
Június 23. szombat 

Az előző részben épp csak említést tettünk a dublini kirándulásunkról, pedig megérdemel még 

néhány szót. Igazság szerint ha jó az idő, akkor hajózni is jó, ha meg rossz, akkor várost nézni se túl 

kellemes. Mégis úgy döntöttünk, ha már a pénteki napot a hajóban kellett töltenünk a hullámok  

 

miatt, akkor legalább a szombatba férjen be némi kultúrprogram. Szóval az első esélyes helyzetben 

beszálltunk a dingibe, hogy partra motorozzunk, de nem állítom, hogy az esőkabát és esőnadrág 

ellenére sem nem lettünk tök vizesek. A helyi yacht klubban (ahol partot értünk) épp valami nagy 

versenyre készültek, kis hajó, nagy hajó, akadt mindenféle. Még 2 nappal előbb láttunk egy igazi nagy 

versenyhajót ( Emirates ) is, akik épp az öbölben gyakoroltak.  

 

Először a helyi ( Dun Loaghaire) tengerészeti múzeumot néztük meg, ami egy régi templomban 

kapott helyet. Nem mondom elég merész párosítás a rózsaablak meg a hajómakett, de hangulatos 

volt az biztos. Engem az óriási világítótorony nyűgözött le teljesen, fogalmam se volt, milyenek is 

lehetnek valójában. Zoli a korabeli búvárruhát, Csenge a kapitányi uniformist hozta volna magával, ha 

lehetett volna, Kristófot meg a kincsesláda kötelének rángatásáról lehetett elég nehezen lebeszélni. 

Olyan nagyon belejött a rángatásba, hogy a wc-ben még a vészjelző zsinórt is meghúzta. 

Magyarázkodhattunk is utána…. 



 

Rövid vonatozás után beértünk Dublin központjába. Meglepő, de a külváros a centrumtól kb. 15 perc. 

Két fő látnivalóra koncentráltunk: a Trinity Collegera, meg a Guinness sörgyárra. Közben akad még 

egy-két gót templom, meg helyes homlokzatú pub, de látnivalóból kb. ennyi. Az egyetemnek 

hatalmas parkja van, valamint egy igazán inpozáns könyvtára, ahol a „Book of Kelt”-et őrzik. Ez a 

legrégibb ír könyv, ami igaziból egy latin nyelvű biblia. Egyébként csak azért maradhatott fenn, mert a 

vikingeknek fogalmuk sem volt, hogy micsoda, így sose rabolták el. Szerencsére.  

 

A Guiness sörgyárban meg ugye…, ott bizony sör készül. A mostani gyár nem látogatható, de van egy 

raktárház ahol bemutatják a sörgyár egész történetét. Ha pedig valaki azt gondolná, hogy ilyen 

messze kis hazánktól nem találni magyar vonatkozást, az jól nézze meg  a következő képeket! 

 



 

Mivel pedig a túra végén egy pohár kóstoló is jár 

a megfáradt érdeklődőknek, így alkalmunk volt 

megcsodálni  a kilátást a város legmagasabban 

lévő sörözőjéből. Persze a fanatikusok nemcsak 

kóstolhatnak, hanem vásárolhatnak is az 

ajándékboltban. Póló, pohár, korsó, pénztárca, 

oké. Csokoládé, meg borsörlő Guinness felirattal 

még elmegy. Node karácsonyfadísz meg 

hógömb?! Azért a fanatizmusnak is van határa. 

(Egyébként Zoli is kapott egy szép korsót, de 

hógömböt azt nem  

 

Június 24. vasárnap 

Végre jó volt az idő, így kora reggel indulhattunk tovább északnak. Jó kis széllel egész nap 

vitorláztunk, így estére elértünk a határig, sajnos ennyi volt az Ír Köztársaság. Carlingford Lough 

kikötőjében, Rozinante bójáján álltunk meg. (Rozinante szerencsére valahol Don Quihote-val múlatta 

az időt, így a bója szabad volt.) Zoli és Csenge meglehetősen sokáig, -és alaposan- tanulmányozták az 

árapály táblázatot, majd kijelentették: legalább 20  cm víz mindig lesz alattunk. Csak egy kicsit 

tévedtek, de a 10 cm az megvolt.:) Persze tudom én, hogy a papírformát rengeteg dolog befolyásolja, 

