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Hatéves Kristóf fiunk lelkesen 
bólogatott, amikor felmerült 
az adriai szilveszter lehető-
sége, bár mint kiderült, ő 

főként a búvárkodásra számított. Erről 
nem is nagyon tudtam lebeszélni, így 
egy idő után feladtam a küzdelmet. 
Persze amikor a vastag zoknikat és a 
síruhát csomagoltam a fürdőnadrág 
helyett, már kezdett neki derengeni a 
dolog, de rutinos róka, a szeme se reb-
bent. Igaz, négyszezonnyi sarkköri vi-
torlázás után neki tényleg inkább a téli-
kabát kötődik a vitorlázáshoz, és nem a 
fürdőnadrág. Így eszébe se jutott elége-
detlenkedni. Csenge lányunk távolma-
radására élete első vizsgaidőszaka volt 
az indok, szóval hármasban vágtunk 
neki az útnak. Mivel a szokásunkkal 
ellentétben nem éjszaka utaztunk, volt 
lehetőségünk Karlovac után megállni 
a délszláv háborúból maradt harci 
gépeket nézegetni. (Kristóf természete-
sen minden ágyúra és tankra felmászott 
és katonásat játszott.) Épp egy újabb 
termetes jármű felé futott, mikor a kö-
zelben petárda durrant. (A helyi vidám 
legények bizonyára már a szilveszterre 
gyakoroltak, Horvátországban ugyanis 
nagy hagyománya van az efféle év végi 
mulatozásnak.) Abban a környezet-
ben viszont tényleg valódi lövésnek 
tűnt. Kristóf úgy ugrott egy betontömb 
fedezékébe, hogy az minden újonc-
nak dicséretére vált volna. Alaposan 
megijedt, az biztos, de ügyesen kezelte 
a helyzetet. E kis kitérő után decem-
ber 27-én, a késő délutáni órákban 
érkeztünk meg Brac szigetére, Milnába, 
ahol a Ka-Cook nevű régi hajónk áll. 
(Egy Dolphin 26-os.) Sajnos az utóbbi 
időben lényegesen kevesebb törődést 
kapott, mint amennyit megérdemelt 
volna, így az állapotok elég kaotikusak 

húzott (nem én csomagoltam!), aztán 
már csak a búvárpipa meg a spakli 
kellett, hogy teljes legyen a felszerelés. 
Persze ő mindig nagy erőbedobással 
és hatékonyan dolgozik, de ahogy ezt 
a feladatot megoldotta, abból arra követ-
keztettem, mégsem a december végi 
adriai fürdőzés a kedvenc elfoglaltsága. 
Egy meleg tea pedig nagyon jól jött a 
művelet végén. 

A gondviselésnek köszönhetően nem 
lett megfázás a kalandból, a hajó pedig 
úgy suhant, hogy öröm volt nézni. Tet-
tünk vele egy kis kört, hogy lássuk, mire 
képes, és mindent rendben találtunk. 
Így aztán semmi sem gátolt bennünket 
a másnap délelőtti indulásban, és átvi-
torláztunk a sziget külső oldalán lévő 
tengeralattjáró-bázishoz. Persze ma már 
nincsenek benne tengeralattjárók, csak 
halászok használják. Ők azonban eléggé 
belakták a helyet. Kristóf még indulás 
előtt kérte, hadd vezesse ő is a hajót. 

voltak – nagyjából félúton a rettenetes 
és a borzaszó között. Az alvás előkészí-
téséhez és a bepakoláshoz több órára 
volt szükség. Mondanom sem kell, nem 
az itthon megszokott időben kerültünk 
ágyba. Bár hűvös volt az éjszaka, a kis 
elektromos fűtőtestnek köszönhetően 
hamar barátságos lett a hőmérséklet a 
kabinban. Másnap pedig beigazolódott, 
hogy penész ellen nincs hatékonyabb 
szer a mezei szódabikarbónánál. Min-
denkinek jó szívvel ajánlom. (Mi még 
a víztartályba is szoktunk tenni, mert 
nincs olyan rettenetes mellékíze, mint a 
gyógyszertári fertőtlenítőknek.)

