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BEVEZETÉS

A

z erdélyi magyar származású, Londonban élő jeles vitorlázó, az ARC atyja, Jimmy Cornell
az alábbi cikksorozatban arról írja le véleményét, mi az a tíz legfontosabb dolog, amit szem
előtt kell tartanunk, hogy egy hosszabb-rövidebb tengeri vitorlás utat problémák nélkül
fejezhessünk be. A cikk a brit Yachting World magazinban jelent meg, s a Szenvedélyem a tenger
című, magyarul is kapható könyvének legfontosabb tanulságait foglalja össze.
„A leggyakoribb kérdés, amit a hosszú távú vitorlázásról tartott előadásaimon feltesznek nekem, ritkán az, hogy milyen szép és távoli helyeken jártam, inkább arról faggat engem a hallgatóságom, mit csináltam rosszul az utazásaim során. Visszagondolva a legutóbbi föld körüli
utamra, szinte zavarban válaszolok: nem sok mindent. A 38 000 mérföldes utam gyakorlatilag
baj nélkül telt, s az öt élvezetes év alatt csupán egyetlen egyszer adódott komoly műszaki problémám, amikor Dél-Afrika partjai mentén hajózva a főgép indítómotorja felmondta a szolgálatot.
Ami pedig az időjárást illeti, egy olyan viharba sem kerültem, amelyre igazán mondhatnám,
hogy »kemény idő« volt. Csábító volna mindezt a szerencsém számlájára írni; emlékszem, azt
olvastam valahol, hogy »minél többet vitorlázom, annál szerencsésebb vagyok«. Én viszont azt
hiszem, hogy »jól felkészültnek lenni« sokkal elfogadhatóbb magyarázat. Visszatekintve sokéves tapasztalataimra, s most nem csak a legutóbbi utamra gondolok, kiválogattam azokat a
legfontosabb tényezőket, amelyek leginkább kihatással vannak egy óceáni út sikerére. Ezeket
úgy is nevezhetném, mint a biztonságos nyílt tengeri vitorlázás Tízparancsolatát.” - írta Jimmy.

Jimmy Cornell, a szerző
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OLYAN HAJÓT VÁLASSZ,
AMIBEN TÖKÉLETESEN
MEGBÍZOL

Állj ellen a kísértésnek, hogy csak azért végy nagy hajót, mert megengedheted magadnak. A döntő tényező
az legyen, hogy a majdani legénységed könnyedén
tudja kezelni. Nincs annál rosszabb, ha a szeretett hajódat kínkeserves küszködéssel tudod csak kezelni
egy nehéz helyzetben, vagy csak akkor tudsz vele vitorlázni, ha van elegendő létszámú legénységed.

A jó vitorlázó 10 alaptörvénye
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tengeri utak sikere a kellőképpen felszerelt, megfelelő hajó kiválasztásában gyökerezik.
Sok éven keresztül próbáltam rájönni, van-e valóban tökéletes óceáni túrahajó, de végül
is arra a következtetésre jutottam, hogy míg létezik ugyan egy sor olyan vitorlás, amely
közel áll az ideálishoz, az elképzelés végtére is megvalósíthatatlan az egyes hajótulajdonosok
lényegesen eltérő követelményei folytán. Mindazonáltal van néhány olyan alapvető paraméter,
amelyeknek minden hajónak meg kell felelni. A véleményem szerint ezek közül is a legfontosabbak a biztonság, a kényelem és a jó vitorlázó képesség. Utólagos bölcsességgel azt mondhatom,
hogy mindhárom, egymástól meglehetősen különböző hajóm kiválasztása a maga idejében a
körülményeknek, a gyakorlatomnak és a terveimnek megfelelő volt, noha egyik sem volt százszázalékosan tökéletes. Az első Aventura, a van de Stadt Trintella III műanyagból épült modellje
volt. A csupasz testet én magma építettem be. Erős hajó lett, de meglehetősen kicsinek bizonyult
két felnőtt és két kicsi gyerek számára, s éppenséggel nem is vitorlázott valami jól. A második
Aventurám egy 40 láb hosszú acél kutter volt, amit Bill Dixon tervezett. Nagyon biztonságos
és emellett kényelmes hajó lett belőle. A 17 tonnás vízkiszorítása mellett nem volt meglepetés,
hogy enyhe szélben valósággal csigalassúsággal vánszorgott, viszont erősebb szelekben úgy vitorlázott, mint az álom. A harmadik Aventura a Philippe Briand által konstruált alumínium
OVNI 43 úgy fut, mint a nyúl, a fémtestnek köszönhetően eléggé biztonságos is, ráadásul meglepően kényelmes annak ellenére, hogy a méretéhez képest a 9 tonnás vízkiszorítása viszonylag
szerénynek mondható. Az ideális hajó eszményképéhez mérve a hajóimat 70, 90 és 95 százalékra
becsülöm.
Persze van még néhány más tényező is ezen a három alapvető feltételen, amit figyelembe veszek, amikor hosszú útra alkalmas hajót választok. Ezek közül is elsőként említendő a hajó hos�sza. Úgy tűnik, a legtöbben ebben a kérdésben hibáznak, amikor hajót választanak, mert vagy
az igényeikhez mérten túl kicsit vesznek, vagy ami gyakrabban fordul elő, túl nagyot ahhoz,
hogy a kis létszámú legénység könnyen tudja kezelni. További fontos követelmény a jól kialakított fedélzet, a könnyen kezelhető és reffelhető vitorlák, a hajó egyszerű megközelíthetősége a
hajófarban elhelyezett fürdőfedélzeten keresztül, a megfelelő teljesítményű hajómotor, amihez
a karbantartás és a javítások elvégzéséhez könnyen hozzáférhetünk. Ide sorolnám még az alternatív áramforrásokat, a bivalyerős elektromos horgonycsörlőt, és az egyformán erőteljes és
megbízható elektromos robotkormányt is, de ideális esetben tartalékban tartunk egy hagyományos szélkormányt. Ami a kényelmet illeti, alapvető a jól védett kokpit, valamint a praktikusan
kialakított kompakt konyha, a nagy teljesítményű édesvízkészítő berendezés és persze a kényelmes fekhelyek is.

