
Július 1. vasárnap 

Ez a nap azért megér még néhány fotót. Kristóf például nagyon lelkesen ismerkedett a csörlőkarral, 

és mint látjuk a kemény munka után édes a pihenés. 

 

Zoli pedig nagyon lelkesen ismerkedett a delfinekkel, az ő munkájának is lett eredménye: 

 

 

Július 2. hétfő 

Ez a nap is úgy indult, mint az összes többi, hacsak az nem volt szokatlan, hogy az indulást Zoli 6.00-ra 

halasztotta. Mindig van olyan, amit az ember később megbán. Ez is ilyen volt. Az út eleje igazi  

örömteli vitorlázással telt. Igaz nem a cél felé, de szépen negyedszeleztünk a hajóval, ekkor még az 

első reffsorra kurtított nagyvitorlával. Szélkormányunk – aki a keresztségben az „Albatrosz Mester” 

nevet kapta tőlünk – vígan tette a dolgát, így nekünk nem maradt más, mint szemmel tartani a 

helyzetet, és élvezni az észak-skót napsütést. Az előző napi időjárás előrejelzés nem ígért jelentős 

szeleket, 14-16 csomóra számíthattunk, és ez meg is volt már kezdetben. Ám a szél erősödött, a 

hullámok pedig egyre nőttek. Itt bizony van vízterület amit meg tud hajtani a szél. Előbb második 

reffre csökkentettük a felületet, majd úgy gondoltuk, hogy elég lesz egy zsebkendőnyi vászon is, 

szóval  húzzuk csak le harmadik reffre a nagyvitorlát. Hát igen, a káoszba torkolló út mindig egy jó 

ötlettel kezdődik. Ez is így volt. Azt, hogy a fok betekerése heroikus küzdelembe került már nem is 

említem, ez csak akkor tűnt komoly megpróbáltatásnak. A motor minden igyekezete ellenére sem 

tudta a hajót szélben tartani, ki-kijárt a propeller  a vízből. Ekkorra már harminc csomó volt a szél, s a 



hullámok is túlméretesek lettek. Mi történik ilyenkor ? Hát persze: beakad a nagyvitorla felhúzó 

kötele. Még szerencse, hogy felszaladni nem tud, mert előrelátóan le van kötözve, de ez nem védi 

meg az árbócon való gubancolódástól. Hosszas küzdelem, fűzögetés, a hajó közben úgy bukdácsol 

mint kapatos apuka az Elvarázsolt Kastély hordójában. Azért a küzdelemnek megvan az eredménye. A 

másik is körbetekeredett. Micsoda szerencse, hogy ezen az árbocon vannak létrafokok. Van min 

felmászni. Persze ha nem lenne, talán be sem akadt volna, de mindegy. Hajmeresztő mutatvány de 

Happy End a vége. No de hol van még a vége….?!.  Ez minden esetre biztosan eltartott másfél órát, s 

a jelenlévők, - Zoli és Csenge- foggal körömmel küzdöttek.  Heuréka, akkor most vitorla fel s 

folytatódhat a kaland… Negyed szél, zsebkendőnyi vásznakkal, fel és le, és fel és le…. Csenge a 

kormánynál, Zoli piheg mikor Cse megszólal: Vigyázz nagy hullám! És már jön is. Jön ám, és nem áll 

meg a hajó oldalánál, vagy elégszik meg egy húsvéti locsolással. Nem ám ! Úgy ahogy van bezúdul a 

kokpitba. Csengét feülről leöntötték, alul benne ül a medencében. A kabinba szerencsére nem folyik 

be a víz, és a hajó stabilitását sem rontja el, így nem több az eset mint egy alapos, és nedves 

meglepetés. Most aztán a bőrünkön tapasztaljuk, milyen jó, hogy  nem nagyobb a kokpit. No, és mi 

történik eközben a hajóban? Kristóf mivel későn fekszik, szerencsére későn is kel, vagyis ilyen nehéz 

meneteknél egyeltalán nem jön ki az első kabinból, csak ha normalizálódik a helyzet, úgy késő 

délután felé. Addig bent vagyunk a fuxban, és bár úgy tűnhet ez a könnyebbik választás, azért koránt 

sem leányálom. Mondjuk mintha egy veszedelmes, ordító bikát akarnánk megülni, csak hosszú 

órákon keresztül. Bár ülni azt nem lehet, mert mikor a hullámvölgybe esünk vissza úgy verjük be a 

fejünket, hogy csak na! Kristóf egyébként még soha nem volt rosszul, de rólam azért az elmond 

valamit, hogy ezt a délutánt kabátban és mentőmellényben töltöttem a hajóban. Nem ragozom 

tovább az eseményeket, sok időt vesztettünk, s végül a könnyebbik utat választottuk, hátszélben 

visszaszörföztünk Stornoway-be, ahol a svéd hajósok lelkesen üdvözöltek. Ez a mai kiruccanásunk 

reggel 6.00-kor kezdődött és 18.30-kor, 59 mérföld lehajózása után, nagyon elfáradva ugyanott 

állhattunk ahonnan elindultunk, de gazdagabbak lettünk egy tengeri tapasztalattal. A Tenger most is 

kegyes volt hozzánk és szelíden de megmutatta, hogy : „azért a víz az úr” ! 

