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H
a valaki a tengeri vitor-
lázásba az Adrián kós-
tolt bele, elsõ hallásra

nem is tudja igazán elképzelni,
hogy mit jelent a napi kétszeri,
néha 10 méteres vízszintkü-
lönbséget is meghaladó árapály.
Az útra készülvén lelki szemeim
elõtt hol egy erõs sodrású, min-
dent elárasztó, örvénylõ vízfor-
gatag, hol pedig egy, az apadás-
sal versenyt futó, de végül vesz-
tesen megfeneklõ és lassan ol-
dalára boruló vitorlás képe je-
lent meg. Egyik sem tûnt túl
biztatónak, mégsem tudták le-
gyõzni kíváncsiságomat és a ki-
hívásra való megfelelés iránti bi-
zsergõ vágyamat.

St. Malo
A hajót St. Malóban vehettük

át, de a tapasztalatok begyûjtése
már az odaút során megkezdõ-
dött. Megálltunk ugyanis Mont
St. Michelnél, amely a világon
egyedülálló módon hol sziget,
hol a szárazföld része a pillanat-
nyi vízállás függvényében. A
francia partoktól kb. 1 km-re
emelkedõ gránitszirten már a
VIII. században megépült az el-
sõ imahely, melybõl a késõbbi-
ekben bencés apátságként egy
monumentális, de mégis kecses
épületegyüttes, és az azt körül-
vevõ erõdítményrendszer nõtte
ki magát. Rendkívüliségét jól
jelzi, hogy a szigetet már 1874-
ben mûemlékké nyilvánították.

St. Malóba érve kicsit aggód-
tam, hogyan fog a hajóátvétel
francia nyelven zajlani, de mint

kiderült, feleslegesen: vendéglá-
tónk széles mosollyal, látható
örömmel és kifogástalan angol
nyelvtudással lepett meg ben-
nünket. Jelzem, ugyanõ volt, aki
márciusban csak franciául volt
velünk hajlandó levelezni…

Miközben hajónkkal, egy Gib
Sea 43-assal ismerkedtünk,
szemügyre vettük a kikötõt is. A
vízszintváltozás miatt itt minden
kishajókikötõ úszó stégekbõl
áll, mely stégeket 30-40 m hosz-
szú, csuklósan megtámasztott
bejáróhidak kötnek össze a
parttal. A hidakon dagálykor
egész kellemes a séta, de apály-
kor meredekségük bizony pró-
bára teszi a felfelé igyekvõt. A
kikötõ bejáratánál lévõ aktuális
vízmélységet egy digitális kijel-
zõrõl olvashatjuk le, meg is le-
põdünk, amikor azt vesszük
észre, hogy ötpercenként 10
centivel növekszik a vízszint. A
kijelzõn és a stég mentén egyre
alacsonyabbá váló tartóosz-
lopokon kívül más jele nincs is
a közelgõ dagálynak, a víz lát-
szólag meg sem rezdül a kikö-
tõben. Hol van itt a bezúduló,
örvénylõ forgatag? A valóság
egyszerûbbnek tûnik, mint a
fantázia alkotta kép.

Indulás
Reggel még dagálykor, de már

lassan csökkenõ vízszintnél ki-
hajózunk, a szirtekkel és záto-
nyokkal szegélyezett, közel 3,5
mérföld hosszú kivezetõ csator-
nában gondosan követem az
elõzõ nap megtervezett utat. Ez
egyébként nem nehéz feladat,

számos laterális és kardinális
bója segíti a tájékozódást és fi-
gyelmeztet a veszélyekre. Mely
veszélyekre mások kevésbé
ügyelnek: növekvõ csodálko-
zással nézem, hogy a viszony-
lag keskeny hajóúton sokan vi-
torlával közlekednek, egy 40 lá-
bas vitorlás lazán áthalad egy
észak és egy dél bója között,
több hajó pedig szemmel látha-
tóan a hajózóúton kívül, a leg-
zátonyosabb rész közepén
takkolgat. Hm… Aztán egy pil-
lanat alatt megvilágosodom: a
térkép a mindenkori legalacso-
nyabb apályszinthez tartozó víz-
mélységeket adja meg, most vi-
szont még dagály van, a térké-
pen vízszinten lévõnek, vagy
közvetlen vízszint alattinak jel-
zett zátonyokat most kb. 6-7 m-
es víz fedi. Ja, hát így könnyû…
Ettõl függetlenül sem akkor,
sem késõbb nem tudom a be-
rögzõdéseket levetkõzni, és
egész héten vízállástól függetle-
nül viszonylag mereven tartom
magam a kijelölt hajózóutak-
hoz.