Az Aventura III
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Baráti házaspár Tahitin. kutyákkal vitorláztak.

Jimmy tippjei…
A túrahajó kiválasztásáról.
»» Állj ellen a kísértésnek, hogy csak azért végy nagy hajót, mert megengedheted magadnak. A döntő tényező az legyen, hogy a majdani
legénységed könnyedén tudja kezelni.
»» Kerüld el az olyan hajót, aminek védtelen, sebezhető kormánylapátja
van.
»» A fedélzet elrendezése legyen funkcionális.
»» A motor és a leglényegesebb alkatrészek legyenek könnyen elérhetők a
rutin karbantartások és a javítások elvégzéséhez.
»» A konyha legyen kicsi és praktikus.
»» Legalább egy kényelmes, minden időjárásban használható fekhely legyen a pihenőben lévő legénység számára.
»» Legyen elegendő tárolóhely a hosszú utakra.
»» A tervezett utazáshoz legyen megfelelő a motorteljesítmény és legyen
elegendő üzemanyag.
»» A mentőtutajt könnyedén vízre bocsáthasd.
»» A vízből mentéshez fontos a fürdőfedélzete és a fürdőlépcső megléte.

02

LÉGY FELKÉSZÜLT!

A tengeren az embernek önellátónak kell lenni, s
azonnal foglalkozni kell a dolgokkal, amint felmerülnek. A karbantartási feladatok elvégzése rutinná kell
váljon.
„Amióta a karbantartási feladatok elvégzése rutinná vált, szinte megszállottan járom a napi ellenőrző
körutamat a hajón, s hirtelen eltűntek a jelentéktelenebb problémák, s az életem sokkal kellemesebb
lett. Egészen meglepő, mi mindent fel lehet fedezni
a hajón, ha naponta legalább egyszer alaposan körülnézünk.”

12
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A

valódi problémák az alapos felkészülésnek köszönhetően maradtak el a legutóbbi utamon. Az út megkezdése előtt az árboccsúcstól a hajófenékig lelkiismeretesen átvizsgáltam a hajót, és minden szükséges javítást vagy cserét elvégeztem. Ráadásul minden lényeges pótalkatrészből vittem magammal… egy nevezetes kivétellel: tartalék indítómotort nem!
Miután szilárd meggyőződésem a megelőző karbantartás, egy évben egyszer biztosan átvizsgáltam, hozzáértő vitorlavarró mesterrel megjavíttattam a vitorlákat, és motor is alapos generáljavításon esett át. Minden cserélendő alkatrészt kicseréltem (a vitorlák fényvédő sávját, a gép
ékszíjait, az összes cinkprotektort, stb.) még akkor is, ha láthatóan jó állapotban voltak. Ugyanilyen fontos a menet közbeni karbantartás, így minden motorindítás előtt vizuálisan ellenőrzöm
a motort, vetek egy pillantást a kipufogón kiömlő hűtővízre, és gondoskodom róla, hogy a motor mindig tiszta üzemanyagot kapjon. Ez utóbbi nem nehéz, mivel napitankot használok, amit
egy nagy üvegfalú szűrőn keresztül töltök fel, így itt a szennyeződések könnyen észrevehetők.
A különféle túraversenyek résztvevői között azt a fontos megfigyelést tettem, hogy valaki minél inkább kezdő a vitorlázásban, annál kevésbé hajlamos elvégezni a rendszeres karbantartási
munkákat, és általában megvárja, amíg valami tönkremegy, mielőtt megjavítaná. Ez a fajta hozzáállás talán elfogadható a szárazföldön, ahol az ember külső segítséget tud hívni. A tengeren
az embernek önellátónak kell lenni, s azonnal foglalkozni kell a dolgokkal, amint felmerülnek.
Kezdetben én is éppen ilyen nemtörődöm voltam, de amikor olyan kopás vagy törés miatti károk értek, amiket meg lehetett volna előzni, leesett a tantusz.
Amióta a karbantartási feladatok elvégzése rutinná vált, szinte megszállottan járom a napi ellenőrző körutamat a hajón, s hirtelen eltűntek a jelentéktelenebb problémák, s az életem sokkal
kellemesebbé vált. Egészen meglepő, mi mindent fel lehet fedezni a hajón, ha naponta legalább
egyszer alaposan körülnézünk. A legtöbbjük egyszerű ügy: egy gyanús sasszeg, egy elkopott
behúzókötél a csigában, ami nem a helyén van, a merevítőkötélnek súrlódó vitorla, vagy más hasonló. Sokkal komolyabb problémákat jelentenek az olyan hibák, mint amikor az árbocot merevítő drótkötelek valamelyikében elpattannak a szálak, az elrepedt feszítőcsavar vagy a meglazult
kormányszár, mert ezek az árboc vagy a hajó kormányozhatóságának elvesztésével járhatnak.

