
2013. szeptember 13-a péntekre esett.  Sokan babonásak, és egy ilyen napon nem fognának bele 

semmibe. Ilyen az egyik kedves ismerősünk is, aki egyik közös vitorlázásunkkor, egy nyári 13-án, 

kétszer egymás után is beleesett a hajóról a kikötő vizébe.  A mi családunkban a 13-a szerencsés 

dátumnak számít. 13-án született a nagymama, 13-án született Dodó, a bátyám és 13-án született 

Csenge is. Ezen előzmények tudatában, és magunkat bíztatva indultunk el szeptember 13-án Illulisat 

irányába, reménykedve, hogy ez, az immár negyedik kísérletünk sikeres lesz.  Hosszú a mai út, és ki 

tudja, mennyit kell kacskaringóznunk a jég között, így 5.30-kor keltünk és 6-órakkor már el is 

indultunk a hajóval. Mindeközben csendesen hullott valami fehér dara az égből és bizony 

meglehetősen hideg volt.  A tenger barátságos volt, enyhe hátszél segítette az utunkat, de motorral 

haladtunk. A hideg miatt gyakran váltottuk egymást, bár később a nap egy kicsit megmelengette a 

levegőt. A nehézségek oka, a Jakobshavn jégfjord Aaissiat-tól messze van, így sokáig minden gond 

nélkül haladtunk. Szerencsésen, szép tiszta időben értük el a jegek határát. Ekkor épp Orsi ügyelt a 

cokpitban, Csenge pedig Kristófot altatta, amolyan közös szunyókálás keretében a szalonban.  Csenge 

így látta az elkövetkező eseményeket: 

Anya egyszer csak beordított a kabinba.  „Csenge gyere ki és szólj apának is! Most!” Ezt követően 

mikor már a hajós nadrágomat húztam fel, olyan hangot hallottam, mint még soha. A hajótest és a 

jég találkozott. Ez a hang kint is elég szörnyű, főleg ha látod magad körül a jegeket, de bent még 

rosszabb, ahol mindez sokkal hangosabb és nem is látom a jegeket. Szóval nem látom, hogy csak egy 

ártalmatlan kis jég vagy egy igazán nagy darab készül épp kilyuggatni minket… Mikor végül én is 

kiértem láttam, hogy veszélyben azért nem vagyunk, de a látvány megdöbbentő volt. A hajót teljes 

mértékben körbefogta a jég. Nem nagy darabok, olyan tenyér nagyságúak, de szorosan egymás 

mellett mintegy jégtakarót alkotva 300 méter széles, és igen hosszú sávban. A hajónkat azon 

nyomban még jobban lelassította a jég, mint mikor az ember a vízbe próbál hirtelen bele gyalogolni.  

Rögtön meg is kaptam a feladatot:  „Csomagold össze a vitorlát!”  Amíg bent aludtam nagy hóesés 

lehetett, mert a vitorla csupa hó volt. Hó és jég - gondoltam – ez ám az igazi északi vitorlázás! Miután 

a vitorla megvolt gyorsan ki kellett állni a hajóorrba, hogy én legyek a szem. A jégdarabok kikerülése 

végett használt mértékegységek a következők voltak: 5, 10, 20fok jobbra, balra, egyenesen. A hozzá 

tartozó karlendítésekkel. Ez számomra különösen nehéz feladat volt, ugyanis ha a piros és a kék zokni 

közül kell választanom, hogy melyiket vegyem fel, azon is öt percet gondolkozom. Itt viszont két-

három lehetőség közül kellett villám gyorsan kiválasztani a jót, amelynek következménye nem a 

tengerfenéken való landolás lesz. Szóval csupán a közelgő jegek helyzetét, a távolabbiak sodródását, 

és az ezek közti kis folyosókat kell figyelembe venni… Ezek után gondolom érthető, hogy nagyon 

elfáradtam, mire átértünk  a jegek között.  

 

 



 

 

 

Bár azt mondták, hogy most nincs sok jég, és ez a kikötő előtti vízterületre igaz is volt, de a fjordból 

kiúszó jegeket mi elég soknak éreztük.  Miután szabad vízfelületre értünk és már szabad volt az út a 

kikötőig, hát persze, hogy egy kicsit nagylegénnyé váltunk, és elhajóztunk be a fjord tövéhez, oda 

ahol a valóban hegynyi jéghegyek sorakoznak, s várják, hogy a mögöttük lévők tömege átpasszírozza 

őket a kijáraton.  Hát igen, ez amolyan igazi turista látványosság. 



