
8X82 szerkezet

Grand Seiko
Spring Drive G.M.T.
9R66 szerkezet

 apenergia alkalmazása
N
Energiatakarékos üzemmód a
fogyasztás minimalizálásáért

 echanikus automata
M
Mozgási energia használata
a működtetéshez és az
elektronikus szabályzáshoz

Premier KINETIC
Perpetual
9R66 szerkezet
 echanikus áramtermelés a
M
kvarcszerkezet működtetéséhez
Energiakímélő „alvó” funkció,
akár négy év járástartalékkal

Icaré 2, „mágikus kar” –
környezetkímélő megoldások
z órakészítők számára évszázadok óta az egyre pontosabb
időmérők elkészítése jelenti a legnagyobb kihívást.
A „leglátványosabb” mérföldkövet az 1960-as évek végén érte el
az óraipar, amikor megjelent az első kvarcszabályzású szerkezet.
A Seiko 1969-ben mutatta be a világ első kvarckaróráját, az
Astront. A mechanikus alkatrészek helyett nyomtatott áramkörből
felépülő szerkezetet természetesen áramforrással kellett ellátni –
ami a mai napig a gombelem. Bár az Astron energiaigénye mindössze 27 mikrowatt volt, ez valójában meglehetősen nagy érték
– többek között ezért nem jár „folyamatosan” egy kvarcóra másodpercmutatója, inkább egyik másodpercről a következőre ugrik.
Az elkövetkező évtizedekben folyamatosan sikerült csökkenteni az energiaigényt, így egy órának 1988-ra már csak
0,9 mikrowattra volt szüksége a működéshez. Az alacsony
fogyasztás azonban az elem mellett más energiaforrások
alkalmazását is lehetővé tette.
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Mozgásból energia
A Seiko Kinetic-rendszerénél az automata óráknál ismert rotor termeli
az áramot. A rotor gyakorlatilag a karunk mozgásából nyeri a lendületet
(innen a Kinetic név, amely a mozgási energiára utal), áttételeken keresztül 100 000 fordulat/perc sebességre gyorsítva egy másik, kisebb mikrorotort, amely a tényleges áramtermelést végzi. Az elemet kondenzátor
váltotta fel, amelyet – szükség esetén – természetesen cserélni is lehet.
Előfordulhat, hogy egy Kinetic-rendszerrel ellátott órát hosszabb
ideig nem hordanak, azaz az óra nem jut energiához. Ám ez sem jelent
problémát, a Kinetic Auto relay szerkezetes óra ugyanis érzékeli, ha éppen „pihentetik”, így alvó állapotba kapcsol: a számlapon minden mozgás megszűnik, a szerkezet azonban továbbra is méri az időt. A legújabb
Kinetic-modellek akár négy évig képesek „hibernálni magukat”. Az órát
elővéve aztán a mutatók újra életre kelnek – a pontos időt mutatva.
Az energiaigény csökkentésére mindamellett nem csak ez az
egy megoldás kínálkozott.

A napelemek terén elért eredményeit a Seiko más platformon is
kamatoztatja, többek között – a Stuttgarti Egyetemmel közösen
– napelemes vitorlázógépet épített. Az Icaré 2 különlegessége,
hogy csörlő nélkül, önerőből képes felszállni, és amíg süt a nap
(és a pilóta is bírja szusszal…), a levegőben marad.
A Seiko további két területen a hatékonyság növelésével tesz a
környezetért. A mechanikus szerkezetek hagyományosan a legzöldebb megoldások közé tartoznak, a Seiko pedig maximalizálta a rotor
mozgásából kinyerhető energiát. A találmány a Seiko mágikus karja,
melynek köszönhetően a rotor mindkét irányú forgásából képes energiát nyerni és így felhúzni a rugóházat. Persze a hatékonyság nem sokat ér, ha gond van a tartóssággal. A szerkezetben leginkább igénybe
vett két alkatrészt, a gátkereket és a horgonyt újratervezték, és a
litográfiás eljárásnak köszönhetően rendkívül precízen is készítik el.

