
Visszatekintés Shetlandra :   

Mielőtt elkezdeném elmesélni a Shetlandi szigetekről a Feröer szigetekre való átkelésünket, 

szeretnék még egy visszapillantást tenni a Shetlandon eltöltött napokra.  Írtam korábban, hogy 

megismerkedtünk egy idősebb házaspárral Cullivoe-ben akik nagyon kedvesen meghívtak bennünket 

a hajójukra, ami egy Najad 33-as volt. Hát bizony az első benyomásainkat a hajóralépéskor 

megalapozta a bőrrel bevont kormánykerék és a sprayhood fém részeinek szintén nagyon igényes 

bőr bevonata. Szép hajó az bizonyos. Odabenn mahagóni bútorzat, minden részletében  kidolgozott 

és felszerelt, egyszóval olyan amilyet a vásárokon már sokszor megcsodáltunk.  Jó hangulatú 

beszélgetés volt egy pohár bor mellett.  Mikor visszatértünk a  saját hajónkba, egyszerre 

szembesültünk a különbségekkel. Uram Isten, hogy nálunk mennyivel nagyob a tér, mennyivel 

szélesebb a szalon, mennyivel világosabb a belső tér és mennyivel élhetőbb hosszú távon ez a hajó, 

még ha jóval kidolgozatlanabb is.  Pedig a mi hajónk egy  harminc éves konstrukció, és csak 3 lábbal 

nagyobb,  de ismét nagyon megdobogtatta a szívünket és most is  büszkék voltunk Rá.   

Írtam már többször is az itteni emberek kedvességéről. Talán furcsa,hogy miért hangsúlyozom ezt 

ilyen sokszor és miért esik ez ennyire jól ? Aki hozzánk hasonlatosan elég sokat hajózott a csodálatos 

horvát szigetvilág elüzletiesedett, turistából élő és némileg militáns világában, hálássá válik az őszinte 

gesztusokért. Ha nem ecsteltem volna kellőképp a helyi mindenes ember segítőkészségét akkor nem 

voltam elég alapos, de most itt van még egy példa az itteniek mentalitására.  Az indulásunk előtti 

délután átjött egy halász a kikötő egyik hajójáról és kaptunk tőle egy  bő 80 centi hosszú, jól 

megtermett  lazacot. Nem kért érte semmit, csak azt tudakolta szeretjük-e a halat. Mondta, hogy ezt 

nekünk hozta, és letette a hajó mellett a mólóra. A meglepetéstől először szóhoz sem jutottunk, és 

őszintén megmondva  hirtelen azt se tudtuk mit tegyünk egy ekkora hallal. De az ajándékozó tudta, 

hogy jót tesz velünk, nekünk pedig  bőségesen megérte az egész  délutáni halsütés, az biztos. 

 
A következő héten sok halat ettünk s a találékonyságunk sok mindennel társította e remek étket. 

Tálaltuk egyszerűen kenyérrel és citrommal, majd a hajófenékből elővarázsolt otthoni ajvárral, de 

marhahúsos smack levessel épp úgy, mint  sajtos tésztával. Mondjuk, a smack levesnél kicsit azért 

úgy éreztem, hogy beletenni a sült lazacot gasztronómiai vétek, de mindenkinek nagyon ízlett. (Talán 

azért is, mert már egy bő napja hajóztunk és menetben azért nem nagyon lehet csodákat tenni a 

konyhában, ez meg mégiscsak meleg étel volt.) Öt napig ettük és a végén már nem sok maradt amit 

kockázatosnak ítéltünk, s megosztottunk a sirályokkal. 

Írhatnék még Shetlandról ( épp úgy mint Skóciáról ) sok szépet és jót, de talán ennyiből is érezhető: 

belopta a szívünkbe magát ez a szigetvilág és a lakói. Nem mi vagyunk itt az egyedüliek, láttunk  



magyar festők cégérével díszített autót, magyar gyorséttermet s még magyar szót is hallottunk egy 

boltban. (Indulásunk óta először.)  

2012. július 18. Szerda 

Az árapály ezen a szakaszon komoly áramlást alakít ki, ezt már tapasztaltuk érkezésünkkor is. 

