
2015. július 26. 

Úgy döntöttünk, elindulunk. Már csak néhány dolgot kellett letudnunk. Ilyen az üzemanyag 

és a víz kannákkal, no meg csónakkal való behordása a hajóra, az élelmiszerkészletek végső 

feltöltése, valamint a nem működő autopilot szerelése.   

Délután 3-óra lett mire mindennel elkészültünk és útra kelhettünk.  Indulás után Csenge így 

szólt: „Édesapa!  Jól érzékelem, hogy ez északi szél és a tegnapi előrejelzés déli szelet ígért?” 

Mivel tengeri időjárás előrejelzésünk nem volt, csak egy előző napi, ami Upernavik városára 

szólt, így utolsó dán koronáinkon felhívtuk Bokor Imrét Budapesten, nézze már meg nekünk 

a neten, hogy mi várható itt Grönland és Kanada között a következő napokban. Elméletileg 

persze van nekünk egy rövidhullámú rádiónk Pactor modemmel, ami képes lenne az ilyen 

titkokat felfedni előttünk, de ez az elmúlt öt napban mélyen hallgatott...  Egyébként az ilyen 

átkelések általában nem olyan eseménydúsak. Ezúttal a pont-pont közötti távolság kereken 

500 mérföld, ami kicsit kevesebb, mint 1000 kilométer. Megyünk-megyünk-megyünk…  

 

 



Persze még véletlenül se 

pont-pont között. Vitorlát 

húzunk, negyedszelezünk, 

fordulunk, reffelünk, vagy 

épp motort indítunk, ahogy 

a szél diktálja. Zoli, mint 

Sziszifosz küzd a rádióval és 

lőn: a második napon létre 

jön a kapcsolat és lesz 

időjárás előrejelzésünk. 

Heuréka! Mindenki igyekszik felvenni a szolgálat és a pihenés ritmusát és elkerülni a 

kifáradást.  Persze Kristóf ez alól kivétel - úgy tűnik, Ő kifáraszthatatlan - , s persze igényli a 

vele való törődést, játékot, mesét és egyebeket.  

Így hajóztunk hát kereken 96 órát, míg megérkeztünk a kanadai Devon Island csücskéhez, a 

Beatrice Pointhoz. Ez a Lancaster Sound  és egyben a legendás Északnyugati átjáró bejárata ( 

North West Passage ). A Parti Őrséget hiába próbáltuk hívogatni VHF rádiónkon az országba 

való bejelentkezés miatt, itt senki nem válaszolt.  Egy kis sziget által kínálta helyen, egy 

gigászi gleccserrel szemközt vetettünk horgonyt.  

Persze azért az átkelés négy napja mégsem volt annyira eseménytelen…. 

 

Idézetek az átkelésen elhangzottakból: 

ORSI ( Első nap,beszélgetés a Titanicról ): Nem értem, hogyan tudta a jég a hajó oldalát 

felszakítani…lehet, hogy a víz alatti jég keményebb…. 



HAJÓ-JÉG ( Harmadik nap,hajnali 2 óra 30 perc ): BUMMMM-QQQQRRRRR…QQQQRRRRRR-

DUMM-QQQRRRRRR….KKKRRRRRR…..KKKRRRRR….. 

ZOLI ( A WC-ből kilépve ): BAAZ::::MEG! 

CSENGE ( A Térkép asztalnál ): „A KÚ… ÉLETBE” X2 , HOGY KERÜLT EZ IDE ? A KÚ…. A KÚ.. 

ZOLI : „A KÚ… ÉLETBE” X (4-14) 

ORSI ( Felriadva ): ……..????? 

KRISTÓF: Nyugodtan alszik tovább. 

CSENGE ( a fedélzeten ) : „A KÚ… ÉLETBE” X kb.12 

ZOLI: Kiugrik, leveszi a motor sebességét, majd beugrik, feltépi a padlódeszkát, és :                  

Istennek hála!  

CSENGE ( Később ): Az egyik jég akkora volt, hogy alig tudtam lelökdösni a fedélzetről! 

