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MOLNÁR CSABA

T
avaly õsszel alig értem haza a tengeri baj-
nokság díjkiosztójáról, már rohantam is
Ferihegyre. A sietség feleslegesnek bizo-

nyult, ugyanis a délután Berlinbe induló gépem
már hajnalban elment. A légitársaság nem is na-
gyon sajnálkozott, közölték, minden bizonnyal
kaptam egy e-mailt a járatváltozásról mintegy
5 hónappal korábban. Láthatóan úgy érezték,
ezzel megtették a kötelességüket. Határozott
ellenvéleményem volt, de nem volt idõ markáns
kifejtésére, mert valahogy el kellett jutnom
Palmáig. Ez végül Barcelonán keresztül, másnap
délre sikerült is. Persze utolsónak érkeztem, de
mint kiderült, ezzel nem sokat vesztettünk, mivel
olyan 30 csomós délnyugati sivított az árbocok kö-
zött, mint a pinty. Az indulás további halasztása
mellett döntöttünk, így legalább maradt egy kelle-
mes sétára és vacsorára való idõnk a városban.

A hétfõi idõjárás ellen már nem lehetett kifogá-
sunk. A szél ereje csökkent, s mivel iránya is ked-
vezõbb lett, lelkesedésünk már kora reggel elha-
gyatta velünk a kikötõt. A lelkesedés egészen
Mallorca délnyugati fokáig kitartott, s ott még
ennek hatása alatt döntöttünk a vitorla felhúzása
mellett. A nagyvitorla hátsó éle eléggé ki volt nyúl-
va, csattogott, így jól meghúzattam a grószsottot.
Ezt a vitorla erõsen nehezményezte, s az elsõ és
második szegmensét összetartó varrás azonnali
teljes felszakadásával válaszolt. Volt ugyan egy tar-
talék vitorlánk, de nem az elsõ napon akartam fel-
használni, így visszafordultunk. A kikötõben a char-
teres fiúknak az arcizmuk sem rezdült, szó nélkül
vitték a vásznat a vitorlavarróhoz. 

Irány Ibiza 
Frissen varrt vitorlánkkal kora délután futhattunk ki
újra, s immáron zavartalanul haladhattunk Ibiza
felé. Sajnos az utat a szél sem zavarta, a reggeli friss
szél ekkorra már teljesen elenyészett. Zúgattuk
hát motorunkat, s végül éjfél körül értük el Ibiza
névadó városát, ahol az elegáns nevû Real Club
Nautico Ibiza mólójára kötöttünk.

Reggel az elsõ utunk a klub kávézójába vezetett,
ahol ki-ki ízlése és vérmérséklete szerint espres-
sót, cappucinót, caffe lattét vagy latte macchiatót
rendelt, s már elõre örültünk a várható kávékülön-
legességeknek. A felszolgáló hamarosan meg is je-
lent különbözõ méretû poharakkal, egy kanna ká-
véval s egy kancsó meleg tejjel. Kinek-kinek kitöl-
tötte a rendelésének megfelelõ mennyiségû kávét,
majd rátöltött különbözõ mennyiségû tejet. A vég-
termékeket mennyiségük és színük alapján lehetett
leginkább megkülönböztetni, viszont az áruk is
egységesen 1,20 euró volt. Nem túl sznob népek
lakhatnak errefelé…

Az óváros viszont vitathatatlanul szép. Többször
jártam már itt, s mindannyiszor lenyûgöztek a ha-
sonló megjelenésû házak, a szûk utcácskák, s az
egész óváros fölé magasodó bástyák, várfalak és
kapuk. Az egész napot csavargással és nézelõdés-

sel töltöttük, s csak este, a vacsorát követõen in-
dultunk el következõ állomásunk, Cartagena felé. 

A kikötõbõl való kihajózást követõen izgalmas
éjszakai tanpálya várt ránk. Ibiza és a tõle délre el-
helyezkedõ Formentera, mint egymás érintésére
vágyó szerelmesek rejtõzködnek az éjszakában, az
egymás felé nyúló karjaik kis szigetekben, sziklák-
ban és zátonyokban öltenek testet. A biztonságos
átjárót természetesen világítótornyok jelzik, de is-
mét bebizonyosodott, hogy mennyire másképp
lát a kevésbé tapasztalt hajós éjjel, mint nappal.
Mivel direkt kikapcsoltam a GPS-t, lelkes csapatom

csupán a térképre és az érzékszerveikre hagyat-
kozhatott. Ez utóbbiak többször is becsapták né-
melyiküket, de végül is biztonságosan elhaladtunk
az átjáró déli szélét jelzõ kardinális északi bója
északi oldalán. Hurrá! Az ezt követõ 140 mérföld
már nem sok izgalmat, s még kevesebb szelet tar-
togatott, így 24 óra elteltével bemotorozhattunk a
pun Haszdrubal által alapított, s nevét mindmáig
megõrzõ Új-Karthágóba, azaz Cartagenába. 