Motorjavítás

A jó vitorlázó 10 alaptörvénye

Parasailor. Mindenkinek csak ajánlani tudom.

Jimmy tippjei…
A navigációról.
»» Soha ne hajózz rá egy fordulópontra őrszolgálat nélkül.
»» Soha ne jelöld ki végpontot úgy, hogy az a célpontodhoz képest nincs
elég biztonságos távolban.
»» Ne fuss be éjjel ismeretlen kikötőbe vagy horgonyzóhelyre.
»» Távoli, nem kellően feltérképezett helyeken légy óvatos a térképekkel,
legyen az akár papír, akár elektronikus.
»» Ne bízz meg a GPS-ben túlzottan.

13

03

SOHA NE LÉGY ROSSZKOR
ROSSZ HELYEN

A gondos útvonaltervezésnek és a jó időzítésnek értéke van. Úgy tervezzük meg az útvonalunkat, hogy
elkerüljük a közismerten rossz időjárású területeket,
különösen a trópusi ciklonos időszakokban. A hibás
döntések hátterében leginkább a tudatlanság, a tapasztalatlanság és gyakorlatlanság, vagy éppen az
álmodozás áll. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt,
hogy a jó helyen legyünk jó időben, vagy fordítva, kerüljük el, hogy rosszkor legyünk rossz helyen.

A jó vitorlázó 10 alaptörvénye

A

15

z óceáni útvonaltervezés kérdése már régóta foglalkoztatott. Ennek eredményeképpen
látott napvilágot a World Cruising Routes című könyvem. Már idejekorán megtanultam,
hogy a gondos útvonaltervezésnek és a jó időzítésnek milyen értéke van. Az évek során ez a rögeszmémmé vált: tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy a jó helyen legyünk jó
időben, vagy fordítva, mindenáron kerüljük el, hogy rosszkor legyünk rossz helyen. Ez magyarul azt jelenti, hogy úgy tervezzük meg az útvonalunkat, hogy elkerüljük a közismerten rossz
időjárású területeket, különösen a trópusi ciklonos időszakokban. A közel 200 000 mérföldet
vitorláztam, s néhány kivételtől eltekintve alig találkoztam igazán rossz időjárással. Semmi kétségem nincs afelől, hogy ez az oka, amiért oly sokévnyi óceáni vitorlázás során soha nem kerültem komoly bajba.
Az évek múlásával egyúttal sokkal elővigyázatosabb is lettem. Ez pedig azt jelenti, hogy mindig
idejekorán lereffelek, a fenyegető rossz idő első jelére minden szükséges előkészületet megteszek,
vagy mielőbb elhagyom a horgonyzóhelyet, ha azt nem tartom elég biztonságosnak. Az időjáráshoz való hozzáállásom jellemzésére azt hiszem, a legjobb kifejezés a pragmatikus, más szóval úgy
fogadom, ahogy kell. Bár én megfontolt vitorlázónak tartom magam, de mert egyformán bízom
magamban és a hajómban is, akkor is kifutok egy kikötőből, ha az időjárás nem egészen olyan,
milyennek én szeretem, persze amíg még elfogadhatónak tűnik. Nem futnék ki egy biztonságos
kikötőből, ha odakint a vihar tombol, de ha egy erős szél jó irányból fúj, és várhatóan így is marad,
szívesen elindulok. Az időjárással kapcsolatos taktika sokban függ attól, milyen földrajzi szélességen vagyunk. A mérsékelt égöv alatt a fő szempont a szél iránya. Ez azt jelenti, hogy ha a szél az
előrejelzések szerint kedvezőtlen irányból fog fújni, nincs sok választásunk, várni kell. A helyzet
azonban gyökeresen más a trópusokon, ahol sokkal inkább a szélerő a lényegesebb szempont,
mintsem az iránya, különösen a passzátszél övezetben, ahol a szélirány rendesen állandó és megjósolható.
A látogatóktól a www.noonsite.com honlapunkra érkező kérdések közül sok az útvonaltervezésre vonatkozik. Egyes tervezett útvonalak vagy szemmel láthatólag rosszak, vagy a kedvezőtlen időszakban szándékoznak hajózni rajta, vagy éppenséggel mindkettő. A szokásos válaszom
ilyen esetekben az, hogy én magam ilyen útvonalon nem indulnék el, és valamilyen biztonságos
alternatív útvonalat javaslok. Hébe-hóba néhány hónappal később kapok egy alázatos hangvételű e-mailt, melyben leírják, hogy figyelmen kívül hagyták a tanácsomat, és alaposan bajba
kerültek, emiatt vagy le kellett térniük a tervezett útvonalról, vagy vissza kellett fordulniuk az
induló kikötőbe. Sok oka lehet az ilyen hibás döntéseknek, de leginkább a tudatlanság, a tapasztalatlanság és gyakorlatlanság, vagy az ábrándozás a fő bűnösök. Az időszűke a legénység
vagy a család részéről, illetve egyszerűen az a cél, hogy elérjünk egy adott kikötőbe, vagy a hajó
határidőre való kézbesítése állnak a további indokok között. Az egyik legrosszabb dolog, amit
tehetünk, ha bizonyos elkötelezettséget vállalunk, anélkül hogy felmérnénk a lehetséges következményeket. Észak-Európából a Kanári-szigetekre igyekvő hajók közül néhány majd minden
évben komoly bajba kerül a Vizcayai-öbölben, noha figyelmeztetjük a szkippereket, hogy kora
nyáron keljenek át az öblön, amikor ott általában a legjobbak a körülmények. Minden alkalommal szorult helyzetbe jut egy jacht, mert túlságosan későn indult.
Az időjárással kapcsolatos viselkedésem a vitorlás pályafutásom elején alakult ki, amikor a
hosszú távú időjárási előrejelzések vagy a professzionális időjárási útvonaltervezésre szakosodott szolgáltatások még nem léteztek. Bár ma már használom alkalmanként ezeket a szolgáltatásokat, még mindig sokkal izgalmasabbnak tartok egy tengeri átkelést, ha nem tudom előre,
milyen időre számíthatok.
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Aventura I.

