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 Hajónaplónk ezen napja s lapja 

jeles eseménnyel kezdődik, lévén 

augusztus 14-e Kristóf 

születésnapja! Ezen a napon lett 

nyolc éves! Ha az időzónákat 

egybe vetjük, akkor Kristóf itteni 

idő szerint reggel 7,45-kor 

született meg, így az ébresztőként 

elénekelt Boldog Születésnapot dal pont időben köszöntötte Őt! De, mint a Micimackóban is 

mondja Füles, „..csak egy születésnap…”, így sajnos Kristóf születésnapját sem 

ünnepelhettük egész nap zavartalanul, hisz ahogy előzőleg írtam, beköszöntött a szélforduló 

előtti gyanús szélcsend, nekünk pedig indulnunk kellett. A négy ajándékból kettő felbontása 

már menet közben történt, s ebben volt a vasgolyókból és mágnes pálcikákból álló régóta 

vágyott építőjáték, a Geomag is. Hullámos tengeren az acélgolyókból való építés kissé 

bonyolult volt, közel annyira, mint az emeletes torta megsütése, de mindkettő sikeresen 

zárult és az alkotórészek sem keveredtek össze. 

     

  



Atkából való indulásunk előtt még elszaladtam az iskolába egy friss időjárás előrejelzést 

letölteni. Ez azzal járt, hogy Csengének kellett oda állnia a halfeldolgozó nagyon magas cölöp 

mólójához amíg kiugrok, és újra amikor majd beugrok a hajóra. Mindkét manőver sikeres 

volt, ami azért is fontos, mert Csengének ezzel a hajóval még nincs kikötési gyakorlata.  

Miután az öbölből kiértünk vitorlát húztunk a változó szélben, és teljes vitorlázattal 

haladtunk. Az első éjszakán egy darabig kísért bennünket egy közepes méretű bálna. 

Érdekes, míg korábban az ilyen találkozásokat egyértelműen vártam, izgattak és lelkesítettek, 

addig manapság némi aggodalommal élem meg. Ki tudja, végül is olyan sok mindent olvas 

erről az ember, szóval a dolog akár rosszul is elsülhet….   A második nap felétől már 

másodikra reffelt vásznakkal hajóztunk egész a Four Mountains szigetcsoport északi 

szigetének csücskéig.  Amikor éppen kurtítottuk a vitorlákat, megjelent mellettünk egy 

rendes méretű púpos bálna. „Odanézzetek: bálna!” – mondtam, mire Gergő válasza: „Most 

inkább kössük le az albát.” Gergőt a hajózás ismét megviseli. Persze ezt a hátszeles billegést 

nehéz megszokni. A két nappal ezelőtti meteo erre az éjszakára már 25-35 csomónyi szeleket 

ígért, így terveztük egy friss előrejelzés letöltését a fok körül. Ezeken a részeken szinte nem 

járnak hajók, mégis észrevettünk a horizonton egy nagyon nagy halászhajót. Meghívtunk őt 

VHF rádión.   

 
Nekik  természetesen volt aktuális előrejelzésük, ami a 

következő két napra 30 csomós alap szeleket ígért. Bár 

eddig lamentáltunk a megállás és a továbbmenetel 

között, most jobbnak ítéltük bebújni a  Kagamil sziget 

takarásába és ott kivárni az elkövetkező két nap nagy 

szeleit.   

Mire a szigetcsoport északi csücskéhez értünk, addigra 

teljesen besötétedett. Hárman voltunk a fedélzeten s 

igyekeztünk szabad szemmel, távcsővel, tablettel és néha 



radarral megítélni, hogy milyen szög alatt hajózzunk, amivel még elkerüljük a szigetek 

zátonyhintette szélét, de attól túl messze sem kerülünk.  A második reffre kurtított vitorlázat, 

ami hátszélben jó volt, az félszélben már természetesen soknak bizonyult. A baj azonban 

nem jár egyedül. A génua betekerő kötele leugrott a tányérról, ami azt eredményezte, hogy 

a génua kitekeredett, ettől a hajó természetesen fetrengett és lúvolt (ment fel szél felé), a 

betekerő kötél pedig beszorult. Gergővel egyesült erővel próbáltuk betekerni a vitorlát, ami 

persze meg se mozdult. Orsi, aki közben a kabinban volt, így jellemezte a helyzetet: „Az 

asztalon hasaltam és közben álltam. Próbáltam volna átjutni a másik oldali ágyra, de az így 

már felettem volt és ehhez fel 

kellett volna másznom rá. Kristóf 

közben elgurult, azonban 

rendületlenül aludt tovább.” Ez 

alatt a fedélzeten folyt a küzdelem. 

Csenge próbált kormányozni, 

Gergő és én kerestük a hiba okát.  

Mindezt a szénfekete éjszakában. 

Végre megtaláltuk miért nem 

lehetett betekerni a fok vitorlát, 

kiszabadítottuk a beszorult 

betekerő kötelet, és ha nem is 

elsőre, de második kísérletre 

sikerült mintaszerűen bevonni a 

fokot. A hajó megkönnyebbült. 