A rövid idõre idelátogató hajós Cartagenából
mindössze egy parti sétányt és egy hangulatos sé-
tálóutcát lát, pedig a város több figyelmet érde-
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Októberben általában már nemcsak a
Balatontól, hanem a tengertõl is bú-
csúzni szoktunk, s vitorlázóénünk
hosszú téli álomba merül. Ez azonban
nem szükségszerû, hiszen nem kell
messzire mennünk ahhoz, hogy akár
novemberben is kellemes vitorlásél-
mények részesei lehessünk. Legutóbbi
késõ õszi utunk Palma de Mallorcától
Teneriféig vitt el bennünket.
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mel. Stratégiai fekvésének köszönhetõen a 2200
éves történelme során számos kor és számos hata-
lom alkotott itt maradandót. Különösen látványos
római amfiteátruma és a középkori erõdítmények
maradványai. A kikötõi sétányon pedig az egyik leg-
régebbi, 1888-ban vízre (vízbe) bocsájtott tenger-
alattjáróval ismerkedhetünk. Mondjuk, nekem a
tenger felett járó vitorlások jobban tetszenek.

Mór emlék: Alcazaba
Sajnos az idõjárás-elõrejelzés nem sok jót ígért,
emiatt nem idõzhettünk sokat a városban. Így egy
gyors bevásárlás és a kötelezõ churros (fánk-
rudacska fahéjas cukorba vagy sûrû csokoládéön-
tetbe mártva) elfogyasztása után eloldottuk a köte-
leket. Aznap még északias volt a szél, így végre vi-
torlával hagyhattunk újabb 100 mérföldet magunk
mögött, s eljutottunk Almeriába. Itt mindenképpen
szerettem volna megállni, mert kíváncsi voltam az
egyik legnagyobb mór erõdítményre, a város lát-
képét uraló Alcazabára. 

A több védfal által határolt és megosztott erõdöt
nagyrészt a X–XI. században építették a cordobai
kalifák, de késõbbi bõvítésébõl a terület keresztény
uralkodói is kivették részüket. Az építmény igen jó,
s korhû állapotban maradt fent, meglátogatása
mindenki számára ajánlható.

Míg a városban sétáltunk, megérkezett a nyugati
szél, amit nem fogadtunk kitörõ örömmel. Igaz a
part mellett egyelõre kisebb erõsséget mutatott a
széljelentés, így az indulás mellett döntöttünk. Ezt
jól is tettük, mert a húsz csomó körüli szélben az
elsõ reffre húzott nagyvitorlával és a teljes genuá-
val viszonylag kényelmesen haladtunk. Több ba-
jom volt a széliránnyal, ami pont szembe fújt, így
kreuzolásra kényszerültünk. Ami önmagában még
nem baj, de 49 lábas, bajorföldi hajónkat nem iga-
zán erre találták ki. Ha azt mondom, hogy tom-
pább volt, mint Mihály keresztnevû koszorús köl-
tõnk, akkor még árnyaltan fogalmazok. S ráadásul
a viszonylag magas hullámok idõrõl idõre odébb
raktak bennünket, persze nem a haladási irányunk-
ba. Óránként kb. 3 mérfölddel közeledtünk a Gib-
raltári-szoros felé, ami elég vacakul nézett ki – lé-
vén egy 150 tmf-es szakasz elõttünk. 