további
tartalmak

Spring Drive –
a legkisebb fogyasztó
Környezetvédelmi szempontból bámulatos mértékű hatékonyság az,
amivel a Seiko csúcsterméke, a Spring Drive magára irányítja a figyelmet. A mechanikus és kvarcszabályozású szerkezet egyesítése
komoly mérnöki kihívás elé állította a rendszer feltalálóját, Josikazu
Akahanét, aki évtizedekig dolgozott a projekten. A probléma (egyebek mellett) itt is az energiaigény volt, mivel egyetlen rotornak kellett
ellátnia elegendő mennyiségű energiával a szerkezet rugóházát és
a tri-szinkro9 szabályzót. Utóbbi áramkörének működése olyan kevés energiát igényel (mindössze 25 nanowattot), amivel méltán az
óraipar legalacsonyabb fogyasztású szerkezetének számít.
Hogy ez az energiamennyiség a hétköznapi életben valójában
mire lenne elegendő? Ha a Földön élő összes ember Spring Drive órát hordana a csuklóján, két hagyományos 100 wattos izzó
akkor is éppen csak pislákolna…
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Ha kedd, Tata
Seiko-férfinap

Több mint golfparadicsom: Old Lake Golf Club

Fotó: Pintér Ádám (www.cincerfoto.hu)

A Tatához közeli Remeteségpusztán, az egykori Esterházyvadászbirtokon található Old Lake Golf Clubban golfkomplexum,
hotel, valamint out- és indoor rekreációs egységek várják
a vendégeket. Családi és üzleti programok, kikapcsolódás
és csapatépítés – felsőfokon.
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Tatai extrák I. – kalandpark
a lombok között
Tízből kilenc gyerek szeret fára mászni, tízből minimum öt
felnőtt viszont csak szeretne, ha… – például lenne rá lehetősége. Áprilistól október végéig az Old Lake Golf Clubban négy
pálya áll a kortalan lombtúrázók rendelkezésére (egy-egy
gyakorló és felnőtt-, valamint két gyerekpálya). A biztonságos
kikapcsolódásról képzett animátorok gondoskodnak: minden
résztvevő védőfelszerelést és rövid kiképzést kap a fán való –
cirka két és fél órás – léthez, s ha a gyakorlópályát magabiztosan teljesítjük (a felelősségvállalási nyilatkozattal
a zsebünkben), „élesben” is csattinthatjuk a karabinert.

PÁLYAKÉP

Ausztria: 150 ezer.
Csehország: 90 ezer.
Szlovákia: 15 ezer.
Magyarország: pár ezres nagyságrend.

régió fent említett országaihoz képest a magyar golfrajongók – a játékot űzők – tábora nem túl népes, ami
több, egymással összefüggő okra vezethető vissza. A második
világháború után a golf a teniszhez és a jégkoronghoz hasonlóan
„osztályidegen” billogot kapott. A tetszhalott állapot három évtizedig tartott, ám az „élhető szocializmus” évei (hazai golféletről
a 70-es évek közepétől beszélhetünk), majd a vasfüggöny lebontása sem érte el a kívánt hatást: a golf úri, következésképp drága
sportként gyökeresedett meg a magyar közgondolkodásban.
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A 18 szakaszból álló versenypálya otthont adott többek között nyílt
Magyar Bajnokságnak, Magyar Amatőr Bajnokságnak, valamint 2004
és 2006 között a Ladies European Tour közép-európai állomását, az
OTP Bank Ladies Central European Opent is itt rendezték.

