
2013. június 13. 

Csenge ma lett 17 éves és négy hónapos. Ezt jó jelnek tekintettük, és a délelőtti dagállyal kihajóztunk 

Snarfariból. Bár ebbéli szándékunkban kis híján meggátolt a törvény őrzője, de vele szerencsére csak 

Pisti találkozott. Történt ugyanis, hogy míg én utolsó lendülettel elrollereztem a közeli hajós boltba a 

már hosszabb ideje kiszemelt mentőtutajért, addig megjelent a hajónknál egy egyenruhás, pisztolyt 

viselő úriember és el akarta kérni a hajónk papírjait. Pisti ellenállt, mondván ő egy kukkot sem beszél 

angolul, és épp annyit izlandiul, szóval majd én….  A helyiek szerint a Custom képviselője lehetett. 

Mondtam nekik, ha az úr visszajön, mondják meg, hogy nekünk mennünk kellett mert a dagály nem 

várt, ám Reykjanneshofn-be tartunk, ott megtalál bennünket.  Így indultunk el, és jól eső érzés volt, 

hogy még a móló végére is kijöttek integetni. Szél nem volt, így a mai nap teszteltük a motort, ami 

egyébként sem ártott az őszi kalamajka után. Most szerencsésen és gond nélkül értünk be 

Reykjanneshofn-be ahol a Harbour Master már régi ismerősként üdvözölt.   

Június 14. 

Az éjjeli filmnézés valamint az elmúlt két hét nappali éjszakái nyomán most reggel igazán nehezemre 

esett a felkelés, de így is elindultunk 5.50-kor. A szél továbbra sem dagasztotta a vitorláinkat, így a 

mai nap egy nagy motor teszteléssé alakult. 

Megpróbáltam a monoton menetet és a 

sima tengert puffin fényképezésre 

kihasználni, de nem voltam sikeres. Ezek 

félénk madarak, sosem tudtuk 

megközelíteni őket. Nem úgy egy másik 

madár.  A Coast Guard helikoptere olyan 

közel, olyan gyorsan és olyan zajjal repült el 

mellettünk, hogy kissé megijedtünk.  Estig 

hosszú utat tettünk meg, és végül 

befutottunk Torlakshofn kikötőjének 

legbelső, legvédettebb és leghalszagúbb úszómólójához. 

 

Június 15. 

Nem lustálkodtunk sokáig. Bár ebben az évszakban itt nem lehet olyat mondani, hogy a hajnali nap 

első sugaraival, - mert ugye ilyenkor errefelé az örök világosság fényeskedik – de azért 

megpróbáltunk korán elindulni, hisz a mai utunk is hosszúnak ígérkezett.  Körülbelül az út feléig 

motoroztunk, majd kellemes délkeleti szél támadt amelyben  érdemes volt vitorlát bontanunk. Késő 

délután értünk be Heimaey kikötőjébe ahol már állt egy nagyobbacska belga vitorlás. Rövidesen 

megismerkedtünk a Port Securiti képviselőjével is, aki azt javasolta, hogy maradjunk a benzinkút úszó 

mólójánál. Adott helyi térképet és információs füzetecskét, majd  előzékenyen felhívta a benzinkutast 

is aki hamarosan megérkezett egy benga nagy terepjáróval.  A kedves úriember előbb minden 

kannánkat megtöltötte az eddigi legalacsonyabb árú gázolajjal, majd autóján rövidke városvezetést 

tartott, megmutatva az öbölben szemközt található két ős-öreg vulkánra felvezető köteles-létrás utak 

elejét. Hát igen, az izlandiak kedves, vendégszerető emberek.  Érdeklődésünkre, hogy hol találhatunk 

wi-fi kapcsolatot, a parton lévő kávézót és egyben turista szervező vállalkozást ajánlotta. Mikor 



beléptem, az egész „család” épp valamiféle szendvics vacsorát fogyasztott a kávézó mögötti 