EPIRB-kalandok
De azért kreuzoltunk rendületlenül, sõt fáradságot
sem kímélve. Ezalatt azt értem, hogy végig kézben
volt a kormány, mert így hatékonyabbak voltunk az
autopilotnál. Egy nagyobb hullámot követõen ijed-
ten vettem észre, hogy kinyílt az EPIRB farkorláton
elhelyezett tartótokja, s az EPIRB félig kifordult be-
lõle. A bóját azonnal bevitettem a kajütbe, s ilyetén
megnyugodva tekergettem tovább a kormányt.
A megnyugvás azonban indokolatlan volt. Mint
késõbb kiderült, a fiúk a térképasztal alatti szekrény
aljába tették be az EPIRB-et, ami elsõ pillantásra jó
ötletnek látszott. Jó is volt mintegy másfél óráig, de
akkor megfordultunk, s így a hajófenékben lévõ,
egyébként nem nagy mennyiségû víz átfolyhatott a

hajó egyik oldaláról a másikba, s el is öntötte az
EPIRB átmeneti tárolóhelyét. A víz hatására a jeladó
azonnal aktiválódott és világgá kürtölte vészhelyze-
tünket. A GMDSS rendszernek hála, az esemé-
nyek innentõl gyorsan peregtek. Az EPIRB jelét fog-
ták a mûholdak, s továbbították a földi irányítóállo-
mások felé, amelyek az almeriai MRCC-t, mint a
területileg illetékes mentési központot riasztották.
Mint tudjuk, az EPIRB egy saját azonosítóval is ren-
delkezik, így a központi nyilvántartásból azonnal
kiderült, hogy melyik hajó van bajban. Kerestek is
minket rádión, de érdekes módon nem DSC-vel,
hanem klasszikus módon a 16-os csatornán, ami
nekünk nem tûnt fel. Mint ahogy a riasztás ténye
sem, hiszen az EPIRB egy bezárt szekrényben pro-
dukálta magát. Az MRCC persze hamar kiderítet-
te, hogy egy charterhajóról van szó, s felvette a
kapcsolatot a chartcéggel. Innen megszerezték az
én mobilszámomat, s ezután már a normál tele-
fonnal próbálkoztak. Honnan is tudhatták volna,
hogy én hosszabb tengeri útjaim alkalmával átirá-
nyítom hívásaimat a feleségem készülékére? Nem
tudták. Budaörsön megcsörrent tehát egy telefon,
s Gabitól kifogástalan angolsággal megkérdezte az
almeriai mentõközpont munkatársa, hogy mekko-
ra a baj, s küldje-e a SAR (seach and rescue, azaz
felkutató és mentõ) egységeket. Érdemi választ
persze nem kaphatott, így mentõhelikopter indítá-
sa mellett döntött. Azt persze nem kell külön hang-
súlyozni, hogy hívása az otthoniaknál mekkora ije-
delmet okozott. Ezt követõen az otthoniakkal
együtt már legalább tízen próbáltak velünk kapcso-
latba lépni, de ugye a tengeren nincs mindig az em-
bernél a mobilja. Útitársunknak, Antinak szeren-
csére a kezében volt, viszont szerencsétlenségünk-
re õt a chartercég munkatársa hívta. Anti látta is a

hívást, de mivel spanyol hívószám volt, téves hívás-
nak minõsítette, s nem vette fel. Tehát az EPIRB a
szekrény alján elszántan villogott, szeretteink ag-
gódtak, a mentési központ rádiózott, a chartercég
telefonálgatott, a helikopter már közeledett, mi pe-
dig minderrõl mit sem sejtve, békésen vitorláztunk.
A békénknek Anti vetett véget, mert harmadszor-
ra megunta a telefonja csörgését, s azt felvéve
azonnal szembesült a helyzettel. Én viszont a kor-
mánynál fáziskésésben voltam, számomra akkor
jött el az igazság pillanata, amikor Anti megjelent a
kajütajtóban kezében a villogó EPIRB-bel, kérdez-
vén, hogy tudja valaki, hogyan kell kikapcsolni ezt az
izét.

Az ezt követõ bolondokházát nem részletezem.
Szerencsére kapcsolatba tudtunk lépni az MRCC-
vel, akit biztosítottunk arról, hogy téves riasztás
volt. Ezt annál is inkább elhitték, mivel az idõköz-
ben fölénk ért SAR helikopter sem mondhatott
nekik mást. Jó utat kívántak, de még megkérdez-
ték az utunk célállomását. Lelki szemeim elõtt
azonnal megjelent a tenerifei kikötõben álló köz-
alkalmazott, aki a vízrõl is jól látható végösszegû
számlát tart a kezében…