Nem úri passzió
„A golf ugyanolyan hobbi, mint a horgászás vagy a sízés. Azért
ezt a kettőt említem, mert ezekéhez hasonló kiadással jár. El
kell oszlatni a sportágat övező, anyagi természetű tévhiteket”
– mondja dr. Bábos Réka, a Tata melletti Remeteségpusztán
1998-ban megnyitott Old Lake Golf Club ügyvezetője.
Egy kezdő ütőszett ára nagyjából kilencvenezer forint, amelyet
a „koncentrált természetjáró” – a remeteségpusztai komplexumot
egy arborétumban alakították ki – addig használ, amíg ki nem nő…

„Tehetségtől és szorgalomtól függ, ki milyen gyorsan jut
el a kezdő szinttől a megbízhatóan játszó amatőr státusáig.
A legfogékonyabbaknak ehhez két-három hónap szükséges,
de a tapasztalat azt mondatja velem, hogy átlagosan az áprilistól októberig tartó teljes idényt felöleli a »belerázódás«
időszaka. A golf – életkortól függetlenül – életformává válhat: sokan a sportoláshoz igazítják a programjaikat, mert a
játék és a környezet különleges inspirációt biztosít számukra
akár az üzleti, akár a magánéletben.”
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Otthonos elegancia
A négycsillagos Old Lake Golf Hotel 2001-ben nyitotta
meg a kapuit – tíz évvel később teljes rekonstrukciót
hajtottak végre a szállodán. A 34 szobás, ősfás környezetben elhelyezkedő hotel elegáns, mégis otthonos
környezetet biztosít a pihenni vágyó családoknak és
céges összejövetelekhez is.
Szobák
A hotel harminc standard szobával rendelkezik,
az alábbi adottságokkal:
minimum 15 m2 alapterület
saját zuhanyzó
LCD TV, Full HD képminőséggel
m
 inibár
h ajszárító
központilag vezérelt, állítható klímaberendezés
WiFi-csatlakozási lehetőség
Apartmanok
A szálloda négy apartmannal rendelkezik, az alábbi
adottságokkal:
minimum 36 m2 alapterület
saját zuhanyzó
nappali, hálószoba, fürdőszoba
családoknak, akár négy fő részére is alkalmas
LCD TV, Full HD képminőség
m
 inibár
h ajszárító
központilag vezérelt, állítható klímaberendezés
WiFi-csatlakozási lehetőség

Tatai extrák II. –
konferenciatér

Sport és üzlet:
kéz a kézben
Ezt a tételt igazolja a mára „klubon belüli klubbá” növő esemény, a Seiko által támogatott keddenkénti „Férfinap”.
„A klubhoz bárki csatlakozhat, akár kezdők is. Az idén már
harminc fordulóból álló sorozatnak nem csak sportágépítő szerepe van, igazi golfos baráti társasággá kovácsolta össze a
társaságot. A golf egyrészt összetett sport: ütés előtt koncentrációt követel, két ütés között pedig aktív rekreációt. A séta átmozgat, közben rákészülhetünk a következő ütésre – beszélgetve vagy magunkba mélyedve. Másfelől a golf üzleti sportnak is
nevezhető, lényegénél fogva alkalmas a kapcsolatteremtésre: a
séták során beszélgetve, a játék alkalmával a partnerek jobban
megismerhetik egymást. Akárcsak a birtok területén létrehozott
kalandpark, a golfpálya is tökéletes csapatépítő terep – a jövőben ezt a vonalat is szeretnénk tovább erősíteni. A gyakorlópá-
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Az osztható terű, tolmácsfülkés, 300 főt befogadó
konferenciaterem kiállítások, konferenciák és vállalati
tréningek rendezésére is alkalmas – továbbá:
céges partnertalálkozók,
bálok,
divat- és árubemutatók,
esküvők,
társasági napok,
céges családi napok,
családi rendezvények,
egyéb céges események ideális helyszíne lehet.