Közben persze lehúztuk a 

nagyvitorlát és a stay sailt is, de 

ekkorra a széllökések meghaladták 

a negyven csomót is. Ilyenkor a 

hajó már a csupasz árbóccal is 

vitorlázik. Vak sötétben 

igyekeztünk behajózni a Kagamil 

Island keleti szélén lévő 

horpadásba. Mindezt a tablet 

láthatóan elnagyolt térképére, a 

széljelző és a mélységmérő 

adataira támaszkodva. Gondolom, 

megértitek, hogy ez az a helyzet, 

amelyet mindig is igyekeztem 

elkerülni.   

Amikor elértük a tizenöt méteres vízmélységet, egyből horgonyt dobtunk egy közelre tett  

bödönnel és kiengedtünk ötven méter láncot. Meghúztad? – kérdezte Csenge, mert a 

horgonyt mindig meg szoktuk húzni motorral, de ez itt most mosolyogtató kérdés volt. A 



horgonyt most meghúzta helyettünk a természet. A nagy szélben nem tettünk bóját, 

örültünk neki, hogy legalább a horgony lenn van.  Gondoltuk, reggel, amikor már látunk,  

amúgy is átállunk egy másik helyre, és akkor majd teszünk egy dupla horgonyt. A lánc 

kifeszült s úgy tűnt jól állunk. Miután ez megvolt, körbe világítottunk a nagy kézi 

reflektorunkkal és azt láttuk, hogy mindenütt hatalmas kelpek vesznek körül bennünket. Egy 

nagy kelp mező kellős közepén álltunk! Nem lehetett tudni mi van alattunk, de ezek a 

növények általában sziklás feneket jelölnek. A kelpek éjjel a reflektorral megvilágítva olyanok 

voltak, mint megannyi vízbefúlt óriás szélfútta haja. Ott nyújtóztak előttünk, mellettünk, 

mögöttünk s olyan volt az egész, mint egy horror film élőben. Nekem a „Sikoly” jutott 

eszembe. Kifejezetten rémisztő látvány volt, ezért inkább gyorsan lekapcsoltam a lámpát. 

Azután, mint a félős, de kíváncsi gyerekek megnéztem a rémfilmet még egyszer majd még 

egyszer. Nem nyugtatott meg a mozizás. Természetesen minden elektronikus eszközünkön 

bekapcsoltuk a track és a horgony riasztás funkciót, sőt Gergő a telefonját még fel is 

ragasztotta az ablakra a jobb műhold vétel érdekében. 

 

Bár ezt a horgonyzást csak egy a pirkadatig tartó átmeneti megoldásnak szántuk, végül is 

nem álltunk át máshova.  A hajónk úgy állt, mint szög a fában, bár a negyven csomó feletti 

szelek alaposan megrácigálták. Innen kezdve inkább az aggasztott, hogy ha a horgony így 

beakadt valahová akkor vajon fel tudjuk-e majd húzni? Nem éreztem volna kedvet egy 

búvárkodáshoz. 

    



 

A következő éjszaka is maradt a nagyon erős szél, majd reggelre némileg enyhült. Ekkor már 

csak néha ment fel 30 csomó fölé. Az időjárás előrejelzés kis mértékű csökkenést jósolt, de 

sajnos nem várakozhattunk, mert másnap déltől ismét keletire vált a szél iránya és az a szél 

már nekünk szembe jön.  Induljunk. 

 

 
Mindenfelé rengeteg kelp, amit a motor a hűtővizével be tud szippantani s azt követően a 

motornak már nincs hűtése. A horgony csodával határos módon simán feljött, azonban a 

motornak láthatóan nem volt hűtővize. Kapkodás. Leállítjuk a motort, elzárjuk a kipufogó 

csapját, gyorsan letekerem a vízszűrő tetejét és diadalmasan kiveszek belőle egy nagy kelp 

levelet. Gyorsan visszazárom, indítom a motort, de valami mégsem stimmel, még mindig 



nincs hűtővíz. Adjatok neki gázt- kiáltom s előrenyomják a gázkart. BUMMM!!! Óriási 

durranás mellettünk, mintha puska dörrent volna. Riadalom, de már tudom az okát. Ó én 

balga! A kapkodásban nem nyitottam ki a kipufogó nagy csapját. Gyorsan vitorlát húzunk, s 

míg Csenge kormányoz, én benn felmérem a motornál keletkezett károkat. 

 
Szerencsére a nyomás csak a kipufogó csövön lévő vízkeverő dob csatlakozóját lökte le. 

Kellemetlen munka, sötét és szűk a hely, Kristóf világít egy lámpával, közben az erős 

hullámzás (4 méteresek) már nekem sem esik jól, de csinálni kell, hogy lássuk működik-e. 

Működik, de van valami furcsa, szokatlan hang a motorban.  Egyenlőre  megelégszem 

ennyivel, nem szerelek tovább. Most úgy is vitorlázunk s épp az áramlás keltette nagy és 

hegyes hullámok között bukdácsolunk, szóval most inkább veszek néhány nagy levegőt 

odakinn s majd később folytatom…..   

 


