
A kidaruzásig hátralévő napokon megjavíttattuk a radart, megforrasztattuk a kályhánk meggyengült 

részeit, tömítettük a szivárgó csatlakozókat, felleltároztuk a készleteket. Nem mellékesen a fiúk 

remek muszkusz húst vettek a piacon, amelyikből a lányok újabb kulináris színfoltot és élményt 

varázsoltak az asztalra. Sosem gondoltuk volna, de a pézsmatulok (helyi nevén muszkusz), ez a 

bivalyra hasonlító óriási állat a juhok rokona. Természetesen ennek megfelelően faggyús a húsa. Ezt 

eltávolítva s kicsontozva már nem is tűnt olyan soknak a megvett mennyiség. De kis társaságunk 

egybehangzó, elégedett cuppogással konstatálta, hogy ez volt a legízletesebb a megkóstolt helyi 

különlegességek sorában. 

Október 4-én elérkezett a nagy nap. A hajójavító üzemnél eltaszigálták a móló mellett álló és három 

sorban egymásra kötött nagy halászhajókat, kötéllel egy kicsit elhúzták a kb. 7-8 egymásra kötött 

csónakokból álló oszlopot, s így megnyílt egy „Z” betű alakú, nagyon keskeny bejáró a daru előtti 

mólóhoz. Egy hosszúkieles vitorlás hajóval ez nehéz manőver, a legénység és a kapitány azonban jól 

együtt dolgozott, s az eredményt az összesereglett emberek elismeréssel jutalmazták.  A daru nagyon 

óvatosan partra emelt bennünket, s elmondható, hogy a kapitány hagyta el utoljára a szerencsére 

emelkedő hajót. 

 

 Az állvány egy hevenyészett 

vasúti síneken apró kerekekkel 

gördülő tároló bak volt. Amikor 

ezzel odébb húzták a hajót, 

egyszer az egyik kereke 

jócskán elemelkedett a sínről, 

másik kereke pedig leugrott 

oldalra. Úgy tűnt, ettől csak a 

mi szívünk vert hevesebben. A 

helyiek valószínűleg sokszor 

átélték már ezt, s gyakorlott 



mozdulatokkal hol a sínt, hol a kereket kalapálták, míg minden a helyére került.  

  

Két napunk és rengeteg feladatunk maradt a hazautazásig, úgyhogy az ezt követő időben nem sok 

szabadidőnk maradt.  Napközben dolgoztunk a hajón, s ilyenkor a kabin ajtó természetesen nyitva 

volt és nem is fűtöttünk.  Estére a benti hőmérő 3 fokot mutatott. Úgy értem plusz három 

fokot.Szerencsére a kályhánk a forrasztások óta jól működik, így mire lefeküdtünk, a hajóbelső 

hőmérséklete elérte talán a 9 fokot is. Igaz előtte jó sokáig időztünk a hajójavító meleg tusolójában.  

Írtam, hogy megjavították a radart s megforrasztották a kályhánkat. Mindkettő apró, banális hiba 

volt, s mindkettő tanulságos. A tanulság legegyszerűbben úgy foglalható össze, hogy Grönland nem is  

egy drága ország, hanem Q…drága.  Sokszor ingatom a fejem értetlenül, látva azt a gazdaságot, 

amelyik a Dániából ide pumpált pénzből ketyeg és teremt szinte a dánokéhoz hasonlítható 

életszínvonalat ott is, ahol nincs meg annak a gazdasági háttere. Persze biztosan nem tudom a 

pontos okokat és a miérteket, de ez nagyon hasonlatos ahhoz, amikor mi finanszírozzuk a téli 

időszakban, az akkor bevétel nélküli és éhenhalni készülő kisebbségi vállalkozókat. Ismerem ezt a 

történetet… Finanszírozás, előleg,  emberségből, a jövőbe vetett bizakodással. Ám a történet nálunk 

gyakran balul végződik.  Amíg adod a pénzt Te vagy a legjobb ember, a legjobb főnök… ám amikor 

vissza kellene adni, le kellene dolgozni a megkapott pénz, akkor már gyakran nem így látják.    

Helyi ismerőseink azt mondták, a dánok úgy gondolják, annak idején olyan sok halat és más egyebet 

elhordtak Grönlandról, hogy ezt most apránként visszaadják… Én valahogy ezt kevéssé hiszem el, és 

folyamatosan ott motoszkál bennem a kérdés, hogy mi lehet vajon  a valós háttér.  Ez az összeg – 

vagyis a grönlandi deficit - állítólag évi 4 billió  dán korona!!! Értelmezhetetlenül nagy a szám! Ha jól 

számolok ez forintban kb. 1600 milliárd forint  évente!!! Persze az üzletekbe szinte minden árú 

Dániából érkezik, és a dán nagyáruházak neve is otthon van Grönlandon, de ez a nyilvánvalóan nem 

eredményezhet közelítően sem ekkora adóbevételt.  Ha valaki tudja a valós hátteret, kérem ossza 

meg velem. 

Maia hajót reményeink szerint felkészítettük a télre s bízunk benne, hogy az errefelé -20, -25 fokig 

lehűlő, és meglehetősen szeles idő nem tesz majd kárt benne. 

Még szerencse, hogy az utolsó nap az üzembeliek felajánlották, hogy elvisznek bennünket az 

utasszállító hajóhoz. Így legalább elértük, és még arra is jutott idő, -kb. 2 perc- hogy Csenge 

megvegye a helyi boltban korábban már kiszemelt ajándékot.  