A legszükségesebb teendők elvége-
zése után – beleértve a motor karban-
tartását is –, dél körül elindultunk egy 
próbakörre. No jó, az azért egy kicsit 
nagyzoló kifejezés, hogy elindultunk. 
Találóbb lenne, ha azt mondanám: nagy 
nehezen kióvatoskodtunk a kikötőből. 
Az elmúlt hét hónapban ugyanis – amíg 
állt a hajó – annyi kagyló telepedett a 
propellerre, hogy alig tudta tolni a hajót. 
Valakinek le kellett merülni megtisztí-
tani a hajócsavart. Decemberben. A 

Zoli beleegyezett, azzal, hogy először 3, 
aztán 5 percre odaülhet a kormányhoz 
– majd kis lépésekben tovább. De nem 
így sikerült. Kristóf már a próbakör alatt 
elég jól ráérzett a hajó mozgására, így 
indulás után örömmel kormányzott, sőt 
mikor vitorlahúzásra került sor, akkor is 
végig ő vezetett. Csak ritkán kellett segí-
teni neki abban, hogy merre mozgassa 
a kormányt. Tényleg igazi segítségnek 
bizonyult. Valószínűleg neki is – akár 
a nővérének – előbb lesz hajóvezetői 
engedélye, mint jogosítványa. Elég jó 
széllel haladtunk, így még világosban a 
bázishoz értünk. Bár kicsit hiányoltam 
Csengét a kikötéskor – mégiscsak ő a 
gyakorlott „kiugróember” –, de szeren-
csére nélküle is minden simán ment. 
A hátsó kötél Tátra csomója például 
Kristóf ügyességét dicsérte. Zoli a tőle 
megszokott alapossággal kikötötte a ha-
jót, megkeresve a legideálisabb helyet, 
majd a „Tarzan-hintázás” következett. 

jéghideg vízbe. Gondolom, kétség sem 
fér hozzá, hogy ez a nemes feladat a 
kapitányra várt. Ha rajtam múlik, a nyár 
derekánál előbb nem került volna erre 
sor, az biztos! (Sőt lehet, hogy akkor se.) 
Egy szó, mint száz, Zoli fürdőnadrágot 

Szilveszter 
Dalmáciában
„Nem mondhatnám, hogy a legtipikusabb szilveszteri prog-
ram az Adrián vitorlázni, de a mi családunkban jobbára a 
megszokottól eltérően történnek a dolgok.” Erről számol be 
Illencz Orsolya téli hajónaplójában. 

Ü

Kristóf szeretett 
volna búvárkodni, de 
végül a kormányzással 
ismerkedhetett meg, 
míg Zoli kénytelen volt 
hajócsavart tisztogatni
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Festői történelmi városka, bár így télvíz 
idején a sok turista híján kicsit kihalt, 
de ez semmit nem von le a bájából. 
Igazi ékszerdoboz. Városnézés közben 
a több betlehem mellett még nyitva 
tartó boltot is találtunk, így igazi ünnepi 
vacsora került az asztalra friss kenyérrel 
és sonkával.

Nálunk nincs nagy hagyománya a szil-
veszteri bulizásnak, a pezsgő sem a ked-
venc italunk, szóval csak félve írom le, 
de mi bizony 9 óra körül már nyugovóra 
tértünk. Talán ez volt a leghidegebb 
éjszaka, kicsit le is deresedett a fedélzet, 
ezért újév reggelén Zoli a napelemre 
tudta írni az aktuális dátumot. 

Remélem, a 2016-os esztendő sok 
kalandot tartogat majd a számunkra – a 
kezdet mindenesetre biztató. Reggel 
egyébként a tenger melegebb volt, mint 
a levegő, ezért úgy gőzölgött, mint vala-
mi óriási hőforrás.

Egy újabb menettel visszatértünk a 
Brac szigetre, és egy másik tengeralatt-
járó-bázison töltöttük az éjszakát. A szél 
elég változékony volt, néha azt se tudta, 
honnan fújjon, fújjon-e egyáltalán. 
Viszont a hűvös éjszakákért kárpótolt 
bennünket a szép napsütés. Még az 
utolsó napra is jutott belőle, amikor 
délelőtt visszahajóztunk Milnába. 
Útközben elég közel haladtunk el egy 
halneveldéhez. Úgy festett, mintha Hor-
vátország összes sirálya itt adott volna 
randevút egymásnak. Milnába már 
nem is jutott belőlük. A kikötőben épp 
elvégeztük a legfontosabb feladatokat, 
már a ponyva is ki volt készítve, mikor 
elkezdett cseperegni az eső. A bórát 
felváltotta a sirokkó. A hazafelé vezető 
utunkon elkísért bennünket a sirokkó 
által hozott csapadék is. A legérdeke-
sebb helyzet Plitvice előtt volt, ahol 
még eső zuhogott, pedig a hőmérő 
mínusz hat fokot mutatott.