én meg aggódós vagyok, de ha nekem kell figyelni akkor inkább legyen a papírforma! Mikor már 

háromnegyed órája 1,9 m-t mutatott a mélységmérő, nekünk meg 1,8 a merülésünk akkor kezdtem 

némiképp türelmetlen lenni, de végül minden rendben volt. Még szerencse, hogy ez az év 

leghosszabb nappala, így 11-kor is simán  világos volt. Itt egyébként egészen mások a fényvizonyok, 

mint otthon. Egyrészt sokkal változékonyabb, 5 perc alatt abszolút beborul, vagy hirtelen kisüt a Nap. 

A pillanatnyi helyzetből soha nem lehet komolyabb következtetést levonni, mindig más lesz, mint 

amire számítunk. Másrészt sokkal tovább van világos, nem ritka hogy este 8-ra hirtelen kisüt a Nap. 



Június 25. hétfő 

Ismét korai indulás volt, mire mi lányok észbe kaptunk már  jónéhány mérföldet megtettünk. Sajnos,-

mint később kiderült hála Istennek- nem volt túl nagy szél. Kellemes napnak ígérkezett, korai 

ebédként, ami nálunk még a reggeli, még egy jó kis gyulai kolbászos rántotta is belefért. Aztán délben 

egyszercsak leállt a motor. Úgy tűnt túlmelegedett. Még jó, hogy elég messze voltunk a partoktól. 

Zoli némi igazítás után újraindította, de ismét leállt. Ezek után a délután, az este, valamint az éjszaka 

egy része a következőképpen jellemezhető: se vége se hossza motorszerelés. Még jó, hogy Zoli nem 

filozófus, vagy hasonló, mert akkor még mindig ott lennénk a nagy ír tenger közepén. Először csak 

leszedte körbe a borítást, hogy hozzáférjen a motorhoz. Aztán kiszedett kisebb darabokat belőle. 

Később nagyobb darabok is kikerültek valahonnan hátulról. Mikor már tényleg kilátástalannak tűnt  a 

helyzet, egy kis otthoni telefonos segítséget igénybe véve sikerült kitalálni mi is a probléma. És ami a 

nagy  mázli, meg persze Zoli érdeme, sikerült többé-kevésbé megjavítani is. Persze kell majd hozzá 

egy alkatrész, ha tudunk, veszünk. A némiképp még gyengélkedő motorral éjfélkor kikötöttünk 

Donaghadee kikötőjében, pont  a világítótorony alatt. 

Június 26. kedd 

Erre a napra rövid menetet terveztünk, kinézve egy közeli kikötőt (Larne Lough), ahol talán lehet 

alkatrész a motorhoz. Hát nem volt. Bójára állás előtt Zoli meghívta rádión a kikötőt, hogy melyik bója 

szabad, hova állhatunk. A nagy irányítgatásnak aztán az lett a vége, hogy a bója mellett az 1,6-os 

vízmélységben megfeneklettünk. Jó, hogy iszap volt az alja, így nem lett semmi baj. Zoli közölte a 

helyzetet rádión, kérdezte tudnak-e vontatót küldeni, aki lehúz bennünket. A hidegvérű angol válasz 

csak ennyi volt: mindjárt jön a dagály, az majd leemel. Hát…Zoli mindenesetre nem egy dagályra 

várós típus, így dingi le, kis motorozás, távolabbi bója megköt, hajó meghúz, és már kinn is voltunk az 

iszapból. Persze ez csak így leírva tűnik ilyen egyszerűnek, a valóságban kicsit azért bonyolultabb volt. 

A dingivel partra is mentünk, és mivel város, amit nézhettünk volna gyakorlatilag nem volt, így 

tartottunk egy kis készletfeltöltős vásárlást. Útban a bolt felé megállt mellettünk autóval a helyi 

vizimentő hajó kapitánya, és nagyon kedvesen elfuvarozott bennünket.  Visszafelé a kikötőben pedig 

mi Kristóffal és a csomagokkal a kis dingi helyett a helyi nagy csónakban mehettünk vissza a hajóhoz. 