Legalábbis azt hittük, hogy tapasztaltuk, minden esetre hallgattunk a tanácsokra, no meg a 

pilotkönyvre és hajnali 2 óra 30 perckor elindultunk. A helyiek szerint itt akár 7 csomóval halad az 

áramlás, mi ezt a sebességet pusztán motorral talán el sem tudjuk érni. Meglepően világos volt. A 

kikötőt elhagyva ismét meglepetésben volt részünk. Úgy látszik így megy ez errefelé, meglepetés 

után meglepetés következik.  Méghozzá jókora meglepetés, s nem is egy.  Az áramlás ugyan a mi 

irányunkba hajtotta a vizet, a szél azonban ennek ellene dolgozott.  Kettejük  játéka olyan méretes 

hullámokat alakított ki a követkető két mérföldön, amiben a hajónk ugyan jó sebességgel haladt 

előre, de hihetetlen meredek hullámhegyekre kapaszkodott fel, hogy azután azoknak a túloldalán a 

mélybe szörfözzön. Zoli az induláskor humanitárius szempontok miatt nem ébresztette fel a családot, 

megtette hát ezt helyette a tenger.  Egyedül indult el, ám miután ezekben a hullámokban nem 

számíthatott a Mókuska – azaz az automata kormány -  segítségére, ráadásul ezzel párhuzamosan a 

spinakker bum leleményes módon kibújt kötelékeiből, hogy a mélység felé kacsintgasson, szóval 

mégiscsak segítségül hívta Csengét. Eközben a  fuxban Kristóf békésen aludt, annak ellenére, hogy az 

utunk során először még az alatta lévő tárolóban elhelyezett  horgonylánc is valami jó hangos táncos 

műsort adott le, csúszkált ide-oda. Én békaként kinyúlva, hasmánt fekve próbáltam rábeszélni a 

gyomromat, hogy egy szép zöldellő réten van, de nem jártam túl nagy sikerrel.  A helyzet a szorost 

követően normalizálódott. A hullámok lecsendesedtek, s a hajó szépen szelte a vizet és a nem túl 

nagy hullámokat. Később még a Nap is kisütött, így a hűvös szél elől elbújva, és a kicsiny kokpitban 

heverészve könnyű volt szemmel tartani a szélkormány munkáját. „Albatrosz mester” az egész 

átkelés során kielégítő teljesítményt nyújtott, úgy tűnik a negyedszeles szakaszokon érzi jól magát. 

Persze, ha a szél nem túl durva és nem nőnek nagyra a hullámok, s a negyed szél iránya sem 

kevesebb mondjuk 50-55 foknál.  Most végre a gyakorlatban is hasznosítottuk az út eleje óta csak 

kerülgetett, ágyat lehatároló pallóinkat. Így lehetett aludni az ágyon a nélkül, hogy folyamatosan 

macskaként kellett volna kapaszkodni, és még a súlyunk is a jó oldalon volt.  Az út során 

kommunikáltunk egy nagy halászhajóval. Az elvégzett ROC tanfolyam nem volt haszontalan, egyetlen 

probléma akad csak: az itteniek semmilyen sémát vagy formulát nem követnek, egyszerűen csak 

folyamatosan beszélnek, de azt jól. Nálunk ez még fejlesztés alatt áll…. Azért valamennyire 

megértettük egymást. Délután felfedeztünk egy olajfúró tornyot, amelyikről később kiderült, hogy 

szeizmológiai méréseket végző állomás. Nem 

baj, úgysem akartunk tankolni, hisz 

vitorláztunk.  

Az éjszaka nyugalmasan telt, már amennyire ez 

egy menetben lévő vitorlás hajón lehetséges.  

Az esti szél erősödésekor a „fiúk” lereffelték a 

vitorlákat, így „Albatrosz mester” kisebb 

segítségekkel, de ügyesen kormányozta a hajót 

továbbra is.  Zoli beírta a hajónaplóba este 

tízkor, hogy felkapcsolja a pozíciófényeket, de 

végülis  éjfélig világos (no jó, szürkület) volt, s a 



lámpákra sem volt 

szükség. Sötét akkor 

lesz, amikor zárt 

felhők takarják el az 

eget. Ahol a 

felhőtakaró felszakad, 

ott olyan mintha 

mögötte egy nagy 

zseblámpával 

világítanának. Zoli 

vitte a hajót éjszaka 

is, és amikor már 

nagyon elfáradt, 

akkor a konyhai 

csörgőóra tízperces 

csörgései között  

igyekezett egy kicsit 

szundikálni. Délelőtt feltűntek a Feröer szigetek, s ahogy közeledtünk meredek sziklafalak, vad zöldek 

és legyalult vulkáni kúpok tették érdekessé a tájat. Délről közelítettünk a fővároshoz Tórshavnhoz.  