Jimmy tippjei…
A rossz időjárásról.
»» Tartsd rendben a fedélzetet, és rakj el minden mozdítható tárgyat; magyarul: zéfesztelj. A heves széllökések érkezésekor nincs időd azon
aggódni, hogy lerögzítsd a dingit, elrakd a vitorlazsákokat, a szörfdeszkát, a műanyag kannákat vagy bármi más rendetlenséget, ami gyakran
jellemző a hosszú úton lévő vitorlásokra. Az Aventura fedélzete teljesen
csupasz, mivel mindent elpakolok a kabinba vagy a kokpit lokkerébe, s
nem csak a hosszú óceáni utakon, hanem még a rövidebb vitorlázások
alkalmával is.
»» A kokpit legyen biztonságos és jól védett.
»» Gyorsan és könnyen tudd a vitorlákat kezelni és reffelni, mégpedig lehetőleg a kokpitból.
»» Jó minőségű vitorláid legyenek, amik kiállják a hirtelen széllökéseket.
»» Legyen erős és megbízható robotkormányod.
»» Tedd meg a szükséges előkészületeket: a viharruhák, a biztonsági hevederek legyenek készenlétben, és legyen kiadós ennivalód és forró
italod a termoszban.

04

ISMERD ÖNMAGAD, MINT
FELEBARÁTAIDAT

Mindig olyan legénységgel indulj el hosszú útra, akit
ismersz, s akivel előre megállapodtál mindenben.
Azon kívül, hogy ismerjük az aktuális legénységünket, egy másik lényeges szempontot is szem előtt kell
tartanunk, amikor legénységet választunk egy óceáni
úthoz: legalább az egyik emberünk legyen alkalmas
arra, hogy baj esetén helyettesíteni tudjon bennünket.
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z off-shore rallyk szervezőjeként tett egyik legjelentősebb megfigyelésem az, hogy az
óceáni utak során nem a felszerelés meghibásodása vagy az időjárás okozta a leggyakoribb problémákat, hanem a szkipper és a legénység között kialakult súrlódások. Egy
óceáni útra úgy elindulni, hogy nem ismerjük a legénységet, meglehetősen kockázatos döntés.
Mégis ehhez a megoldáshoz vagyunk kénytelenek folyamodni, ha túl nagy a hajónk. Nem egy
olyan példával találkoztam, amikor a férj és feleség a hosszabb utakra kisegítőt vett fel a hajójára.
Ez azonban gyakran nem jól sült el, s főleg azért, mert az idegen nehezen alkalmazkodott a már
kialakult helyzethez, rutinhoz és sajátosságokhoz.
Nekem mindössze kétszer volt rossz tapasztalatom a legénységemmel, először a vitorlás karrierem legelején, majd másodszor a legutóbbi utam vége felé. Lévén általában a családommal
vagy közeli barátokkal vitorlázom, mindkét esetben azt a hibát követtem el, hogy olyasvalakit
fogadtam a hajómra, akit nem ismertem eléggé. Szerencsémre egyik helyzet sem járt komolyabb
következményekkel.