Tényleg kedvesek voltak, bár szerintem csak úgy gondolták: könnyebb minket bevinni a ajóhoz, mint 

kimenteni a sok csomaggal Közben szorgalmasan fotózzuk az időjárási képződményeket is. 

 



 

Június 27. szerda 

Zoli hajnali 4-kor indult, hogy magunk mögött hagyhassuk Írországot, és estére Skóciába érjünk. 

Délelőtt kicsit le kellett pihennie, mert előző éjjel Csengével megpróbált a motorban olajat cserélni, 

sajnos nem túl sok sikerrel. (Nincs olaj leeresztő csavar, a hozott kézi pumpa pedig a csütörtököt 

emlegette.) Ezért kicsit én őrködtem. Alig volt szél, automata kormány vitte a hajót, szóval csak annyi 

dolgom volt, hogy időről-időre ellenőrizzem az útirányt, meg persze, hogy ne menjünk neki 

semminek. Sima utunk volt, az első élőlénnyel, aki egyébként egy fóka volt, csak késő délután 

találkoztunk. Így még arra is maradt időm, hogy a fedélzeten söprögessek, meg felfedezéseket 

tegyek. Azt már régen megtanultam, a hajóban egy csomó dolog másként van, mint otthon. Az 

édesvízzel nemcsak azért takarékoskodunk, hogy ne legyen magas a számla, hanem azért, mert ha 

elfogy, a tenger közepén nincs csap ahonnan újratölthetnénk, sőt lehet , hogy a következő kikötőben 

sincs. Az elektromos áram nagy kincs, ha van akkor is prioritást élveznek a navigációs műszerek, és 

egyszerre nem működtethető minden. Gázrózsa bár van kettő (sőt sütő, sőt még grillező is mmmm..), 

de egyszerre szintén csak egy mehet, így ha már két részből áll az étkezés, ami ugyebár még nem a 

gasztronómia csúcsa, akkor már trükközni kell, hogy mindkettő meleg legyen. Ha egy ruha foltos lesz, 

azt nemhogy a mosógépbe nem dobja be az ember, de az édesvizet sem pazarolja áztatásra, 

mosásra, tehát a folt vár a legközelebbi mosdóval ellátott kikötőig, vagy még tovább. A 

padlódeszkákon lévő lyukakat be kell ragasztani, így ha valami kiömlik sokkal könnyebb takarítani, 

valamint az apró darabokból álló gyerekjátékok sem tűnnek el örökre a hajófenékben. És végül a mai 

okosság: a fedélzeten nem a megszokott rend szerint takarítunk, felülről lefelé, de nem ám! Hanem 

szél felőli oldaltól szél alatti oldal felé. Kipróbáltam, így a tuti, elhihetitek.  

Az út hosszú volt. Az idő néha esős, néha ködös, szóval olyan amilyennek az ember az igazi angol 

időjárást elképzeli, a tenger élővilágának gazdagsága azonban  felülmúlta a képzeletünket. A mai nap 

tizennegyedik: „megint delfinek” bekiáltásra már senki a füle botját se mozgatta. Igaz ezek a delfinek 

nem voltak barátkozó kedvűek, és nem is csapatokban úszkáltak – ami érdekes volt – de láttuk őket. 

A tenger telis tele volt kicsi, nagy és közepes, áttetsző és színes  medúzákkal, sőt még halat is láttunk 

a hajó sodorvonalában.  Estére Skóciába értünk. Crinan kikötőjében álltunk bójára, így éjszakára már 

csak az ismételt olajcserekísérlet maradt.  

 



 

Június 28. csütörtök 

Mivel az olajcsere Zoli és Csenge minden próbálkozása, küzdelme és találékonysága ellenére sem 

sikerült, így kora reggel nem indultunk útnak. Úgy tűnt komolyabb eszköz kell hozzá, mint amivel Zoli 

otthon felszerelkezett, pedig impozáns kis darab az is. Szépen csillogó réz olajpumpa, csak teljesen 

alkalmatlan. Crinan kikötője egyébként nem túl nagy, de elég jól felszerelt. Van benzinkút – költői 

túlzás és nálunk erre senki semmiféle engedélyt nem adna ki az biztos, ám működik - ahol tudtunk 

tankolni.  Édesvizet is töltöttünk. Nem mintha elfogyott volna 280 liter, csak eléggé unjuk már a 

neomagnol ízét. Gázpalackot is lehet cserélni, igaz arra még nem volt szükség, sőt 2 fontért 6 percig 

még tusolhattunk is, amire viszont szükség volt. De ami még ennél is tutibb: van hajóépítő műhely, 

ahonnan kölcsönadtak nekünk egy profi kis pumpát. Ment is vele az olajcsere, mint a karikacsapás! 