ZOLI: Ezért vettünk vas hajót. 

A CSALÁD : ( Egy nap múlva a horgonydobás után Kanadában ): HALLELUJA! 

 

Csenge így látta ennek az éjszakának az eseményeit: 

Éppen vittem a hajót motorral és vitorlával. Azaz, hogy az automata kormány (Mr. Mókus) 

vitte igazából. Később visszagondolva talán ez lehetett a probléma. Szóval, nem volt 

körülöttünk sok jég, de néha egy nagyobb jéghegy mellett siklottunk el. Az én feladatom az 

volt, hogy amíg a többiek alszanak, 10-15 percenként kinézzek a látóhatárra és ellenőrizzem 

az esetlegesen kíváncsiskodó jéghegyeket. Ugyanis az ember nem szívesen üldögél kint a 

hidegben, ha egyszer benn is lehet ugyebár. Viszonylag gyorsan mentünk, kb. 5 csomóval, 

ami azt jelentette, hogy kint a helyzet  gyorsan változott. Pont megerősödött a szél és fel 

akartam kelteni Apát, hogy húzhatnánk teljes vitorlát és mehetnénk motor nélkül. Apa 

felkelt magától, mondom remek, akkor nézek egy útirányt, hiszen nem csak az számít, hogy 

ne legyenek jegek előttünk, hanem az is, hogy jó irányba menjünk. Ránéztem a tabletre és 

láttam, hogy legalább 60 fokkal északabbra tartunk, mint kellene. Hát, nincs mese akkor 

megyek ki, hogy állítsak az automata kormányon. Indulok kifelé és……..Lökődés, lassulás, 

hatalmas hangrobaj! Keresetlen szavak törtek fel belőlem mit ne mondjak. Főleg a jég 

származására utalva, azon belül is az anyukájára, na meg hogy hogyan került ez ide, és 

egyébként is. Szerencsére a jég nem nyúlt ki a víz felszíne alatt, hanem csak fölötte, így a 

hajónk alját és oldalát nem sértette. A felső kinyúló rész természetesen beleakadt a 

korlátjainkba, és alapos igazításokat végeztek egymáson. A korlátrúdjaink közül kettő elég 

nagy mértékben elferdült. A fából készült, Apa által idén lefestett léc is megrepedt 2 helyen. 



A jéghegy pedig több darabját vesztette el, amik a hajóra estek. Hatalmas jégtömbök voltak, 

tele volt velük a fedélzet. Volt olyan, amit megemelni is alig bírtam, hogy ledobjam. Ez után 

Apa rögtön azt vizsgálta, hogy jön-e be a víz a hajóba, azaz léket kaptunk-e. Én ugyanezt 

vizsgáltam felülről. Miután megbizonyosodtunk arról, hogy a hajóban legfeljebb édes víz van 

a tartályainkban elkezdtük a fedélzetet megszabadítani a sok jégtől. Ezek után kaptam egy 

kis Unicum-ot, hogy megnyugodjak. Ugyanis mivel az én őrségem alatt történt a dolog, meg 

az ember egyébként sem ütközik minden nap jégheggyel ezért érthető módon nem voltam a 

legjobb lelki állapotban. Szóval Anyáék ”leitattak” és elküldtek aludni.  

Hogyan is lehetséges ez? Minek köszönhetjük ezt a katarktikus élményt? Hát először is : 1. 

Gyorsan mentünk, gyorsan változtak a körülöttünk lévő viszonyok. 2. Rossz volt az irány, 

mert az itteni mágneses mező megbolondította az automata kormányt ami össze-vissza 

járkált, így az ,hogy a legutóbbi kipillantásnál nem volt az irányunkban jég, az sajnos arra az 

útirányra már nem volt érvényes.  3. Aki az Északi-sarkkör fölött vitorlázik, azzal ilyesmi 

megesik.  

 

2015. július 31. 
 

Már tegnap este, a horgonyzás után csónakba ültünk és kimentünk egyet sétálni. 