Vitorlázó család
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Azon kívül, hogy ismerjük az aktuális legénységünket, egy másik lényeges szempontot is szem
előtt kell tartanunk, amikor legénységet választunk egy óceáni úthoz: legalább az egyik emberünk legyen alkalmas arra, hogy baj esetén helyettesíteni tudjon bennünket. Számos példát
ismerek a közelmúltból, amikor a hajóknak külső segítséget kellett hívniuk az út befejezéséhez,
vagy éppen a legénységnek az óceán közepén kellett elhagynia a hajót, amikor a szkipper munkaképtelenné vált, s nem akadt senki sem, aki helyettesíteni tudta volna. Ez komoly kockázatot
jelenthet olyan házaspároknak, ahol a feleség nem tudja önállóan kezelni a hajót. Pontosan ez
történt nemrég a Dél-Indiai-óceánon, amikor a férj szívinfarktust kapott és meghalt. A feleség
nem bízott magában, hogy képes lesz egyedül is megbirkózni a hajóval, s rádión segítséget kért.
A mauritiusi parti őrség azonnal legénységet küldött, akik aztán átszálltak a vitorlásra, és segítettek biztonságban elérni Rodriguezt.
Az utolsó föld körüli utunk felénél Gwenda, a feleségem ráébredt, hogy többé már nem lelkesedik a hosszú tengeri átkelésekért, így Új-Zélandtól kénytelen voltam különféle barátaimmal tovább vitorlázni. Mire az utazásom végére értem, összesen 12 ember vitorlázott velem.
Örömmel mondhatom, hogy egy figyelemre méltó kivétellel különösen jól működött a dolog,
mégpedig három fő okból: gondosan megválogattam a legénységem, részletesen tájékoztattam
őket, mire számíthatnak, s ami valószínűleg a legfontosabb, nem csak abban volt gyakorlatom,
hogy miként bánjak velük, hanem a példa erejével mutattam meg nekik, hogy tudom, mit kell
tudni a hajóról és a vitorlázásról.
Az utóbbi időkben nem a családtagjaimból álló legénységgel voltam kénytelen vitorlázni. Néhány komoly gondolatot kell hozzátennem ehhez a kérdéshez annak érdekében, hogy elkerülhessük azokat a hibákat, melyeknek szemtanúja voltam mások esetében. A legtöbb alkalmazott
szabály nem volt éppen új, de a hosszú családi vitorlázások alkalmával jól beváltak. Tudtam,
hogy a harmónia és a fegyelem elérésének legjobb módja a rutin. Ez megfelelő étkezéseket,
rendszeres őrszolgálatot, a feladatok igazságos elosztását, következetesen megkövetel rendet, és
mások iránti odafigyelést jelent.

Jimmy tippjei…
A legénységről.
»» Ne végy fel olyan legénységet, akit nem ismersz elég jól.
»» Hosszú úton legyen veled legalább egy képesített ember, aki veszély
esetén helyettesíthet téged.
»» Inkább idejében válj meg a problémás emberektől, mintsem a helyzet
megjavulásában reménykedjél.
»» Soha ne bízz meg az új legénységedben addig, amíg az nem bizonyított.
»» Az új legénységet mindig oktasd ki a hajón érvényes szokásokról és a
vészhelyzetben követendő teendőkről.
»» Minden anyagi kérdésben előre egyezz meg a legénységgel, s ezt foglald írásba.

05

CSAK A SZÉL VAN INGYEN

Az anyagi eszközök hiánya miatt könnyen könnyek
között végződhet az utazás. A vitorlás hajózás nem
olcsó mulatság. A napi kiadásokon kívül az üzemköltségek és a hajó karbantartása a legnagyobb tétel, amivel – főleg hosszú úton – számolnunk kell.
Ezeket előre mérjük fel és csak akkor induljunk el,
ha az anyagi feltételek adottak. Ugyan lehet útközben is bevételre szert tenni, de ez sokszor a szerencsén múlik, és bizonytalan lehet. Legyünk előrelátóak és körültekintőek!
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íg a legénységgel kapcsolatos problémák tönkre tehetnek egy utazást, az anyagi eszközök hiánya hasonló eredménnyel járhat, s már sok alulfinanszírozott utazás éppen
ebből az okból végződött könnyek között. A helyzet ma minden bizonnyal rosszabb,
mint húsz vagy harminc évvel ezelőtt, amikor még kis büdzsével is nyakunkba vehettük a világot. Manapság, amikor az embernek a hajózási engedélyekért, a kikötésért, a drága üzemanyagért, de még a korábban ingyenes horgonyzóhelyekért is fizetnie kell, vagyis szerény anyagi
keretek között hajózni sajnos már nem lehetséges. Éppen ezért tanácsos felvázolni egy reális
számvetést a tervezett utazás költségeiről, mielőtt elindulnánk otthonról. A költségvetés kellő
pontossággal való felállítása nem egyszerű dolog, mert sok minden függ attól, hogy az embernek mennyit kell útközben költeni a hajóra, s ezeket a költségeket a napi kiadásokhoz képest
sokkal nehezebb megbecsülni. A jól felkészített hajó karbantartása minden bizonnyal kevesebbe
kerül, lévén a legnagyobb kiadások az út megkezdése előtt merülnek fel.
Egyes embereknek nehezére esik, hogy változtassanak a vásárlási szokásaikon, s továbbra is
úgy költekeznek, mint amikor folyamatosan állásban voltak, vagy talán még jobban. A túravitorlázók autóbérlésre, alkalmankénti hazautazásra, városnézésre, a szomszédos országokba
való kiruccanásokra is költenek, így elég sok olyan tétel van, ami befolyással lehet az ember
pénzügyeire, hacsak megfelelő járadékok nem fedezik ezeket az extra kiadásokat. Egy utazás
gazdasági kérdései a legfontosabb szerepet játsszák az ember hosszú távra szóló előkészületei
között. Legbölcsebb, ha még a tervezett indulás elintézzük a bankunkban, hogy az interneten is
hozzáférhessünk a számláinkhoz. Az ATM-ek ma már a legeldugottabb helyeken is megjelentek,
ennek köszönhetően jelentősen könnyebben juthatunk készpénzhez.
A legutóbbi utam átlagosan évi 10 000 font költséggel járt. Ebbe beleszámoltam a hajó költségeit, a mindennapi kiadásokat, de nem kalkuláltam bele a haza és visszautazásra költött pénzeket. A legnagyobb kiadásokat a karbantartás és a rendszeres szervizek jelentették, valamint az
olyan felszerelések cseréje, mint a nagyvitorla, és a teljes állókötélzet, amikor a hajónaplómban
elértem az 50 000 mérföldet. Úgy vélem, a kiadásaim meglehetősen reálisak voltak, ugyan is az
Aventura sokkal jobb állapotban fejezte be a föld körüli utat, mint ahogy elindult.