Így aztán még arra is maradt idő, hogy este családi mozizást tartsunk, hála a régi inverternek.  

Bár lehet, hogy részekben leírtam már, de sok tévhittel szembesültem az itt tartózkodásunk alatt. Mi 

úgy gondoljuk, hogy óóóó „Anglia” ott biztos minden 1000%-on működik és ott azután minden jó. 

Hát, azért könnyen csalódás érheti az embert.  Inkább úgy fogalmaznék, hogy itt működnek a dolgok, 

de valahogy talán ésszerűbben. Ha nálunk például az egyik szolgáltatónak nincs térereje egy faluban, 

az skandallum. Mi napokig hajóztunk kikötőről kikötőre, vagy öbölről öbölre, úgy, hogy bármelyik 

szolgáltató jelének örültünk volna, hogy elküldjünk egy-egy sms. Házak voltak, térerő nem.  A „crinani 

benzinkút” is érdekes példa. Ott sem építettek ki többet mint egy nagy műanyag tartályt meg egy 

hosszú csövet a végén egy pisztollyal. Működött. Más. Eddig még soha senki nem kért tőlünk 

semmiféle iratot, se a hajóra, se ránk nézve, se az angol részen, se Írországban, se Észak-Írországban, 

se Skóciában. Ha kérdeztek valamit, válaszoltunk, és azt ők el is hitték minden dokumentum nélkül. 

De azért itt is veszett el feladott levél a postán és itt is volt trehányul dolgozó mesterember. 

Június 29. péntek 

Hosszú menet volt a mai. Egész jó időnk volt, ami olyan napot jelent, amikor nem esik az eső egész 

nap, csak mondjuk délelőtt egy kicsit, meg délután egy kicsit. A többiek egyébként szentül állítják, 

hogy az eltelt kb. 3 hét alatt volt olyan nap, amikor nem esett az eső, de szerintem tévednek. 

Mindenesetre ezentúl résen leszek, nehogy lemaradjak egy ilyen természeti ritkaságról. A délután 

egy részében egyébként még a Nap is kisütött, így megcsodálhattuk a skót partokat. Kristóf is szinte 



egész délután kint volt  a fedélzeten, piknikeltek, sőt még Micimackót is olvastak Zolival. 

 

 No és persze láttunk elmaradhatatlan skót várkastélyt is. Lenyűgöző volt innen a távolból. Rum 

szigetén horgonyoztunk, ahol este stílszerűen megnéztük a „Rettenthetetlen” című filmet.  

 

Persze szigorúan csak azután, hogy elvégeztük az adott napi javításokat. Mára a tengervizes csap és 

az asztalláb megszervizelése rendeltetett. A hajóban ugyanis minden nap elromlik valami. De tényleg! 

A sok rázkódástól kilazulnak csavarok, elrázódnak tömítések, vagy csak simán tönkremegy ez vagy az. 

Végülis ez nem egy fiatal hajó. Mondjuk az azért szomorú, hogy a vadiúj hűtő se működik 

tökéletesen, meg hogy az új inverter is beadta a kulcsot. (Mindkettő Weaco termék, ezt a márkát 

innentől kerülni  fogjuk.) Szóval a napi menetek után még mindig jut egy kis szerelni való is, hogy ne 

unatkozzunk Az igazsághoz azért hozzá tartozik, hogy az egyik következő kikötőben mellénk kötött 

jókedvű svéd vitorlázók ezen csak nevettek, mondván: ez a természetes. Náluk is ugyanez a helyzet. 