A család egybehangzó véleménye, 
hogy nagyon jó volt a szilveszteri vitor-
lázás, az Adria pedig minden évszakban 
gyönyörű! n

A helyiek ugyanis, hogy ne kelljen 
mindig körbesétálniuk, felszereltek egy 
kötelet, amin át lehet lendülni egyik ol-
dalról a másikra. Tarzan után szabadon. 
Az áthidalandó távolság nagyjából 10 
méter. Persze Kristófnak Zoli feltett még 
két biztosítókötelet. Egyikkel a gyereket 
rögzítette a kötélhez, hogy akkor se 
essen le, ha nem kapaszkodik jól; a 
másikkal meg a kötelet kötötte meg, ha 
megállna félúton, akkor is ki lehessen 
húzni. Aztán indulhatott a móka… Iga-
zán vagány, fiús játék.

Este már éppen nyugovóra tértünk 
volna, mikor megérkezett egy nagy 
motoros jacht, nagy vehemensen adva 
tudtunkra, hogy a helyünkre akar állni, 
mi pedig álljunk át a szemközti oldalra. 
Bevallom, nem nagyon értettem, miért 
nem ő áll oda. Bőven elférne, miért 
kell nekünk a sötétben kimennünk az 
öbölbe, hogy a szemközti oldalon újra 
kikössünk. Persze Zoli, a kapitány, elő-
zékenyen felvállalta a manővert, így vé-
gül az éjszakát a másik oldalon töltöttük. 
Eközben beigazolódott az az elgondolá-
sunk is, hogy az a kötél, amivel Kristófot 
hintáztattuk, nem csak dísznek van. A 
helyiek tényleg inkább átlendülnek, 
mintsem körbegyalogoljanak. 

Az éjszaka nyugalmasan telt, bár már 
vártuk a közeledő bórát. A parti áram 
azért kicsit hiányzott, hiszen a hajónak 
nincs saját fűtési rendszere. Ilyenkor 
nagy jelentősége van a rendes hálózsá-
koknak. Azt szoktam mondani, amíg 
10 fok fölött van reggel a kabinban a 
hőmérséklet, addig nincs vész. A másik 
fokmérő, hogy meddig látszik a lehelet. 
Itt az egy arasz a választóvíz. Persze a 

Blaca kolostor Brač szigetén

meleg hálózsákból azért nem könnyű 
kibújni 10 fok fölött sem, pedig volt a 
hajóban akár 12 is! 

Mivel a bóra tényleg megérkezett, és a 
beígért 50 csomós szél se bizonyult túl-
zásnak, így vitorlázás helyett kirándulást 
terveztünk. Eltúráztunk a Blaca kolos-
torhoz, ami két öböllel arrébb található. 
Ma már sajnos nem lakják szerzetesek. 
Régen a környék iskolájaként műkö-
dött, mostanság pedig múzeum, de 
csak nyáron látogatható. Légvonalban 
ugyan nincs messze, ám az út eléggé 
kanyargós. Nekünk hat óránkba telt, 
mire oda-vissza megtettük a távot és 
visszaértünk a hajóhoz. Közben ránk 
sötétedett, pedig szedtük ám a lábunkat 
rendesen. Mi tagadás, a szél eléggé 
megnehezítette a dolgunkat. Volt olyan 
szakasz, ahol bár fogtam Kristóf kezét, 
mégis majdnem ledöntötte a lábáról. 
Szó szerint. Ha nem fogom, talán el is 
fújta volna. 

A hajó eközben biztonságban állt a 
tengeralattjáró-bázison. A vihar gyorsan 
elvonult, így az év utolsó napját is 
vitorlázással tölthettük, átmentünk 
Starigradba. 

Ritka kép egy hajóról: 
a deres napelemre írta 
Zoli a dátumot