étkezőben és jöttömre  heves integetésbe kezdtek. A szendvicsek láttán  nálam is megkordult a 

bendő és rögtön nem a wi-fi, hanem a fellelhető élelmiszerbolt után érdeklődtem. Kis tanakodás után 

megegyeztek abban, hogy a közeli bolt már zárva van, és a főnök – egy hosszú hajú fiatalos fickó – 

elvisz engem valahová ahol még ilyenkor is nyitva vannak. Így azután nemsoká Pistivel közösen egy 

turista busz egyedüli utasaiként újabb városnéző körre indultunk, a távoli bolthoz. Természetesen 

meg is várt bennünket a srác, és visszafelé került egyet az uszoda felé, hogy ha esetleg lesz majd 

kedvünk hozzá, akkor könnyen megtaláljuk.  Kicsit olyan volt ez az egész, mint a mesében, s nem is 

ecsetelem tovább az izlandi emberek kedvességét, mert még elfogultsággal vádolna valaki, de mit 

tagadjam… ezek után nem lenne szép tőlem, ha elfogulatlan maradnék.  Egyszóval azt, hogy miután 

visszavittek busszal, még beinvitáltak az előzőleg megismert étkezőbe ahol előbb egy teával majd 

mellé egy nagy doboz házi süteménnyel kínáltak, azt már igazán nem mesélem el. 

 

Június 16. 

A jó időt kihasználva ma elindultunk megnézni azt a szigetet amelyik arról nevezetes, hogy fiatalabb 

nálam. Ez a sziget Sursey. ( http://hu.wikipedia.org/wiki/Surtsey ) Csupán apró adalék  a sziget 

keletkezéséhez az a történet, hogy idézem:  1963. november 14-én  7 óra 15 perckor az Ísleifur II 

nevű, a Vestmannaeyjar szigetvilágát járó halászhajó szakácsa a hajótól délnyugatra sötét füstfelhőre 

lett figyelmes.  Mivel az egyetlen logikus magyarázatnak az tűnt, hogy egy másik hajó kigyulladt, hát a  

halászhajó a kapitány utasítására septiben a kigyulladt hajósegítségére sietett.  Micsoda 

megkönnyebbülés lehetett a kapitánynak, amikor felismerte, hogy nem egy kigyulladt hajótól jön a 

füst,….. hanem  a tengerből épp feltörő tűzhányóból……   No, de ne szaladjunk el az időben se ennyire 

vissza, se előre, hisz míg elértünk a szigetig, addig is volt meglepetésben részünk.  Talán az utunk 

felénél járhattunk a Hellisey sziget magasságában mikor orca uszonyok tűntek elő a Hellisey és a 

Geldungur sziget közötti részen. Egyből nem volt annyira sürgős a továbbhaladás, és igyekeztünk 

minél tovább kiélvezni a ritka pillanatot. Az orcák társasága 6-8 egyedből állhatott, melyben volt kicsi 

és jó nagy hátúszójú példány is.   Egy területen, de nem egy csoportban mozogtak.  Mérsékelten 

keltettük fel az érdeklődésüket,  de így is szerencsések voltunk, mert vagy 15 percig láthattuk őket.  

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Surtsey
http://hu.wikipedia.org/wiki/1963
http://hu.wikipedia.org/wiki/November_14.


 

Ezek után tovább hajóztunk az emberek által szinte érintetlenül hagyott kincs, a Sursey sziget 

irányába. A szigorúan védett természetvédelmi területre, a szigetre, alig néhány tudós  léphetett be 

az elmúlt évtizedekben. Ritka lehetőség ez annak megfigyelésére, hogy az élet miként hódítja meg a 

semmiből megszületett vulkanikus szigetecskét. A szigetet persze folyamatosan pusztítják az óceán 

hullámai, így mára eredeti területének a felét már elvesztette, ám furcsamód a tenger épített is egy 

partszakaszt mintegy kárpótlásul. Természetesen az, hogy mit látunk, szem kérdése.  Van, aki csak 

egy kupac követ lát, más a csodát fedezi fel. Én szerencsésnek mondhatom magam, mert úgy 

tekintettem erre a szigetre, mint gyermekkorom álmodozásainak egyik megtestesülésére. 