 

 

Miután eleget csodálkoztunk, irány a városka. A Pilot könyv szerint ez egy nagyon zsúfolt kikötő. Hát 

nem tudom, hogy ezt a jelzőt hogyan lehet még fokozni, de a móló mentén fürtökben álló, valamint a  

bójákra kötött hajók között mindössze szűk lagúnák között lehetett közlekedni, már ahol a hajók, 

vagy az azokra kötött csónakok nem zárták el a folyosót. No, ilyen helyen egy 11-méteres vitorlással 

manőverezni, nem egyszerű. Persze ismét szerencsénk volt, mert a helyzetünket nem nehezítette 

szél, de azért nem volt egyszerű. Az első kikötésünk egy szabadon álló úszómólónál történt. Erről 

rövidesen kiderült, hogy ez foglalt, még a helyi halász neve is ki volt írva egy táblácskára. Ezután 

átmanővereztünk egy piros 

halászhajóhoz, végül 

következett egy 

meglehetősen elhanyagolt, -

tehát remélhetőleg nem 

mindennap használt- 

bálnavadászhajó oldala. Itt 

megállapodtunk, s ha lett 

volna, letörölgethettük volna 

az izzadtságcseppeket a 

homlokunkról. 



 

Ez a kikötő azonban tartogatott még további meglepetéseket is a számunkra. Már a hajók közötti 

kacsázás közben láttuk, hogy itt sok hajó mellé oda vannak kötve azok a fóka tetemek, amelyeket 

valamikor lelőttek. Jobbára úgy, láthatóan fókaként, de az egyik esetben csak megnyúzott tetemek 

lebegtek nagy csokorban a felszínen. A mi bálnavadászhajónk másik oldalán egy közepes méretű 

motoros állt, melyet úgy tűnt, fóka raktárnak használtak. Ezeket a fókákat - és amit még aznap hozott 

a gazda egy másik motorossal - berakták a kis hajó belsejébe.  Nem soká megjelent egy harmadik 

csónak is, rajta körben tizenkét elejtett és kiterített fókával. Döbbenetes látvány és döbbenetes 

pusztítás. Nem is értettük miért lő le valaki egy nap tizenkét fókát, hisz ennyit egész télen nem lehet 

megenni. A bőre biztosan értékes, de mi lesz a hússal? Talán a kutyák etetéséhez használják fel?  

   

Este különös figyelemmel begyújtottuk a kályhát, ami csodák csodájára remekül működött.  Persze 

csak egy darabig, mert az üzemanyagtartályban valami üledék lehet, ami rendszeresen eltömíti a 

vékony csövecskét.  

Másnap reggelre a hajónkat vékony hótakaró borította.  Kristóf nagyon élvezte, hogy hógolyót 

gyúrhat a fedélzeten. Vízre tettük a dingit és elmentünk, hogy körülnézzünk a városban. A térképnél 

itt is többet ért a biometrikus GPS, vagyis a helyiek szívesen útbaigazítottak, amikor a múzeumot 

kerestük.  Ezt a múzeumot érdemes volt megnézni, nem utolsó sorban az ott vetített filmek miatt, 

amelyekből jóval többet megtudtunk az inuit kultúráról és a jéghegyek születéséről, mint az eddigi 

kiállításokon. 

   

 

 



Bár a hó napközben jobbára elolvadt, a következő éjjelen „Holle anyó” tovább rázta a dunyháját, így a 

környék, a háztetők és a hegyek alpesi falu jelmezt öltöttek. A hajónk fedélzete is téli díszbe öltözött. 

Nem csoda hát, ha a mai reggelen kicsit később keltünk fel a szokásosnál. 

 

  
Ezt a napot túrázással töltöttük, s elkirándultunk a jegeket kivezető fjordhoz. Szerencsés volt, hogy 

ma jöttünk erre, mert csodaszép ragyogó napsütésben és jó kilátásban volt részünk. Ez a részt 2004-

ben a világörökség részévé nyilvánították, s talán ezért is, de egész jól jelölt turistaút vezet körbe a 

fjord mentén. Persze ne az otthon megszokott turista utakra gondoljunk, hisz itt mások az 

adottságok, - sehol egy darab fa- de van itt-ott egy festett pötty vagy színes kőrakás a sziklákon, ami 

elegendő a tájékozódáshoz. 

 



 

 

  



 

Utunk elhaladt a szánhúzó kutyák szállása mellett, s bár a felnőtt kutyákhoz nem tanácsos közelíteni, 

de a kölykök még szívesen barátkoztak velünk.  

 

 Ilyen környezetben ugye nem csoda, ha a főúton külön felhívják az autósok figyelmét a 

közlekedésben részt vevő kutyaszánokra. 