Elsõ úti célunk a Csatorna-szi-
getek legnagyobb tagja, Jersey.
A Csatorna-szigetek Angliához
tartoznak, bár a történelmet is-

merõk ezt akár fordítva is
mondhatnák, hiszen Vilmos
normandiai herceg, a szigetcso-
port egykori ura részben innen
indulva hódította meg 1066-ban
Angliát, egy korona alatt egye-
sítve Angliát Normandiával.
Normandia a következõ néhány
vérzivataros évszázad után
Franciaország része lett, de a
szigetek ura mindvégig Anglia
trónjának birtokosa volt. A kü-
lönállóság azonban még ma is
érezhetõ: a szigetek hivatalos
státusuk szerint közvetlenül a
korona alá tartoznak, és nagy-
fokú gazdasági önállóságot él-
veznek. Nem az EU részei, és a
két legnagyobb szigetnek ön-
álló pénze is van.

Jersey
A szigethez közeledve a part

felé áramló víz jótékony hatását
érezzük, 2 és fél csomóval gyor-
sabbak vagyunk átlagos menet-
sebességünknél. De igyekez-
nünk is kell, mert a marina csak
korlátozottan van nyitva, mivel
a behajózáshoz szükséges víz-
szint csak a dagálycsúcs elõtt és
utána 3 órával áll rendelkezésre.
Mi jókor érkezünk, így (szó sze-
rint) fennakadás nélkül jutunk
be a kikötõmedencébe, mely-
nek belsejében a bejáratnál lévõ
fenékküszöb apálykor is leg-
alább 2,2 m-es vízmélységet
biztosít. Bent elég nagy a zsú-
foltság, majd minden kikötõhely
mellett két-három egymásra kö-
tött hajó is áll. Így szerencsés-
nek érezzük magunkat, amikor
sikerül farral közvetlenül a stég
mellé állnunk. Némiképp aggo-
dalmaskodom ugyan amiatt,
hogy elõre semmihez sem tu-
dom kikötni a hajót, de szem-
mel láthatóan a többi hajó sincs
jobban rögzítve. A kikötõi le-
gény is csak legyint aggodal-
mamra, majd rögtön felvillanyo-
zódik, amikor kiderül, hogy Ma-
gyarországról jöttünk. Néhány
orosz szóval próbálja jelezni, ��

Az árapály
szépségei
Sail-Ing vitorlázás a ott, 
ahol naponta kétszer elfogy a víz…

…a térkép 

a mindenkori

legalacsonyabb

apályszinthez tar-

tozó vízmélysége-

ket adja meg.

„ 

„ 

DDaaggáállyyrraa vváárrvvaa

AA kkeettttõõss kkiieell éérrtteellmmee......

GGuueerrnnsseeyy

DDiiggiittáálliiss kkiijjeellzzõõnn oollvvaasshhaattóó 
aa kkiikkööttõõbbeejjáárraatt ppiillllaannaattnnyyii mmééllyyssééggee

FFeellffüüggggeesszzttvvee



hogy tisztában van azzal, Kelet-
Európában nem angolul beszél-
nek. Ez utóbbiban igaza van,
így illedelmesen leperkáljuk
neki a kétnapi kikötõi díjat, ami
mindössze 80 euró, a horvát
marinákban megszokott árszint
fele. A szolgáltatás viszont hi-
bátlan és nagyon kulturált, leg-
feljebb a mosdóban töpreng el
azon az ember, hogy az ipari
forradalom õshazájában miért
nem sikerült még a XXI. század-
ra sem eljutni a vízkeverõ csap-
telepek alkalmazásához.

Másnap felfedezõútra indu-
lunk. A kikötõ bejáratát õrzõ
Elisabeth-erõdhöz kell igazítani
a programot, mivel az erõd csak
apálykor látogatható. A dagály-
kor beáramló víz ugyanis sziget-
té változtatja a XVI. században,
Sir Walter Raleigh kormányzósá-
ga alatt épült erõdítményt. A da-
gály elmúltával az odavezetõ út
hamar kiszárad, így száraz láb-
bal kelhetünk át a tenger he-
lyén, Mózes sem csinálhatta job-
ban. Az erõdöt sokáig hadászati
célokra használták, ma a sziget
történetével kapcsolatos kiállítá-
soknak ad otthont.

A tengerészeti múzeum köz-
vetlenül a kikötõ mellett van,
így nem csoda, hogy ez marad
utoljára. Kihagyni viszont nagy
kár lenne, interaktív kiállítása
nemcsak a hajózásról, hanem a
tengerrõl, Jersey és a tenger
kapcsolatáról is számtalan érde-
kes információval szolgál. Meg-

tudjuk például, hogy apálykor a
sziget területe megduplázódik,
s kiderül a világon egyedül-
állóan magas dagály oka is: a La
Manche-csatornába az Atlanti-
óceán felõl és az Északi-tenger
felõl is egyszerre áramlik be a
víz, és a két árhullám hatása
egymást növeli. A látogató
egyébként inkább résztvevõje,
mint csendes szemlélõje a kiállí-
tásnak: többek között be lehet
ülni egy XV. századi hajó gyom-
rába, lehet építeni hajómodellt,
és meg lehet tapasztalni a 12 Bft
erõsségû orkán erejét is.