Jimmy tippjei…
Anyagi kérdésekről.
»» Indulás előtt beszélj a bankoddal a terveidről, és legyen internetbankod.
»» Legyen egynél több hitelkártyád, mindegyiken jókora hitelkerettel.
»» A betéti kártyád számláján ne legyen túl nagy összeg, mert ellophatják
a PIN kódot.
»» Készíts listát a kártyaszámokkal és a letiltásra használható telefonszámokkal.
»» Köss korlátozott felelősségbiztosítást a kártyákra elvesztés vagy lopás
esetére.
»» Mindig legyen nálad kisebb címletű készpénz, mivel a hitelkártyákat
nem mindenhol fogadják el.
»» Soha ne vigyél magaddal a partra több kártyát.
»» Ellenkezés nélkül add át a nálad lévő készpénzt, ha megtámadnak.

06

MINDIG LÉGY KÉSZEN A
LEGROSSZABBRA

Az a szárazföldi hozzáállás, hogy ha valami meghibásodik, majd hívunk valakit, aki megjavítja, nem
igazán követhető az óceán közepén. Felkészültnek
kell lennünk a műszaki problémák megoldására menet közben is. Ennek két fő tényezője van: legyenek
pótalkatrészeink, és ismerjük a hajónk műszaki berendezéseit annyira, hogy tudjuk, hol keressük a hibát. Ez régebben könnyebb feladat volt, mint a mai
komplikált világban.
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oha megszállottnak tartom magam, és fel vagyok készülve úgy fogadni a dolgokat,
ahogy azok megtörténnek, mégis minden tőlem telhetőt megteszek a kísértő végzet
elkerülése érdekében. Ezért az Aventura a lehető legrosszabb esetre van felkészítve, akár
komoly havária, akár rossz idő, vagy mindkettő egyszerre fordulna elő. A legutóbbi föld körüli
utamon két olyan eset történt, amely próbára tette a felkészültségemet, s egyben rávilágított
annak a fontosságára is, hogy önellátóak legyünk.
Amikor Reunionról Dél-Afrikába tartottunk, igen csúnya időbe keveredtünk Madagaszkár
déli csúcsánál, ahol az időjárás hirtelen változása miatt nagyon durva hullámok keletkezhetnek. Egy Inmarsat-C figyelmeztetés is beszámolt egy hajóról, amelyről több úszó farönköt is
láttak azon a környéken. Az éjszakai őrségem alatt az Aventura 30-40 csomós szélben rohant,
s időnként lefelé szörfözött az utolérő hullámokon. Ekkor hirtelen olyan keményen ütköztünk
valamivel, hogy a hajó valósággal megtorpant. Az ütés ereje elnyírta azt a 12 mm-es acél csapszeget, ami a hidraulikus tolórudat a kormánykvadránshoz rögzíti. Ezzel egy időben az uszonyt
és az emelhető kormánylapátot mozgató kormányhidraulika vezérlőszelepét is kioldotta. Mivel
a kormánylapát sértetlen felső felét még használni tudtam, viharvitorlával és az erősen lereffelt
nagyvitorlával sikerült addig vesztegelnünk, amíg kijavítottam a hibát. A kormányhidraulikát
könnyű volt helyreállítani, csupán a biztonsági szelepben kellett kicserélni egy vékony rézkorongot, mely kioldja a rendszert, ha az uszony vagy a kormány leengedett állapotban ütközik
valamivel. Ennél egy kicsivel több időbe került, amíg beszereltem az új csapszeget. Mindkettő
könnyen hozzáférhető a kokpit padlórácsa alatt. Miután mind a szükséges pótalkatrészekkel,
mind a szerszámokkal kellőképpen el voltam látva, a javítással röpke fél óra alatt végeztünk és
folytathattuk az utunkat.
A barátomat visszaküldtem aludni, beállítottam a robotkormányt, és elgondolkodtam ezen