Már csak öt mérföld, mindjárt ott vagyunk. Csenge lelkesedésében kihozta a kikötőköteleket is, de 

valami csak nem stimmelt….. Nem haladtunk. Azaz alig haladtunk. Bizony ez a helyismeret hiánya. 

Ebben az időben indult meg a visszafelé áramlás, és mi hiába túráztattuk a motorunkat alig jutottunk 

előbbre. Később megtudtuk, a helyiek ilyenkor kihasználnak egy partközeli inverz áramlást, de mi 

nem merészkedtünk az ismeretlen vizekre. Bizonyára fáradtak is voltunk, de hosszú út volt ez a 

néhány utolsó mérföld. Végül 38 órányi hajózás után kikötöttünk Tórshavn marinájában. Ahogy a 

kikötői öbölben óvatosan körülnéztünk, az egyik vitorlás hajóról szakállas férfi integetett, hogy 

menjünk arra, álljunk be a belső kikötőrészbe. Először kicsit kétkedtünk, de hát a tanács az tanács…. 

bementünk és rögtön úgy éreztük magunkat mint hal a varsában. Ott álltunk egy relatíve nagy és 

persze orrsugár kormány nélküli vitorlással egy kis motorosoknak épített marinában.  Az égiek 

segítségével, no meg Zoli valóban bravúros manőverezésével meg tudtunk fordulni, és odaálltunk a 

jelzett vendéghelyre. Két (vendég) vitorlásról is jöttek üdvözölni, és kötelet fogni, az egyik egy szép 

Oyster volt, a másik egy hasonlóan szép Moody. Ez kicsit hasonlatos ahhoz, mintha odahaza megállna 

egy Mercedesz és egy BMW és megkérdezné segítsen-e kereket cserélni a Suzukimon.  No jó, persze 

a tengeren az élet teljesen más….Az igazsághoz azért az is hozzátartozik, hogy mire ők odaértek, 

Csenge, mint képzett legénység már partra is ugrott, hogy kikösse a hajót. (Zoli nagy büszkeségére.) 

Ez a helyi Vitorlás Klub kikötője, azaz inkább hajós klubot kellene írnom, mert errefelé a vitorlás ritka 

madár, szinte mindegyik hajó motoros. Szakállas ismerősünk - aki szintén vendégnek mondta magát – 

egy másik feröeri szigetről jött át, és sok hasznos tanáccsal segített bennünket. Később vettünk egy 

feröeri nyelven írt hajós Almanachot és abban is készségesen segített eligazodni. A beszélgetésünk 

legvégén kiderült, Ő a hétköznapjaiban is hajós ember, sőt, azon a harminckétezer tonnás  hajón 

dolgozik amelyik az Almanach borítóját díszíti.  Ő a kapitány.  

A Vitorlás Klubban mi vendégek voltunk, fizetnünk nem kellett a kikötésért, csak az univerzális CHIP 

kártyát kellett kiváltanunk. Ez a kártya, illetve az erre feltöltött kredit volt elhasználható a mosdó 

belépőnél, a tusolásnál, a mosó vagy szárítógép használatánál és a parti áram vételezésnél.  A helyiek 



esténként be-benéztek a klubba, ahol a „living room”-ban egy-egy kávé mellett élték a hajósok  

társadalmi életét. Bennünket is szívesen láttak, mi pedig örültünk a társaságuknak, a meleg fűtött 

szobának  és  az  internet  hozzáférésnek.           A következő napokban vacak esős és nagy szeles idő 

következett, olyannyira, hogy a mi védett kikötőnktől 100-150 méterre már  hullámtarajokkal szaladt 

a pajkos szél. Amikor kevésbé esett megnéztük a helyi akváriumot, múzeumot, koncert termet és 

amit még e városka nyújtott. Az akvárium udvarán például lehetett polipdarabokkal rákokat halászni, 

a múzeumban a csontvázakon kívül a gyerekjátszóban még kitömött fóka is volt, a város közepén 

pedig van egy olyan rész, ami akár skanzen is lehetne, csak éppen lakott. 

   

     
Az időjárás jobbra fordulására várva kirándultunk, elmentünk Kirkjobourba (ejtsd: Csircsöbörg) 

megnézni az állítólagosan legrégibb, s immár 900 éves faházat, amely 17 nemzedék óta, még a mai 

napig is lakott,no meg  egy templom romot. 