OLD LAKE GOLF CLUB

lyán az abszolút kezdőknek is tudunk csapatversenyt rendezni,
a résztvevők sikerélményt gyűjthetnek, és reményeink szerint
legközelebb már a családjukkal térnek vissza játszani.”
Ebben az esetben pedig a néhány száz aktív magyar golfozó
száma is jelentősen emelkedni fog…

2890, Tata, Remeteségpuszta
Tel.: +36 30 926 9656, +36 34 587 720
Fax: +36 34 587 729
E-mail: club@oldlakegolf.com
Web: www.oldlakegolf.com
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minden, ami nem

ketyeg
Technológiai újdonságok
Thuraya – az átváltozás
A Thuraya SatSleeve a legokosabb, leggyorsabb és legegyszerűbb
módja annak, hogy okostelefonját (iPhone 4 és 5, Samsung S3, S4, S5)
műholdas telefonná alakítsa át. A Thuraya SatSleeve hozzáférést biztosít
a telefonhívásokhoz, e-mailekhez, azonnali üzenetekhez és a népszerű
közösségimédia-alkalmazásokhoz, műholdas üzemmódban. Küldjön és fogadjon e-mail üzeneteket műholdas módban, függetlenül attól, hogy merre
jár a Földön (161 országban vagy a tengereken). A Thuraya XT műholdas
telefon száz százalékig víz-, por- és ütésálló, extrém körülmények között is
használható. Hálózaton belül illetéktelenek számára nem lehallgatható.
További információ: www.eusattel.com

Hifi szabadon
A világ egyik legnevesebb hangsugárzógyártója a Bowers
& Wilkins az idén ősszel mutatta be az első hordozható
Bluetooth hangsugárzóját, a T7-et. Mint minden Bowers
& Wilkins terméknél, a T7-nél is minden a hangminőségről
szól. A különleges kialakítású kabinetnek, az optimalizált
hangszóróknak és a passzív radiátoroknak köszönhetően a
T7 valódi hifihangzást nyújt, mindezt vezetékek nélkül.
A hangsugárzó mérete egy kemény fedeles könyvhöz
hasonlatos, könnyedén felkapható és vihető, továbbá az
újratölthető akkumulátorának köszönhetően akár 18 órán
át is használható normál hangerőszinten.
További információ: www.aymara.hu

Game Golf – fejlődési pályán
Kockaszem
Alig nagyobb egy dobókockánál, annál azonban sokkal többet tud a Polaroid újdonsága.
A Cube egy apró kamera, amely komoly vetélytársa a piacot eddig uraló GoPrónak – azért
is, mivel a Polaroid újdonsága sokkal stílusosabb annál. A mindössze 35 milliméteres
élekből álló kocka méreteit meghazudtoló képességekkel bír: optikája 124 fokos szöget
fog át, és 1080p felbontású HD videó rögzítésére képes. A 32 GB méretű memóriakártyát
is befogadó Cube beépített akkumulátorának egy feltöltésével 90 percet képes rögzíteni.
További információ: www.polaroid.com/cube

A golfozók körében az idei év slágerterméke a Game Golf
digitális követési rendszer, amely az utólagos elemzéskor
segít felismerni és értelmezni a játékos erősségeit és hibáit.
A Game Golf részletes statisztikákkal mutatja be, miben lehet még fejlődni a minél jobb eredmény elérése érdekében.
Egyszerűen kezelhető, az érzékelők mindent rögzítenek a
játék során. A Game Golf precízen mér, az adott pályaképre
berajzolja ütéseinket, és aki úgy kívánja, eredményeit kön�nyedén megoszthatja a Facebookon vagy a Twitteren is.
További információ: www.golfusa.hu