a baleseten. Egészen biztos voltam abban, hogy valami kemény tárggyal ütköztünk, talán éppen valamelyik farönkkel. Bármi volt is az, a hajó átszaladt felette, s mivel teljesen felhúzott
uszonnyal vitorláztunk, nem volt semmi sem a hajó alatt, amiben megakadhatott volna, végül a
kormánylapátot ütötte meg. A konstrukciónak köszönhetően a felhajtható kormánylap alsó fele
láthatóan csillapította az ütést, és sérülés nélkül megúsztuk a dolgot. Igaz, egy évvel később, amikor a hajót Las Palmason kiemeltettem, a kormány lapján egy gyanús repedést fedeztem fel. Igen
heves ütés kellett ahhoz, hogy megrepessze a masszív alumíniumlemezt. Biztos vagyok benne,
hogy bármilyen más típusú hajó esetén a következmények végzetesek lehettek volna.
Nem sokkal később az Aventura géphaváriát szenvedett, mégpedig a lehető legrosszabb helyen.
Elfogadható időjárási előrejelzéssel a birtokunkban hagytuk el a dél-afrikai Richards Bay-t. Előttünk kitárult az afrikai kontinens déli csúcsát övező félelmetes átjáró, mely közismert a pokoli
időjárásáról és hullámzásáról. A hajók gyakorta kényszerülnek szembenézni ezekkel. Az Agulhas-áramlás helyenként 6 csomós sebességgel söpör végig a part mentén. Ha megváltozik az idő,
és a szél az áramlással szemközt, délnyugat felől kezd fújni, a tengeren iszonyatos állapotok alakulnak ki. Egy napi áldásos vitorlázást követően a szél alábbhagyott. Mivel időjárás-változásra
számítottam, úgy döntöttem, hogy East London felé veszem az útirányt. Megpróbáltam beindítani
a motort, hogy kihajózzak az áramlás sodrából, de az meg sem nyikkant. Hamarosan rá kellett
jönnöm, hogy az indítómotor elromlott. No és mi volt az egyetlen pótalkatrész, amiből nem volt
a hajón? Természetesen az indítómotor. Hajnalra elértük ugyan a kikötőbejáratot, de jó pár órába
és számtalan takkváltásba került, amíg a szeszélyes szélben átjutottunk a keskeny bejáraton, mely
East London belső kikötőjébe vezet. A város a Buffalo River partján épült. A folyó sodrása ezen
a ponton volt a legerősebb, időbe került hát, s minden vitorlázótudásomat össze kellett szed-
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jem, hogy átjussunk rajta. Mindazonáltal elhatároztam, hogy nem kérek segítséget, de végül
is bejutottunk a kikötőbe. Az indítómotor javítása után folytattuk az utunkat, s egyhuzamban
hajóztunk Fokvárosig.
Ez az eset is azt jelzi, mennyire fontos, hogy önellátóak legyünk. Vitorlás pályafutásom kezdetén egyébként ez volt az elfogadott, normális dolog. Akkoriban a hajók sokkal egyszerűbben,
mindenféle szofisztikált berendezés nélkül voltak felszerelve, és gyakorta házilag épültek. A legtöbb vitorlázó elég képzett volt a javítások elvégzésére, vagy legalábbis improvizáltak valamit,
hogy elérhessék a következő kikötőt. Az a szárazföldi hozzáállás, hogy ha valami meghibásodik,
majd hívunk valakit, aki megjavítja, nem igazán követhető az óceán közepén. Feltehetően ezért
van az, hogy sok vitorlázó kerül ma veszélyes helyzetbe. Nem az első, inkább a legutolsó megoldás kell legyen az, hogy külső segítséget hívunk. Semmi sem világít rá jobban erre a tendenciára,
mint az évente tengeren magára hagyott vitorlások nagy száma. Ez valami olyan jelenség, ami
emlékeim szerint azelőtt nem sűrűn fordult elő.