    
Egy másik napon elbuszoztunk a sziget második legnagyobb városkájába Klaksvikba.  Az ottani 

múzeumban megtudtuk, és láttuk is, milyen jó bójákat készítettek régebben macskákból. (Nem 

tévedés, macskából.)  Az öregúr szerint- aki még egy rögtönzött idegenvezetést is tartott- azok voltak 

a legjobb bóják  a műanyagok megjelenése előtt. 

                                                        



 Bizony  ez itt a nyár a szigeteken. Háááát, komoly kétségeink támadtak, milyen lehet itt az időjárás 

akkor, amikor nincs nyár. Minden esetre a klubban az öregek azt mondták, itt a Golf áramlat miatt 

télen sem fagynak be a kikötők, kinn havazik ugyan, de télen is lehet úszni a tengerben. ???  Ezt azért 

elég elkerekedett szemmel hallgattuk, mert a tenger vize most is csak 10-11 fokos, szóval itt csak az 

akar úszni, aki beleesett a vízbe és nem állt meg rögvest a szíve.  

A Feröer szigetek természeti szépsége ámulatba ejtő,  aki vonzódik a tenger által szabdalt  vulkanikus 

tájak vad formavilágához, a jól követhető több részből álló láva rétegek vad, zölddel benőtt 

hegyoldalaihoz, a körül ölelő tenger szépségéhez és az érdekes felhőformákhoz,  az biztosan nagyon 

élvezi majd az ide látogatást. Azt, hogy az utikönyv szerint itt tapasztalható rendkívül magas 

életszínvonalat miben élik meg a helyiek, nem sikerült felfedeznünk. Amit láttunk az nem erre utalt, 

bár lehet, hogy a lakások belül nagyon igényesek, hisz hosszú a tél.  Házaikat kívülről színesre festik, 

ez érdekessé  teszi a városkákat, ám az épületek anyaga nem olyan, mint nálunk.  Általános  a festett 

fém trapézlemez a tetőn és néhol ismét megjelentek a hagyományos fűtetős házak. A ház oldalát 

gyakran borítja fém trapéz lemez vagy egyszerű fa deszkázat, ám a műanyag festésű nyers beton sem 

ritka. A bukó ablakok praktikusan alul nyílnak ki, így ha egy kicsit esik – ami itt nem ritka jelenség - 

még akkor is lehet szellőztetni. Szinte minden ablakban van gyertyatartó és cserepes virág, úgy tűnik 

ez itt elengedhetetlen. Tórshavnban, a fővárosban mindössze 4 féle buszjárat van, viszont a 

tömegközlekedés meglepő módon ingyenes. Ezt mi Kristóffal ki is használtuk, az 1-es busszal 8 kört 

biztos mentünk, ha nem többet. Ami a legfurcsább, hogy a városban a házak között vannak elkerített 

zöld területek és ott bizony birkák legelésznek a legnagyobb nyugalomban. Mondjuk kb. úgy kell 

elképzelni, mintha Budapesten a Duna Plaza mellett lenne egy birkalegelő. Ami viszont nincs, az a 

játszótér. 3 nap keresgélés után még a turistairodában is megkérdeztük, de tagadtak. Csak az iskolák 

udvarán van, ami nem is publikus, meg ugye szünet is van. Némi gondolkodás után azért rájöttünk, 

hogy mi lehet ennek az oka: vagy esik az eső, vagy szemereg az eső, vagy fújja a ködöt a szél. Ezek 

ugye nem játszótéri idők. Ha tegyük fel –és ez valóban csak feltételezés-  ezek közül éppen egyik sem 

állna fenn, akkor is nemrég esett, tehát csatak vizes minden, szóval szintén nem játszótéri idő. Akkor 

meg minek a játszótér?! Végül azért egy szárítóállványra felakasztott hintára mégiscsak ráakadtunk, 

és ezzel Kristóf teljes mértékben elégedett is volt.  Szóval az ide látogatónak arra azért fel kell 

készülnie, hogy itt a napkrémet legfeljebb kenőanyagként tudja felhasználni.  

 

 

 

 



 

2012. július 26. csütörtök 

Eljött a továbbindulás napja. Szokásunktól eltérően nem kapkodtuk el az indulást, mondhatni kissé 

elszöszmötöltük a reggelt. Okulva az idejövetelünkkori áramlási tapasztalatokból, Zoli sokáig 

nézegette az Almanachot, hogy mi is lenne a legjobb az utunk szempontjából. A Streymoy (nagy 

sziget ) és Nolsoy közötti szakaszon 7 csomós sebességgel haladtunk, köszönhetően az áramlásnak és 

a jó 5-ös erősségű negyed szélnek. A sziget csücskét az áramlás miatt az elgondoltnál sokkal nagyobb 

kitérővel kellett megkerülnünk, amit nem is tudtunk jól megítélni elsőre.  Bár az eget mindenhol 

furcsa és érdekes formájú sötét esőfelhők borították, nálunk ekkor még nem esett. A szigetcsúcs 

kerülés után előbb félszélben, majd raumban haladtunk az egyre növekvő hullámok hátán billegve. 