Június 30. Szombat 

Reggel ( 5-kor) már a horgonyhúzás se ment simán, a horgony eleje pont beakadt egy karvastagságú  

vaslánc egyik szemébe. Ha ezt tudom, akkor mondjuk nem kellett volna éjjel félóránként 

megnéznem, hogy nem sodródunk-e, de késő bánat. Szerencsére a fejkötél és Zoli találékonysága  

segítségével viszonylag könnyen kiszabadultunk, és irány az Atlanti Óceán. Mert ugye azt még nem is 

írtam, hogy itt a skót szigetek mellett bizony már az óceánon vagyunk. Épp tegnap akartam írni, hogy 

tenger ide vagy oda, már úgy belejöttünk a vitorlázásba, hogy nem is mocorog a gyomrunk. Erre 

bizony a mai nap rácáfolt. A nap nagy részében raumban mentünk, a szél 25 csomó körülire 

erősödött, a hullámok pedig időnként elérték a 6 méteres magasságot is. Ezt már igazi óceáni 

vitorlázásnak véltük. Zoli szerint a hajó remekül viselkedett. Szerintünk pedig úgy táncolt a hajó, hogy 



simán megnyerte volna a Savaria Táncversenyt. Fel is tettük a nap nagy kérdését Kristóffal: lehet-e 

hullámvasúton aludni? De nem ám olyan kis budapesti faszerkezetesen-bár én már attól is rosszul 

vagyok- hanem olyan Disney Land-es csodán, ami minden irányba tud mozogni. Írhatnám, hogy a 

válasza igen volt, de ő igazából a kérdést se értette: hiszen miért ne lehetne? Ma pedig már én is 

tudom: van a fáradtságnak olyan foka, amikor igenis lehet. Mindeközben Zoli és Csenge hősiesen 

küzdöttek az esőben, hogy estére kikötőbe érjünk. Sikerült is, bár a nagy lendületben egy szigettel 

tovább jöttünk, így az éjszakát Scalpy-n töltöttük. A pilot könyv remek kikötőt jelöl. Sokáig kerestük. 

Sokáig. Azután mi is lehorgonyoztunk ott ahol a többiek. Végül is védett öböl volt.  Az esti szerelés is 

megvolt, Zolinak hála végre sikerült megjavítani a motorban a több napos olajfolyást.  

 

Ennek előzménye az, hogy eleinte azt hittük, túltöltöttük a gázolajszintet. Sajnos lehet. Azután víz is 

folyt, gondoltuk az édesvíztartályt is túltöltöttük. Kipumpáltunk egy csomó édesvizet is és  

motoroztunk egy csomót. Az olajos víz meg csak gyűlt és gyűlt a hajó bilgéjébe. Zoli minden 

alkalommal lelkesen kimerte, kitakarította. Olajos lett a babbonzerv, a sör és a dobozos tej. Még 

szerencse, hogy a sörnek nem lett baja, mondta a kapitány.  No de ez az olajfolyás mégsincs rendjén, 

csak idő kell hozzá, hogy megnézzük.  Ma este azonban ennek is meglett a megoldása. 

El ne felejtsem elmesélni a mai nap nagy, ám a ködös Skóciához illően rejtélyes hírét. Ma láttunk, 

pontosabban Zoli látott egy kb. 3-4 méter magas kifújást ! A hozzá tartozó cetet a hullámok és a 

szédült navigálás közepette nem sikerült felfedezni, de ott kellett lennie. Ez egyszerre tölti el az 

embert örömmel és persze szorul is a zabszem……  

Július 1. vasárnap 

Ma nem indultunk túl korán. Az igazság az, hogy a hajnalban úgy rángatott bennünket a szél ebben a 

jól védett öbölben, hogy Zoli engedett a csábításnak és visszaaludt egy kicsit. Ez nem volt baj.  Indulás 

után eleinte vitorláztunk ám később a motort is segítségül kellett hívnunk, hogy időben befussunk 



Stornoway kikötőjébe.  Harmadik sorba kötöttünk úgy , hogy rajtunk kívül csak egy vendéghajó volt, a 

jókedvű svédek.  

A mai nap különös élménye volt a bennünket kétszer is hosszasan kísérő nagylétszámú delfin csapat. 

Láthatóan érdekeltük őket, játékosak voltak és sokáig maradtak. Volt közöttük kis baby is meg sok 

sérülést begyűjtött öreg delfin is és nekünk –  Kristófnak is – nagyon tetszettek.   

 

 