 

Július 3. kedd 

A tegnapi megpróbáltatások után a mait pihenőnapnak szántuk, ami magyarul annyit jelent, hogy  

Zoli megróbálta elvégezni a legfontosabb javításokat. Így az olimpia évében például erősen dolgozik  

új sportágak kitalálásán. Mint az alábbi képeken látszik próbálja ötvözni a vitorlázást, az ipari 

alpinizmussal, meg a teniszt a bicskázással. Vagyis : hogyan szereljünk fel teniszlabdát a száling 



végére, eső előtt közben és azután ? Kiderült ugyanis, hogy a vitorlánkon keletkezett lyukért a száling 

verete, no meg az abból kikandikáló csavar a felelős. Ha már a csavarnál tartunk, hiányzott kettő a 

fok betekerőből is. Erről az a székelyes vicc jutott eszembe kissé átformálva. „No, és volt valami gond 

a hajón ? Semmi.  Semmi ? No, de bővebben ? Hááát… Kiesett egy csavar. Kiesett ? És ? És nem 

tudtuk betekerni a fokot. És ? És odalett az árbóc.  És mi történt azután ? Kidőlt az árboc. Kidőlt ? Igen 

kidőlt és kilyukasztotta a hajót….. „ No minden esetre mi felfedeztük azt, hogy mi az, ami már nincs 

meg, s ebben sokat segített a korabeli alapos körbefényképezés is.  De nem untatnálak benneteket a 

hajójavítás részleteivel, elég az hozzá, hogy míg mi várost néztünk, halat sütöttünk, Csenge tanulta a 

fóka idomítás mesterségét, addig Zoli munkásruhába öltözve lyukból ki – lyukba be,a szálingtól a 

bilgéig folyton szerelt valamit. A nap végére mindannyian jól elfáradtunk. 

 

Július 4. szerda 

A mai nap eseményeinek leírásába nekem is bele kellett folynom ( Zoli ) mert Orsi a mai nap 

kipróbálta a csodaszert. No, de ne szaladjunk a dolgok elébe, hisz a mai nap rendesen a hajnali 

indulással kezdődött. Azt pedig csak egy dolognak kellett megelőznie…. Ez a Stornoway egy nagyon jó 

kis település, itt Lewis szigetén, a Hebridákon. Barátságosak az emberek, ingyenes a kikötés, és 

amikor megérkezel számba is vesznek valami statisztikához. Cserébe kapsz egy vaskos, és nem is 

haszontalan ismertető anyagot, például a tengeri állatokról. A tusoló s a mosdó kulcsát kaució 

ellenében kaptuk meg, mondták bármikor visszavihetjük, éjjel is, hisz van csengő a hátsó bejáraton. 

Hát csengő az tényleg volt, de ember az sehol. Legfeljebb valami skót kísértet lakhatta a házat, mert 

ki nem jött senki. Így azután ha valaki közületek erre jár, mi nagyon alkalmi áron át tudjuk adni a 

stornoway-i mosdókulcsokat. Így történt, hogy reggel ötkor – két mosdókulcsot zsákmányolva – 

kihajóztunk a kikötőből. A tenger most sima volt, szinte szélmentes ezért aktívan fogyasztottuk a 

gázolajat. Orsi a tegnapelőtti fux béli pingpongozás emlékét még nem felejtve úgy gondolta, megelőzi 

a bajokat, és bevesz egy Stugeront. Erről nagyon jókat írtak és meséltek a hajózós barátaink, így mi is 

nagyobb mennyiséget táraztunk be ebből a hajón. Orsira a csodaszer először nem hatott, de ez csak 

rövid ideig tartott. Később a helyzet megváltozott. Ahogy kijött a kokpitba olyan volt, mint egy erősen 

becsiccsentett kezdő alkoholista, sőt ekkor még elejtett néhány vicces, és oda nem illő mondatrészt 

is, amin tényleg jókat mosolyogtam. Ez az állapot rövid átmenet volt csupán ahhoz, ami a csap 

részegségre emlékeztetett, majd előbb bement Kristófhoz a fux-ba, később pedig a hátsó ágyra 

aludni. Mindez egy órán belül lezajlott. Ezek után teljesen ki volt ütve a csodabogyótól. A folyamatot 

úgy jellemezném, hogy bár eleinte még vicces volt a viselkedése, de itt már komolyan aggódtam. 



Minden esetre a tengeri betegség nem jött ki rajta az biztos. Persze mi hármunkon sem , igaz mi nem 

is vettünk be semmit. Egy szó mint száz, a stornoway-i wc kulcs mellé a stugeron készleteinket is 

felajánljuk a rászoruló hajósoknak. Orsi a hajózás hátralévő részét – azaz a következő nyolc órát ! -  

aggasztóan mély álomba merülve töltötte, és csak a kikötés előtt ébredt fel, igaz akkor kipihentnek 

tűnt. Kristóf eközben gondos apai irányítással a csigákkal ismerkedett. 