  

Kellett a tagjainknak s a lelkünknek. A mai nap nem siettünk tovább és nem is keltünk korán.  

Mára pihenést és a környék megismerését terveztük. Hajóval elmentünk rozmárt nézni, majd 

átmentünk a rendkívül széles gleccser jégfalhoz. A jég is szép, de a rozmárokkal való 

találkozásra már egy éve vártunk! El is olvadtunk, annyira bájosak! Közben felfedezett 

bennünket a kanadai határőrség felügyeleti repülőgépe. Néhány kérdés után jó utat kívántak 

nekünk. 



 

 

 

 



 

  

 

   

  

2015. augusztus 1. 
 

Időben indultunk, hogy még egyszer láthassuk a rozmárokat. Ezt követően előbb motorral, 

majd genakkerrel végül nagy szélben hátszelezve haladtunk a tavalyról ismert Dundas 

Harbour felé. 



 

Majdnem éjfél lett mire leengedtük a horgonyt. A fenék éppúgy, mint tavaly idén sem 

tartott, így ezt a procedúrát megismételtük még háromszor.  Titkon azt reméltük, hogy itt 

találkozunk más vitorlás hajókkal, akik szintén az Északnyugati átjáróba készülnek, de egy 

teremtett lélek sem volt ott. 

 

2015. augusztus 2. 
 
Ma egy pihenőnapot töltöttünk a Dundas Harbourban.  Délelőtt egy nagyobb parti 

kirándulást tettünk és a sziklákon piknikeztünk. Este, míg a fiúk fogtak 10 kőhalat addig 

Csenge palacsintát sütött. Zoli és Kristóf adogatta a ládába a halakat, Csenge pedig adogatta 

kifelé a frissen sült palacsintákat. Nem volt rossz munkamegosztás. A nap fontos 

eseménye: megnyílt az ég és ma (vasárnap késő este) ismét le tudtuk tölteni az időjárás 

jelentést. Az előző a szerdai volt. (Azért nem vagyunk elkényeztetve.) 

  

 
 
 
2015. augusztus 3-4-5. 
 
Bő hátszélben indultunk tovább a Lancaster Soundban nyugat felé. (Ez itt már tényleg az 

Északnyugati átjáró, bár més csak a legeleje.) A mai utunk a Devon Islandon lévő Graham  

Harbourig tartott, 22 órát hajóztunk és 103 mérföldet tettünk meg. Hajnalra értük el a 

horgonyzó helyet s addigra a szél alaposan megerősödött. 



Nagy szeleket várunk ezért most első alkalommal dupla horgonyt raktunk. Körülményes volt, 

de megérte! A szél előbb stabilan 25 csomóval fújt, később 36 csomót is láttunk a műszeren.  

Éjjel megjött az eső is, ami másnap és harmad nap is maradásra bírt bennünket. Bár későn 

eszméltünk, de azért  gyűjtöttünk némi édesvizet is 

 
2015. augusztus 6. 
 
Reggel, mikor  a horgony felhúzására került sor igencsak meglepődtünk, mert akkora 
salátahalmot húztunk fel ami mindkettőt eltakarta. Alig tudtuk a csáklyával lekotorni róluk.  

  



A mai úti célunknak a mindössze 30 mérföldre lévő Rigby Bay -t jelöltük meg. Ennek ellenére 
nagyon elfáradtunk ezen a nem is olyan rövidke szakaszon. Szembe szél, nagy hullámok és 
többször hóesés. Az egyik váltásnál mikor Csenge jött ki így szólt: Nem tudtam, hogy idekinn 
hóvihar van! Pedig mit szépítsük: az volt! Szerencsére nem mindig esett, de a szembe 
szélben s a hullámokban ez a 30 mérföldnyi táv 60 tmf hajózást, szakadatlan krajcolást 
kívánt. (!) Ja, és úgy dőltünk , hogy a szél alatti oldalablakokat mindig mosta  a víz 
Apró mozaik: Meglepően sok víz volt a hajó aljában, már-már azt gondoltuk, hogy 
süllyedezünk.  Alighanem a későn elzárt mosdó csap volt az ok, ugyanis ott bejött a víz és 
persze túl is folyt a kb. 20 centi mély kézmosón. Még szerencse, hogy Zoli gyakran jár a 
mosdóba.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  
2015. augusztus 7. 
 