 

   

 

Heimaey felé hajózva megközelítettünk néhány, madár kolónia által lakott szikla szigetet. És ahogy 

néhány nappal korábban is történt, nem csak mi voltunk kíváncsiak az égi madarakra. A zúgásra ez 

úttal korán felkaptuk a fejünket, s nekik sem volt annyira sietős. A Coast Guard helikoptere ezúttal 

alaposan szemügyre vett bennünket. Kölcsönösen lefényképeztük egymást, majd két tiszteletkör és  

egyértelmű, kedves kézjelzések után búcsút intettek nekünk. 



 
A mai napot már csak egy jókora bálna hát felbukkanása tette még színesebbé, de őt sajnos csak 

egyszer pillanthattuk meg.  

Ezen az estén a szerencsés kincskeresők elégedettségével érkeztünk vissza Heimaey kikötőjébe.  

 

Június 17-21.-ig 

A következő napokban több vulkánon is jártunk, mert ezen a szigeten bizony van néhány.   Voltunk 

azon is, amelyik már 50.000 éve nem tört ki és azon is, amelyik negyven éve elpusztított több mint 

négyszáz házat és amelyik miatt ki kellett telepíteni a sziget lakosságát.  Persze nem csak a 

vulkánokat látogattuk meg, hanem a helyi uszodát is, melynek termál vizében élveztük az izlandi 

napsütést. A kikötőben meglepően sok vitorlás hajó kötött ki. Izlandon egyszerre ennyivel még sehol 

nem találkoztunk. Érkezett két kb. 35 lábas vitorlással 8 norvég fiatal.  Egyik éjjel pedig ránk kötött 

egy 31 lábas svéd hajó, amelyik váltott legénységgel Grönlandon át Kanadába, majd az Észak-nyugati 

átjárón át Alaszkába tart, feszes menetrenddel. Ezek láttán már-már szégyenkezni kezdtem a mi 37 

lábas hajónkkal és „szerény” terveinkkel. Az idei évben Grönland nyugati partja a cél, s ha minden jól 

megy Maia az idei telet a grönlandi fővárosban Nuukban tölti. (Mi szándékaink szerint itthon.) 

6 napot töltöttünk ebben a városkában és a környező szigeteken, de van egy olyan érzésem, hogy ide 

még egyszer visszajövök.  

             



Június 22. 

Eleinte alig volt szelünk, a végére azonban már második reffen vitorláztunk Torlakshofn kikötője felé.   

Jó helyünk volt az úszómólónál, így a következő napsütéses napot is itt, pontosabban a városka 

termálvizes uszodájában töltöttük. Persze itt is beigazolódott a mondás, miszerint nincs olyan kikötő 

ahol ne lehetne valamit szerelni a hajón. Míg Heimaey-ben egy új szélkormány lapátot készítettünk a 

hajóhoz, itt a piros lábléc festésére került sor. A festéstől némileg pirossá vált a kezünk, a 

termálvízben való ücsörgéstől és a napsütéstől pedig megpirult a bőrünk. 

Június 24. 

Ma napközbenre még nem, de estétől már megnövekvő, viharos erejű szelet jósolnak.  Reggel 

elkötöttük a hajót és jó tempóban áthajóztunk a tavaly már a szárazföld felől megismert Grindavik 

kikötőjébe. Nem vicces hely. A HM helyettese elmondta, hogy itt nem ritka a 14 méteres hullám 

kialakulása sem, és ha eddig kétségünk lett volna, bizony a messze benn a parton lévő jókora vas 

hajót is a tenger vetette partra.   

Látván a következő napok időjárás előrejelzését, el fogunk tölteni néhány napot ebben a kikötőben. 

Persze nem csak madarakat nézegetve….. 

 

 

 