Guernsey
Másnap reggel továbbindu-

lunk utunk következõ állomása,
Guernsey felé. A 4-5 csomósra
frissült szélben jó tempóban ha-
ladunk, s az egyre gyakrabban
elõbukkanó nap is jólesõen
melegít. Ez ránk is fér, dacára a
júliusnak, nem nagyon tombol
a kánikula, itt-tartózkodásunk
alatt egyetlenegyszer sem kú-
szik a hõmérõ higanyszála 22 C°

fölé. Az is igaz viszont, hogy es-
te sincs hideg, egy pulóverben
még éjfélkor is kellemes a séta.
A hajó orrát most St. Peter Port,
azaz Guernsey fõvárosa és leg-
nagyobb kikötõje felé fordítjuk. 

Korai érkezésünk miatt még
nem lehet behajózni a mariná-
ba. De a helyiek nem várják
meg, hogy feltaláljuk magun-
kat, a kikötõi személyzet egyik
tagja motorcsónakkal jön elénk,
s terel minket a várakozóhely-
ként szolgáló pontonokhoz.
Késõbb látjuk, hogy közel öt
ilyen csónakos iparkodik folya-
matosan, s erõfeszítésüket siker
koronázza: két órával késõbb
már közel hatvan, egymással
összekötött hajó várja billegve a
behajózáshoz szükséges víz-
szint kialakulását. Azonban a
kellõ vízszint elérésekor sem
szabad még a pálya, hiszen a
kikötõbõl kijövõknek elsõbb-
sége van. Végre szabad behajó-
zást jelez a bejárat jelzõfénye,
így a motorcsónakok felveze-
tése mellett egyesével indulunk
befelé. 43 lábas hajónk viszony-
lag nagynak számít, kétszer is
megkérdezik, hogy mennyi a
merülésünk. Nem véletlenül, a
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kikötõmedence legmélyebb
pontján is csak 180 cm vízborí-
tás van apálykor. Mi az 1,7-es
merülésünkkel bebocsátást nye-
rünk, s végre nekiláthatunk
e sziget felfedezésének is.

A szigetek jelenlegi népszerû-
ségének egyik oka, hogy – leg-
alábbis Angliához képest – vi-
szonylag magas a napsütéses
órák száma, így kedveltek
strandjai. A strandok persze ma-
gukon viselik a helyi sajátossá-
gokat: alapvetõen csak apálykor
léteznek. Az itt lévõ fürdõme-
dencék falainak magassága kb.
a középvízszintnek felel meg,
így a medencék csak apálykor
bukkannak ki a tenger alól. Ez-
zel a napi kétszeri teljes vízcsere
megoldott ugyan, de az sem
zárható ki, hogy a magas víz le-
vonulása után a medencében
marad egy-két pajkos tengeri
szörnyeteg. Mindenesetre ezek-
re a strandokra inkább illik a
Dagály elnevezés, mint a
budapestire…

Irány Bretagne
Sajnos itt is csak egy napot

maradhatunk, ráadásul innen
már visszafelé visz az utunk.

Guernseytõl a Bretagne-félszi-
get északi oldalán fekvõ St.
Quayig 50 mérföldet kell leküz-
denünk. Ez hajózásunk leg-
hosszabb szakasza, s ahogy az
lenni szokott, pont ilyenkor
nincs szél. Egész napos motoro-
zásunk után, a hosszú úttól
megéhezve leginkább egy jó
vacsora hiányzik, de erre sajnos
még várni kell: az étteremben
nemigen foglalkoznak a fran-
ciául nem beszélõ vendégekkel.

Utolsó napunkra már csak egy

30 mérföldes szakasz maradt. A
szélhiány miatt az útra nem ér-
demes sok szót vesztegetni,
nyomjuk a gázt szótlanul. Sie-
tünk, mert búcsúzóul még sze-
retnénk megnézni St. Malo vá-
rosát, a kalózok egykori fészkét.
A város magja eredetileg egy
szigetre épült, az erõdített tele-
pülés hamarosan akkora hata-
lomra tett szert, hogy a XV. szá-
zad végén önmagát független
köztársaságként is deklarálta.
Ekkoriban, és a következõ szá-
zadokban a jövedelem fõ forrá-
sa a kalózkodás volt, bár a sze-
mérmesebbek mint fontos kikö-
tõvárost és kereskedelmi góc-
pontot emlegetik. A St. Maló-iak
számára mégis a tenger és a ha-
józás volt a legfontosabb, és a
környezõ vizekrõl kimerészked-
ve többek között még Kanadáig
és a Falkland-szigetekig is elju-
tottak. A hatalmas városfalak
ma is erõt és rendíthetetlensé-
get sugároznak, a tetejükön tett
séta kihagyhatatlan élmény.
Nem is hagytuk ki, ezzel a sétá-
val zártuk a csatorna-szigeteki
kirándulásunkat. A városfalról
az éppen visszahúzódó tengert
nézve megállapítottam, hogy
egészen megbarátkoztam a vi-
lág legnagyobb árapályával…
A szerzõ a Sail-Ing Kft. vezetõje

A szigetek jelen-

legi népszerûsé-

gének egyik oka,

hogy viszonylag

magas a napsüté-

ses órák száma.
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