Iridium GO!
Egyszerre akár öt okostelefon, iPad vagy tablet
használható az Iridium GO segítségével, amely
WiFi-kapcsolattal csatlakozik a 30 méteres körzetben
elérhető okostelefonokhoz. Nem számít, hogy a Föld
mely pontján tartózkodik, az Iridium GO segítségével
bármikor létesíthet telefon- és internetkapcsolatot,
amely támogatja a Skype, Viber, WhatsApp, Twitter,
Facebook, Messenger és Line alkalmazásokat. Az
Iridium GO kisméretű, száz százalékig víz-, por- és
ütésálló. Szerelheti autóra, repülőre, hajóra vagy
fotóállványra egyaránt, de a zsebben is elfér. Kompatibilis az Apple és Android operációs rendszerekkel,
ezáltal támogatja a költséghatékony hang-, e-mail és
internetkapcsolatokat.
További információ: www.eusattel.com
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Füstölgés – az íz kedvéért
Bizonyítottan legalább hatvanezer éve főzünk a tűz segítségével,
de a füstöt csak az utolsó 20-30 évben száműztük a konyhából –
szerencsére csak a kertig. A kerti sütögetés, a bográcsos gulyás, a
lecsó vagy a barbecue különlegességét a füstíz adja. A Runnkarlen
forró füstölő pontosan erre az ízre koncentrál. A füstölés általában
tartósítást jelent: a lehető leghidegebb füsttel, hosszú időn – napokon
– át történő szárítást, a forró füstölés ellenben forrón, rövid idő
alatti (körülbelül egyórányi) füstben párolást. A húsok, halak, sajtok
puhára, omlósra „főnek” a füstben, megőrzik alapízüket, a füstíz pedig,
amelyet a forgács közé kevert fűszerek illatával még fokozni is lehet,
páratlan ízélményt okoz. Olyan egyszerű, mint tojást főzni.
További információ: www.forrofust.hu
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miskolc

Sopron

esztergom
Győr
debrecen

Szombathely

Balatonfüred

dombóvár

Szeged
pécs

XIII. ker
XIV. ker
VI. ker
V. ker
VIII. ker

partnerek

IX. ker
XIX. ker

www.seiko.hu

-partnerek

Óra és Ékszerház
3525 Miskolc,
Kossuth u. 4.

elite-partnerek

Orex bolt
1065 Budapest,
Váci út 1–3.
WestEnd Üzletközpont
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Bálint Órás
9021 Győr,
Király u. 17.

Balogh
Óra-Ékszer
9700 Szombathely,
Fő tér 17.

Időzóna
Óraszalon
6724 Szeged, Londoni krt. 3.
Árkád Üzletközpont

Karóracentrum
1095 Budapest,
Soroksári út 16.

Répásy Óra- és
Ékszerszalon
7622 Pécs,
Bajcsy-Zsilinszky u. 5.

Seiko
Magyarország
bemutatóterem
1134 Budapest,
Csángó u. 4.

Seiko szerviz
1065 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 15.

Újvilág
Ékszer, Óra
1195 Budapest,
Üllői út 201.
Europark Üzletközpont

Diamond
Óra-Ékszer
1148 Budapest,
Örs vezér tér 25/A
Árkád 2 Üzletközpont

Aranysarok
Ékszer
és Órabolt
2500 Esztergom,
Kossuth L. u. 22.

Babós
Óra-Ékszer
Szalon
1087 Budapest,
Kerepesi út 9., Aréna Pláza

Balogh
Óra-Ékszer
8320 Balatonfüred, Zákonyi
Ferenc u. 4., Hotel Silver

Bánfai Óraszalon
7200 Dombóvár,
Teleki u. 2.

Diamond
Óra-Ékszer
6724 Szeged, Londoni krt. 3.
Árkád Üzletközpont

Orex Óraszalon
1052 Budapest,
Petőfi Sándor u. 6.

Roger’s órabirodalom
4024 Debrecen,
Batthyány u. 22.