A mai napra is mértéktatón egy mindössze 30 mérföldes távot terveztünk. Célunk a Bilot 
Island, vagyis az az öböl, amit Sir John Franklin két hajójáról a HMS Erebus-ról és a HMS 
Terror-ról neveztek el az utódok. A parton síremlékek vannak. Franklin expedíciója itt még 
csak három áldozatot követelt. Zoli azt mondta: Ők voltak a szerencsések.  Ezen a két hajón a  
többi tengerész ugyanis még rengeteget küzdött és szenvedett mielőtt mindannyian 
meghaltak és nyomuk veszett az Észak-nyugati Átjáróban. A parton látható többi síremlék az 
őket kereső hajókon meghalt tengerészek emlékét őrzi.   
 
 
2015. augusztus 8. 
A mai napra partra szállást és a síremlékek megnézését terveztük. Nem mindennapi a hely és 
nem mindennapi események következtek.  Apró dinginkkel idén eddig még mindig csak 
kieveztünk a partra. Ezúttal túl erős volt a szél, ezért most először feltettük az aprócska, de 
azért jó nehéz külmotort. A történet és a motor jól indult. Mindez nem tartott sokáig, 
ugyanis a motor a hajótól pár méterre egy hörgést követően elhallgatott. Mily szerencse, 
hogy Zoli még a hajóban felkészített bennünket egy ilyen eseményre. Szóval ilyenkor minden 
izmot megfeszítve evezni kell a part felé, mielőtt a sodrás kivinne bennünket az öbölből. 
Végül Zoli rövid időkre újra és újra és újra be tudta indítani a motort, így csak kiértünk a 
partra. Előbb megnéztük a síremlékeket, majd megkerestük azt a kőhalmot ahol az itt járt 
hajók hagyták üzeneteiket. Itt mi is felragasztottuk egy kőre aprócska táblánkat.  Nem 

időztünk sokáig, hideg 
szél fújt. Gondoltuk 
kinézünk még a sziget 
túlsó oldalára, hogy 
ott milyen a 
hullámzás. Miközben 
mentünk felfelé a 
domboldalon- enyhe 
hóesésben-, Zoli 
visszanézet ……...    
 
 
 



 
És….és 14  nap után meglátta az első hajót.  Ez alatt a 14 nap alatt a felettünk elszállt repülő 
volt az egyetlen emberi életjel.  Egy hatalmas utasszállító hajó úszott be az öbölbe. 

 Lassacskán mi is indultunk vissza a dinginkhez. Mivel idefelé a motor rakoncátlankodott és 
az áramlás eléggé lesodort bennünket, így a csónakot feljebb kellett juttatni a part mentén. 
Előbb Zoli próbálkozott, hátha a motor most hajlandóságot mutat a működésre és fel tud 
motorozni a széllel szemben. Ugye mondanom sem kell, hogy ez hiú ábránd volt csupán és az 
eredmény további lesodródás lett. De legalább visszajutott a partra. Ez is eredmény. Innen 
kezdve hárman cipeltük a parton a csónakot, motorostól. Nagyon messzire kellett vinni, hogy 
a szél és az áramlás belekalkulálásával elérjük majd a hajónkat. Csak cipelni, csak cipelni! 
Közben a csónakunk egyik füle is leszakadt, hogy még ez is nehezítse kicsit az egyébként sem 
rózsás helyzetet. Alaposan kimelegedtünk, míg végül elértük a kanyarodó öbölnek azt a 
pontját ahonnan a szél már nagyjából a hajó felé sodorta a hullámokat. A visszafelé út is 



izgalmasra sikeredett, 
bár szerencsére a 
motorunk csak segített 
kicsit miközben a 

berregő-hörgő-leálló 
mutatványát 

szorgalmasan 
gyakorolta. Mire mi 
visszaértünk kis 
hajónkra, a nagy hajó is 
elkezdte az utasait 

partra hordani.  Egy-egy gumi motorosuk majdnem olyan hosszú volt, mint a mi vitorlás 
hajónk. A szél közben tovább erősödött, mi pedig a hajó belsejében készültünk az ebédhez. 
Egyszer csak  döccentünk egyet, – Zoli meg is állapította, hogy jól oldalba csapott egy hullám 