Európa kapujában
Ezt követõen egy darabig még az átélt izgalmak és
a fizetési kötelezettséggel kapcsolatos esélylatolga-
tással voltunk elfoglalva. Közben a szél csökkenni
látszott, míg paradox módon a hullámok megnõt-
tek. Persze lehet, hogy csak a kisebb szél miatt dü-
löngéltünk jobban. Mindenesetre éjfél felé a motor
elindítása mellett döntöttem, mert az istennek sem
haladtunk Gibraltár felé. Hajnalban újabb esély-
latolgatás: vajon meddig tart ki az üzemanyag? Úgy
döntöttem, hogy nem kockáztatok, s Torre del
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Mar kikötõje felé vettük az irányt, ahol a térkép egy
csinos benzinkutat jelzett. Reggelre meg is érkez-
tünk oda, de csak azért, hogy szembesülhessünk
azzal: vasárnap a kút bizony zárva van. A közelinek
mondott közúti benzinkút mintegy másfél km-es
sétának bizonyult, ami odafele, üres kannákkal
még hagyján…

Azonnal be is értük 50 liter dízellel. Mikor újra ki-
futottunk, meglepõdve tapasztaltuk, hogy teljesen
megfordult a szél. Az eddigi kellemetlen szembe-
szél kellemes raummá változott. Akkor hagyjuk is a
motort, elõ a vitorlákkal! Így is szépen haladgattunk
4,5-5 csomóval. Majd hamarosan 6-tal, sõt 7-tel
és 8-cal! Egy órán belül 25–30 csomó közötti há-
romnegyed szelünk volt, mely egyenesen Gibral-
tár felé repítette hajónkat. Azonnal elszemtelened-
tünk. Mi lenne, ha még Ceutába is benéznénk?

Önmagában is poén, ha az ember áthajózik egy
másik kontinensre, de Ceutába amúgy is érdemes
ellátogatni. Senkit sem kellett sokáig kapacitálni,
s mivel a szél is kitartott, este 10 órakor már a ceu-
tai móló zöld jelzõfénye melletti Herkules-szobor
köszöntött minket Afrikában.

Dacára afrikai fekvésének, Ceuta spanyol város,
mely Gibraltárral szemben, egy Földközi-tengerbe
benyúló keskeny félszigetre települt. Stratégiai sze-
repe ma is jelentõs: a félszigetet uraló erõdítmény
mindmáig katonai célokat szolgál. A taxis nem is
értette, miért akarunk odamenni, bár szolgálat-
készen felvitt minket a dombtetõre, ahol közölte,
hogy eddig, és ne tovább. A kilátás azonnal kárpó-
tolt minket a csalódásért, majd a taxis is igyekezett:
bevitt minket a város szívébe, ahol már szabadon
bóklászhattunk a lenti erõdök falai között. A csel-

lengés csak pár órát tarthatott, mert még idõben
vissza kellett térnünk Európába. A Gibraltári-szo-
rosban kellemes oldalszél fújt, így vitorlával keresz-
teztük a világ egyik legforgalmasabb vízi útját. A for-
galom nagyságától ugyan nem voltam elájulva, ta-
lán 20-25 hajó haladt át a szoroson, amíg mi át-
értünk. Ez persze nem volt baj, hiszen egy szûk
hajózóútban mi csak kérhettünk meg jelenthettünk
volna, ott a magunkfajta ladikok nem zavarhatják a
nagyhajók útját. Mindösszesen egy hajóhoz kerül-
tünk viszonylag közel, de azt is legalább 300 mé-
terrel elkerültük, igaz ehhez még a vitorlák be-be-
lobbantásával a sebességünket is csökkenteni kel-
lett. A Gibraltári-öbölben viszont rengeteg hajó
horgonyzott, ki- és berakodásra vagy éppen
üzemanyag-vételezésre várakozva. Ez utóbbi itt
úgy történik, hogy a hajó mellé köt egy kisebb el-
látóhajó, melynek tartályaiból szivattyúzzák át az
üzemanyagot a nagyhajóba. Az áttáplált mennyisé-
gekrõl nincs sok fogalmam, de az biztos, hogy egy
ellátóhajó 5-6 órán keresztül is elálldogált szomjas
társa mellett. Igaz mindez sziesztaidõben történt…

Európába érvén nem Gibraltárban, hanem a
vele határos spanyol La Linea város újonnan meg-
nyílt marinájában kötöttünk ki. Ennek elsõsorban
praktikus okai voltak, a spanyol oldalon olcsóbb a
kikötõ, egyszerûbb a készletbeszerzés, ráadásul
bejelentkezési kötelezettség sem terhelt bennün-
ket. Gibraltárt persze azért meglátogattuk, de
hogy ott milyen élmények vártak bennünket, arról
a korlátozott cikkméret folytán csupán a következõ
számban tudok beszámolni.
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