 

Még előző nap felderítettük a Mikulás helyi postaládáját, ott van a nagy Mikulás szán mellett 

közvetlenül. Így azután ma elhoztuk a 

reggeli után Neki megírt levelet.  

Ahogy láttuk, sok felől írnak neki a 

gyerekek. A címzések között nem csak 

grönlandi, dán és német, de még 

Taiwanból érkező boríték is volt. Ezek 

mellé került most egy magyar kisfiú 

levele és rajza is.  



  

Szerencsére a sportcsarnok itt is szívesen látja a hajósokat, így egy kicsit elidőztünk a meleg víz alatt, 

s a legszükségesebb ruhaneműk mosására is volt lehetőségünk.  Ez utóbbival kapcsolatban azért 

elmondom  Orsi véleményét a ruha kérdésekről. Idézem: „Ha esetleg itt kellene telelnünk, simán 

kitartanánk. Nem kellene mást tennünk, csak az otthonról hozott és még vasalt ruháinkat 

kiárusítani.”  

Bár Illulisat valóban érdekes volt, és akár még egy-két napot eltölthettünk volna az öregecske 

bálnavadász hajóhoz kötve, másnap mégis a visszafelé indulás mellett döntöttünk. Jó döntés volt. Az 

elmúlt két nap enyhe szele ugyanis szépen folyamatosan sodortra ki a nyílt tengerre a fjord jegét, a 

jéghegyeket és a „storis” nevű törmeléket. Bár most éjjel nem esett hó, de a reggeli hideg miatt egy 

kicsit később indultunk, de még így is nyolc előtt.  A velünk együtt kifutó halászhajóknak esze ágában 

sem volt a jég felé venni az irányt, hogy nekünk esetleg utat nyissanak, inkább az északi szigetek 

nyitott részei felé vették az irányt. A jégmező most sokkal kiterjedtebb volt, mint amikor jöttünk, s ha 

akkor azt hittük, hogy ez elég sok, hát akkor most csak azt mondhattuk: megyünk amíg valahol 

ritkulni nem kezd és át nem tudunk óvatoskodni közötte. 

 

  



Jó darabig motoroztunk, keresve valamiféle rést a jégmezőn. 

Orsi elmondása szerint, azt gondolta, ennek sosem lesz vége. 

Csenge így meséli el az eseményeket: 

Most a kormányzás feladata jutott nekem, apa pedig felmászott 

mintegy 8-10 méterre az árbocon és távcsővel kémlelte, hogy 

mégis hol törjük át a végeláthatatlan fehér szőnyeget. 

  

 Jött a parancs:  „50fok balra!”  Hopp, már benn is voltunk a 

jégmezőben. 

 
Azonban Apának még le kellett mászni és felvenni egy beülőt, hogy odafönn biztonságosan 

kiköthesse magát. Ez alkalommal a jégkerülő manőverek kibővültek az: Adj gázt! és a Lassíts! 

vezényszavakkal is. Gyomorszorító volt látni, hogy egy-egy tőlünk 3 méterre lévő nagyobb jégdarab 

alja alul úgy kinyúlik, hogy kis híján hozzáér a hajónk oldalához. 

Egy nagy, havas jégtábla mellett apa megkérdezte „Na, Cseni erre ki akarsz menni? – Hát, ha 

szabad…” Végül úgy döntöttünk, hogy Apának inkább ne kelljen le-fel mászni az árbocon. Így tovább 

folytattuk lélekvesztő utunkat.   



 

A tapasztalat okán azt gondoltam, hogy ezt már sokkal jobban fogom bírni, de talán a nagyobb táv 

miatt, úgy lélegeztem fel a jéghatár végénél, mint talán még soha…  

 

A jégmezőt elhagyva még a tenger színe is megváltozott. Előtte a víz is olyan tejes, fehéres-szürkés 

volt, később azonban visszanyerte azt a szép kék színét. 

Ennyi tekergőzés után nem csoda hát, hogy csak estére értünk be Aaisaat-ba.  A következő napon 

visszatért a szép napsütéses ősz, így Csenge szavaival élve: ismét találtunk magunknak néhány igen 

piszkos munkát a hajón. Leszereltük és kitakarítottuk az olajkályhánk üzemanyag tartályát, 

kormoltunk egy keveset, majd előkerült a fekete sikaflex is, ami ugye igen-igen ragaszkodó anyag. Ha 

az ablakon s az egyéb helyeken is úgy megtapad, mint a kezemen, nem lesz itt hiba. 

 