– és  nem sokkal később megszólalt egy hang: HELLO ZOLTÁN!  

Elképzelhetitek a meglepetést! Ha egy jegesmedve mászik be a hajóra azon se lepődtünk 
volna meg jobban! Kanalat eldobva szaladtunk ki, s ott állt az egyik gumi motorosban az 
előző évben megismert új-zélandi hajós barátunk: Grant. Ő és kedvese  Pascale akkor még az 
„Arctic Tern 1” vitorlással hajózott. A télen váltottunk pár levelet, s szó mi szó, írta, hogy idén 
Ő is elhajózik Resolut-ba az Ocean Endavour nevű hajóval, és reméli, hogy valahol 
összefutunk…. de azért az, hogy itt ahol a madár se jár, egyszer csak összetalálkozzunk…. 
Hihetetlen!  Hozott nekünk ajándékot is, gyümölcsöt, gumicukrot és újzélandi csokit! No meg 
egy meghívást a nagy hajóra tusolási lehetőséggel! Mennyei meghívás volt! A hajó most a 
„Students on Ice” programban hajózó kb. 200 diákot viszi az északi vizeken s épp Resolut-ba 
tartanak. Ez volt az utolsó estéjük. A búcsúesten is részt vettünk, mindenki kiáradó 
szeretettel kezelt minket. Kihívtak a pódiumra, bemutattak és megtapsolták kis családunkat. 
A vacsora, a sütemények és a tusolás egy másik világba repített bennünket. A búcsúzáskor a 
személyzettől kaptunk még ajándékba süteményt, gyümölcsöt, sajtot, és kenyeret! 
Bármennyire is hihetetlen, ezek fantasztikus dolgok itt messze északon, és épp annyira 
örültünk neki, mint a friss időjárás jelentésnek és jégtérképnek!  
A varázslat azonban rövidesen véget ért és barátaink visszavittek bennünket a saját hajónkra, 
ahol mindössze 7 fokot mutatott a hőmérő. A szél még tovább erősödött s immár tudtuk, 
hogy holnap is itt maradunk, mert akkor sem lesz gyengébb.  Lefekvés előtt még felszedtük a 
horgonyunkat, hogy egy kicsit máshol újra letegyük, immár dupla horgonyként. 

 



 
 

 
 
 
 
2015. augusztus 10. 
 
Korán indultunk, hogy ma megtegyük a hátra lévő utat Resolute-ig. Nem túl erős, szembe 
szélben vitorláztunk és motoroztunk egész estig. Resolute, nevét természetesen az itt járt és 
az eltűnt Franklin expedíciót kereső HMS. Resolute nevű hajóról kapta. Az azonban rejtély, 
hogy miért pont ebbe a teljesen nyitott, védtelen és horgonyzásra sem túl jó talajú öbölbe 
költöztették a várost. Talán itt is a homokos partszakasz és a kialakítható repülőtér szólhatott 
mellette, más aligha.  
Kilenc óra volt mire lehorgonyoztunk, s nem soká megjelent az első motorcsónak. Egy férfi és 
három gyerek.  Megálltak a hajónknál egy kicsit beszélgetni. Tőlük tudjuk, hogy az idei évben 
még nem járt itt vitorlás hajó, tehát mi vagyunk az elsők.  Ezen kívül nagyon szerencsés 
pillanatban érkeztünk, mert errefelé a nyár igen szeles. Kivéve a mai napot.   
 
 
 
 
 
 

 

 

 