 

Estére megérkeztünk a nagy angol szigetre Kinlochbrevi-be, ami egy nagyon jól védett, ám nem sok 

szépséget tartogató település. Előbb egy fóka jött az üdvözlésünkre, később a Harbour Master, aki 

viszont kért 15 fontot az éjszakai megállásért. Az embert könnyen becsapják az érzékei, errefelé 

ugyanis nem ritka, hogy este fél tízkor kisüt a nap, s tizenegy órakor sincs még sötét. A mai este 

ráadásul óriási volt a hold ! 

 



 

  

Július 5. csütörtök 

A kikötőben meg tudtuk nézni az időjárás előrejelzést, és ebből láttuk, hogy bizony mi most nem 

indulunk el a Feroer szigetekre. Nagy szelek, rossz irányból, s azt nem szeretjük. Ez egy  200 

mérföldes nyílt óceáni szakasz, jobb időt szeretnénk az átkeléshez. Érdekes, hogy nincs Navtex 

adásunk már régóta, pedig Zoli minden beállítást újra megcsinált. Lehet, hogy szervi baja van ? 

Mármint a készüléknek. Marad az internet meg a VHF-en sugárzott előrejelzés. A mai napi útiterv a 

nagy angol sziget északi csücskének elérése, közelítjük az Orkney szigeteket. Ez is egy szép rész lehet. 

Bizonyára az, de mi egész délutánig olyan tejfölben hajóztunk amiben csak a zátonyokon üldögélő 

kisérteteket lehet megkérdezni a természet szépségeiről. Minden esetre navigációs feladatnak nem 

volt rossz, hisz vagy meglehetősen kívül megyünk, s ezzel teret s időt veszítünk, vagy 

elmotorozgatunk a szigetecskék és a nagy sziget közötti, nem túl széles – mondhatnám meglehetősen 

keskeny – rés(z)eken. Ez utóbbit választottuk. Olvastam egyébként egy angol módszerről, hogy 

miként kell ködben hajózni. Ki kell állni a hajó elejébe, és krumplit kell dobálni jó messzire. Ha 

csobban, jó, ha koppan, akkor fordulás! Sztorinak nem rossz, de sajnos határozott kapitányi 

parancsba kaptam, hogy a krumpit sütve kell elkészíteni. Azért titokban elteszek néhányat, biztos ami 

biztos. (De ez titok ám!) Délután lett elegendő – néha reffelésre buzdító – erejű szél, s így az 

időközben menetrendszerint megjelent áramlással szemben cirkálgatva estére megérkeztünk 

Scrabster kikötőjébe. Ez az angol sziget legteteje. A HM egy magas partfalhoz irányított bennünket, 

de mondta, ne aggódjunk, mert itt ma 430 cm az árapály különbség, szóval úgy kössünk ki éjszakára. 

430 centi, ennyit változik a vízszint éjjeltől hajnalig. Hát bevallom, lestünk. Megnéztük, mások miként  

kötik ki a hajójukat, és követtük a példát. 



 

Épp vacsorázni készültünk mikor megjelent egy mikrobusszal két rendőr, akik terveink felől 

érdekődtek. Barátságosak voltak és felírtak minden információt, majd jó utat kívántak. (Az út során 

most először kértek tőlünk hivatalos papírokat, eddig minden bemondásra ment.) A vacsoráról jut 

eszembe: a következő képeken az látható, hogy mindenki eszik , amit talál. 

 

Az estében még áttanulmányoztuk az áramlások várható irányát, és -valószínűleg nem meglepő 

módon-, ismét a hajnali indulás mellett döntöttünk. 

 

Július 06. péntek 

Az éjszaka most is rövidnek bizonyult, szerencsére a kikötő köteleink nem. Így a hajnali apály idején is 

szépen állt a hajó a móló mellett. Az indulás ködös volt ugyan, ezért a rövidebb utat választottuk az 

Orkney szigetek felé, de nem soká kitisztult az ég, tíz óra előtt pedig már a nap is kisütött. Ez lehetővé 

tette, hogy rácsodálkozzunk a Hoy sziget meredek szikla szirtjeire s a minden logika ellenére még 

mindig ágaskodó szikla kolosszusra.  



 

A kikötő igazi „marina”, az ára is olyan. Időben érkeztünk így elmentünk várost nézni. Kerestük 

például a Pilot könyvben szereplő kastélyt. Igaz, a  helyiek letagadták a létezését, de nem 

csüggedünk, felkutatjuk. Viszont láttunk néhány skót népviseleti ruhába öltözött férfit. Így élőben 

sokkal ütősebb, mint a képeken. Estére megérkezett a menetrend szerinti vacak idő, így alighanem itt 

kell maradnunk egy, vagy két vagy…. napot. A helyiek egyébként roppant virágszeretőek. 

 



Még néhány kép a Hoy szigetről: 

  