Nem reffeltünk, szaladtunk a széllel. Zoli folyamatosan nézte a valós haladásunkat és az áramlás 

alakulását. Úgy tűnt a jó haladás ellenére sem célszerű már behajóznunk az eredetileg tervezett 

szorosba, mert az út felétől  szembe áramlással kellene küzdenünk, ami ott vélhetően elég erős 

lenne. Úgy döntöttünk, hogy Vágár szigetét délről kerüljük és ez jó döntésnek bizonyult.  Jó döntés 

volt, mert így láthattuk a tenger felől is a Sorvagur előtti öböl külső, félelmetes és mesés szikláit. Az 

eddigi felhős idő közben esőssé vált, a szél megerősödött, s vele a hullámok is megnövekedtek. Még, 

hogy megnövekedtek ? Az utolsó kerülendő szigetecskénél olyan hullámok hátán száguldottunk 

lefelé amely már félelmetes volt. Ezen a részen az Almanach jelzi veszélyes hullámzás kialakulásának 

lehetőségét nagy szél esetén, de csak az árapálynak egy-két órácskával későbbi időpontjára. 

 A nagy hullámok az első sziget takarása után megszüntek, innen kezdve a szigetecskék és sziklák 

között dallamot játszó szél hol szinte flautéban lengette a vásznainkat, hol úgy megdöntötte a hajót, 

hogy mi Kristóffal aggodalmasan szemeztünk a halakkal a hajó oldal ablakain keresztül. Bár mindent a 

hullámos tenger ismeretében pakolunk benn a hajóban, de most ez is kevésnek bizonyult. A 

hajóbelső kicsit úgy festett mint belvárosi ház előtt a járda lomtalanításkor, igaz mi nem akartunk 



kidobni semmit. Erősen bíztunk benne, hogy a „fiúk” odakinn még nem estek le a fedélzetről. 

Eközben Zoli és Csenge a „jó szeles” szakaszon küzdöttek az elemekkel majd egy védettebb részen 

beindították a motort és a szélárnyékosabb szegélyen bemotoroztunk Sorvagur kikötőjébe. Ebből is 

látszik, számunkra a hullám sokkal nagyobb probléma, mint a szél. A helyzetet röviden egyébként 

csak annyival jellemezném, hogy először fordult az elő az út során, hogy Zoli engem is kihívott, mert 

kellett 3 ember a fedélzeten,  így Kristóf egyedül maradt benn a kabinban. (Ő teljesen jól elvan,nem 

érzékel semmit a nehézségekből.) Azzal, hogy beálltunk a belső, marina szerű kikötőbe némi 

kockázatot vállaltunk a csekély vízmélységek miatt, de a szél és hullámvédelem, no meg a később 

felfedezett elektromos csatlakozás nagy vonzerőt jelentettek. Nincs a kikötőben rajtunk kívül vitorlás 

hajó, helyi motorosból azonban van bőven. Ezek általában a halászathoz használt modern vagy épp 

hagyományörző Viking bárkák feltehetően méretes motorokkal a gyomrukban. 

 A városkában egy takeaway éttermecskét találtunk ami az egyfejes benzinkút shopja is egyben. 

Internet elérés a magánházaknál van vagy kinn a városon kívül a repülőtéren. Szóval ha időjárás 

előrejelzésre van szükségünk…  A repülőtérig - ami a hegytetőn van – egy bő órát kell rollereznünk. 

Visszafelé azonban már könnyű az út……  Közben a helyiekkel beszélgetve egy idős úr – aki vitorlázni 

is szokott Skandináviában - elmondta, hogy ők úgy tartják, itt  július 20-a után a tenger durvára vált. 

Torshavnban erre még az augusztus 20-át mondták, de hát itt ugye a sziget keleti oldalán vagyunk. 

Ha őszinte akarok lenni, itt a tenger és a szél még a kikötőben is tiszteletet ébreszt, és minden 

bizonnyal így van ez június 20-án is, meg augusztus 20-án is. 

 

 



Búcsúzóul egy kis feröeri mosoly: 

 

 

 

 