Schneider
Óra-Ékszer
9400 Sopron, Hunyadi
J. u. 27., Sopron Plaza

Újvilág
Ékszer, Óra
9021 Győr,
Budai út 1.
Árkád Üzletközpont

további
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Csatlakozzon Ön is a megújult

Seiko Club közösségéhez!
Ha Ön kedveli az órák világát, vagy már van Seiko órája,
csatlakozzon a megújult Seiko Clubhoz! A tagsággal
számos lehetőséget kínálunk Önnek, többek között:

Ne feledje, hogy a www.seiko.hu weboldalunkon található kérdôív kitöltésével az elsôk között,
térítésmentesen juthat hozzá a legújabb SEIKO magazinhoz! Sôt, ugyanezen az oldalon a korábbi
számainkból is csemegézhet! Kellemes idôtöltést, jó olvasást kívánunk!

Premier előtt értesül a megjelenő Seiko-újdonságokról!
Meghívót kap zártkörű órabemutatóinkra!
Térítésmentesen megkapja prémiummagazinunkat!
Ajtótól ajtóig szolgáltatásainkkal időt spórolunk Önnek!
Kedvezményes áron vásárolhat alkatrészeket és kiegészítőket!

korábbi lapszámok

A Seiko Club-tagság feltételeiről és szolgáltatásairól bővebb információt kap honlapunkon, a www.seiko.hu/seikoclub címen.
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TISZTELT OLVASÓ!
Akárcsak óráink és szolgáltatásaink terén, magazinunkban is a lehető
legmagasabb szinten törekszünk rá, hogy az Ön megelégedettségére
végezzük a munkánkat. Kérjük, hogy a következő kérdőív kitöltésével Ön
is segítse munkánkat, hogy még jobban megismerhessük véleményét.
Érdeklődéssel várjuk észrevételeit!
Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet postai úton (TMC Kft., 1134 Budapest,
Csángó u. 4/B), vagy internetes oldalunkon – www.seiko.hu –, elektronikus
formában küldje el számunkra.
1. Hol találkozott először a SEIKO Magazinnal?

kiállításon
sporteseményen
ismerősöm ajánlotta
szaküzletben
interneten
Facebookon
hírlevélben
seiko.hu-n
egyéb oldalon
egyéb

5. Milyen márkájú órája van?

…………………………………………….…………………………
6. Tervezi a jövőben SEIKO óra vásárlását?

…………………………………………….…………………………
7. Amennyiben igen, mikor tervezi a vásárlást?

három hónapon belül
idén
jövőre

2. Mi a véleménye a külső megjelenésről?

szép és igényes, nagyon tetszik
tetszik
megfelelő, viszonylag elégedett vagyok
nem tetszik

8. Hol érdeklődik az új termékek iránt?

3. Mely cikk tetszett Önnek a legjobban?

interneten
magazinokban
szakújságokban
kereskedőknél

…………………………………………….…………………………
9. Mi a fontosabb Önnek?
4. Miről szeretne még (többet) olvasni?
Javasoljon témákat!

Technológia
Design

…………………………………………….…………………………

Az Ön iskolai végzettsége

alapfokú
középfokú
felsőfokú

Az Ön munkahelyi beosztása

beosztott
vezető
tulajdonos
tanuló
egyéb

Név: ........................................................................................
Irányítószám: .............................................................................
Város: ......................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................
Telefonszám: .............................................................................
E-mail cím: ................................................................................
Születési idő: ......... év ......... hónap ......... nap
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A családban
egy főre jutó jövedelem

100 ezer Ft alatt
100–200 ezer Ft
200 ezer Ft felett

N
 em járulok hozzá, hogy adataimat a TMC Kft. mint a SEIKO
óracsoport forgalmazója tárolja és a későbbiekben felhasználja.
A kérdőívben megadott személyes adatok nyilvántartásba vétele
és kezelésük a jogszabályoknak megfelelően történik. Harmadik fél
számára azokat ki nem adjuk, csak saját marketingcélokra használjuk fel. Az adatok kezeléséhez szükséges adatvédelmi regisztrációs
szám: 1851-0001.