A beszállásnál a jegyeket ellenőrző hölgy próbált bennünket nyugtatni, miszerint ez az út „not too 

dangerous”. Nem árultuk el neki, hogy mi idefelé egy - a mentőcsónakjukkal azonos méretű - 

vitorlással jöttünk és cseppet sem aggódunk. A tenger az enyhe, elnyújtott hullámok ellenére szinte 



simának tűnt, ez a nagy hajó azonban minden várakozásunkkal ellentétben eléggé imbolygott, s 

valami érdekes ok miatt folyamatosan a „port side” oldalára dőlt. Ezzel együtt mi nagyon jól éreztük 

magunkat, és a legegyszerűbb kabin is magas komfortot nyújtott…bár nekünk kissé túl meleg volt.  

Nuuk-ban már ismerősként léptünk partra, s biztos léptekkel haladtunk a Seamen’s home felé, ahol 

megszállni terveztünk. Ott azonban mint vasgolyó a falról, úgy pattantunk le. Bár az árak is 

mellbevágóak voltak, ráadásul még szobájuk sem volt. Persze így legalább nem kellett kifizetnünk. 

Azért elég gyorsan találtunk másik, sokkal jobb, s nem utolsó sorban sokkal olcsóbb megoldást. 

Kivettünk egy apartmant a város másik végében. A dán tulajdonos eljött értünk autóval, szóval 

minden tökéletes volt. Persze azt ne gondolja senki, hogy ez a sokkal olcsóbb nem volt drága a mi 

pénztárcánknak…. de minden esetre majdnem fele annyiba került, mint az átutazók szállodácskája.  

A következő két napon csak az ablakon keresztül néztük az akkor már viharos szél által fehér tarajos 

hullámokkal szaladó tengert. A szél hol esőt, hol havat hordott, s a házak fölött megasodó sziklás 

hegyek elegáns fehérbe öltöztek. Ám minden rosszidő véget ér egyszer, így az utolsó két napon már 

csökkent a szél és nem esett, sőt a nap is kisütött. Remek sétákat tettünk a nem túl nagy városkában. 

Játszottunk Kristóffal a helyi gyerekekhez csapódva, a partra futó hullámok elől elszaladós játékot, s 

cserébe Ő bejött velünk a Grönlandi Nemzeti Múzeumba.  

  

 



  

  

  

 



Elérkezett a hazaindulásunk napja, de ez még csak október 12-e volt. Eredetileg reggel 8.00-ra 

kértünk egy taxit ( a reptérre vivő busz ugyanis csak hétköznapokon jár ) ám mi 7.54-kor már másfél 

órája intenzíven, ám eredménytelenül kerestük az útleveleinket. A keresésbe bekapcsolódott 

házigazdánk is, sőőőt telefonhívásunkra már a Seamen’s home recepciósa és a helyi rendőrörs is 

átnézték a náluk meglévő talált tárgyakat.  A taxit időközben áttettük 8.30-ra s folytattuk a 

módszeres szétpakolást. A helyzetre jellemző, hogy a fotós hátizsákot előtte már kétszer átnéztük, 

kipakoltuk míg végül harmadszorra egy szokatlan zsebben 8.10-kor megleltük az iratokat. Nem 

mondom , lelki szemeim előtt már megjelent valami óriási, sok nullás számjegy az új repjegyek 

áraként, de minden jó, ha a vége jó. Innen kezdve a dolgok már majdnem zökkenőmentesen haladtak 

tovább. A „majdnem” az a reykjaviki leszállásra vonatkozott.  Az a mindössze 25 üléses és két rotoros 

kisgép,  amivel itt átrepültünk az Atlanti óceán fölött,  az erős szélben olyan akrobatikusan – pattogva 

és csúszva - ért földet, hogy néhányan alaposan megijedtek. Az út során egyébként a steward fiú 

nagyon előzékeny volt, igaz furcsamód csak az utasok 2/3-ad részének jutott a fóliázott hidegtálból, 

mi néhányan csak egy szimpla szendviccsel kellett beérjük, de üdítő és tea nekünk is jutott bőven. 

 

Epilógus: 

A mostani utunkat is sokan segítették, s tették ezt barátságból, jóérzésből.  Bár mindannyiójukat 

felsorolni lehetetlen feladat, mégis szeretném megemlíteni Kun Pistit, aki bár megszenvedte a hajós 

kosztot,mégis lelkesen szerelte, amit a hajón lehetett; Szabó Dénest, aki társamul szegődött az 

Izlandról Grönlandra való átkelésre, majd később küldte az időjárási figyelmeztetéseket és 

jégjelentéseket; Bokor Imrét aki lélekben velünk hajózott, s tanácsaival segített bennünket; Sémer 

Sanyit, aki ugyan az idei hajózásról lemaradt, de lelkesen küldte nekünk naponta az időjárás 

előrejelzés kódolt üzeneteit; Járai Tomit, aki az AIS és a GPS kábelek és jelek misztikumának 

tisztázásában volt hozzáértő segítőnk; Nagy Ricsit, aki a weblapunkat frissítette.  Rajtuk kívül még 

köszönet sokaknak, akiket nem tudok és nem is mernék egyenként felsorolni, hisz a lista úgysem 

lehetne tökéletes, ám el nem felejtkezve köszönet türelmes megrendelőimnek, akik megértéssel 

elfogadják hóbortomat, s nem utolsó sorban Annuska néninek, aki távollétünkben szép kövérre 

hizlalta a kutyáinkat.  

A legfőbb köszönetünk azonban mégiscsak a Mindenhatónak jár, aki kisimította előttünk a tengert, 

megszelídítette a nagy szeleket, elsüllyesztette az utunkba kerülő zátonyokat, odébb  rakta a ködben 

ólálkodó jéghegyeket, és segített összetalálkozni sok segítőkész, vendégszerető emberrel.  

  

 



 

 

 

 

 