ARC vitorlázók St. Lucián

Jimmy tippjei…
A hajómotorokhoz.
»» A hajómotort minden indításkor vessük alá vizuális ellenőrzésnek, ha
előtte 24 óránál hosszabb ideig nem járt.
»» Indítás után mindig ellenőrizzük, a kipufogócsőből folyik-e a hűtővíz.
Rendszeresen ellenőrizzük az olaj- és a hűtővízszintet, az iszapfogót,
keressünk lehetséges szivárgásokat a porlasztók, szűrők és a tengervízszivattyú körül.
»» Ha vitorlázás közben is járatjuk a motort, időnként állítsuk fel a hajót,
hogy a kenőolaj körforgása zavartalan legyen.
»» Hosszabb időtartamú motorozás után állítsuk le a motort, nézzük át, és
ellenőrizzük az olajszintet.
»» Mindig vigyük magunkkal alapvető pótalkatrészeket, ha távoli, eldugott
helyekre készülünk.

07

BÍZZÁL ÖNMAGADBAN

Csak erős önbizalommal tudjuk követni a vészhelyzetek legfontosabb szabályát: „ne ess pánikba”.
Próbáljunk meg higgadtak maradni, szánjunk rá néhány pillanatot, hogy áttekintsük a helyzetet, készítsünk cselekvési tervet, majd hajtsuk végre. Hasonló
viselkedésre van szükségünk rossz időben is. Mikor
tudunk higgadtak maradni és nem pánikolni? Ha kellőképpen felkészültek vagyunk, van elméleti tudásunk és bőséges gyakorlati tapasztalatunk. Ha van
információnk a követendő útvonalról és az időjárásról. Egyszóval: ha van útvonaltervünk!
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z előbbi példa jól mutatja, mennyire fontos az, hogy magunk is el tudjuk végezni a javításokat, és magunkkal vigyük a legfontosabb pótalkatrészeket (Fokvárosban vásároltam
egy vadonatúj indítómotort, az East London-i cseredarabot pedig eltettem tartalékba).
De mindezek felett magunkban kell bíznunk. Csak erős önbizalommal tudjuk követni a vészhelyzetek legfontosabb szabályát, ami nem más, mint hogy „ne ess pánikba”. Próbáljunk meg
higgadtak maradni, szánjunk rá néhány pillanatot, hogy áttekintsük a helyzetet, készítsünk cselekvési tervet, majd hajtsuk végre. Hasonló viselkedésre van szükségünk rossz időben is. A rossz
időjárás mást és mást jelent az emberek számára, én általában csak az 50 csomó feletti szelet
sorolom ebbe a kategóriába. A trópusi viharok kivételével (a viharveszélyes trópusi területek
jól körülhatárolhatók, ekképpen könnyen elkerülhetők) a szokásos vitorlás útvonalakon a 40
csomónál erősebb szelek elég ritkák.
Igazából nincs semmilyen általános szabály arra nézve, hogyan kell a hajóval bánni rossz,
viharos időben. Sok függ a helyi körülményektől, a hajó típusától és a legénység szakértelmétől. Olyan hajóval, mint amilyen az Aventura is, általában szívesen kipróbálom a viharhajózást.
Amikor tengerre szállok, és nem csak hosszú utak előtt, hanem két sziget közötti rövid vitorlázás
előtt is mindenre kiterjedően, alaposan felkészítem a hajót. Mindent eltüntetek a fedélzetről,
kivéve könnyű szélben, amikor hozzákötöm a spinnaker zsákját az árboc melletti „vénasszony
korláthoz”. Soha sem vontatom a dingit a tengeren, s menetben még a kabinban is elpakolok
minden mozdítható holmit.
Míg az egészséges önbizalomnak kétségkívül nagy jelentősége van, a túlzott önbizalom, az önteltség veszélyes lehet, és súlyos következményekhez vezethet. A tenger könyörtelen közeg, a bölcs
navigátor pedig alázatos vele szemben. Korunk fejlett navigációs eszközei nem csak könnyebbé,
de egyben jelentősen biztonságosabbá is tették az életünket. A GPS, elektronikus térképek, radar
és más egyebek mellett a hajók mégis sorra futnak zátonyra és vesznek oda. Az ilyen balesetek fő
oka az ezekbe a műszerekbe, de legfőképp a GPS-be vetett túlzott bizalom. A tengeri túraversenyek
szervezőjeként számos olyan esetnek voltam tanúja, amikor a hajók azért szenvedtek balesetet,
vagy éppen azért semmisültek meg, mert a navigátorok túlságosan is megbíztak a GPS-ben, és így
követtek el navigációs hibát. A legdurvább eset az volt, amikor egy hajót kézbesítő legénység azért
futtatta zátonyra a hajót Barbados keleti partján, mert az érkezési végpontot a sziget túloldalára
vették fel!
A zátonyra futások leggyakoribb oka az, hogy a vitorlázók úgy hajóznak egy kijelölt útpontra
– akár autopilóttal vagy szélkormánnyal –, hogy közben nem tartanak megfelelő figyelőszolgálatot. De szinte ugyanennyi példa van arra is, hogy őrszolgálat mellett is zátonyra futnak a
hajók. A legtöbb esetben a baj az, hogy túl közel akarnak elkerülni egy ismert veszélyes helyet.
A szélirány kismértékű változása, amikor szélkormánnyal hajózunk, vagy valamilyen áramlás,
amikor robotkormánnyal vitorlázunk, váratlan véget vethet az utunknak. Így történt egy közeli
barátommal is, aki ekképpen vesztette el a hajóját egy vörös-tengeri korallzátonyon, pedig már
csak 600 mérföldje volt hátra, hogy befejezze föld körüli útját. A GPS a biztonság csalóka érzésével áltatja az önhitt szkippereket, akik felesleges kockázatot vállalnak abban a hitben, hogy
tudják, merre járnak. Gondos ellenőrzés nélkül a GPS hamis barát lehet, higgyék le nekem.
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Az Aventura III. térképasztala

Jimmy tippjei…
A hivatalos formalitásokhoz.
»» Mihelyt belépünk egy ország felségvizeire, húzzuk fel a Q lobogót, és
egyenesen tartsunk a legközelebbi hivatalos vámkikötőbe. Sehol ne álljunk meg, mielőtt szabályosan be nem lejelentkezünk.
»» Azokban az országokban, ahol kötelező az előzetes bejelentkezés, időben vegyük fel a kérdéses hatóságokkal a kapcsolatot rádión, telefonon
vagy e-mailen.
»» Próbálunk két útlevelet szerezni, ha kényes országok meglátogatását
tervezzük, vagy hogy legyen egy tartalékunk, ha vízumkérelem miatt le
kellene adjuk az egyiket.
»» Ellenőrizzük az oltásaink érvényességét, és még indulás előtt otthon oltassuk be magunkat – ez könnyebb és biztonságosabb is –, ha ez a
meglátogatandó országokban előírás.
»» Nyomtassunk a legénység adatait tartalmazó személyzeti jegyzékből
több másolatot, hogy bejelentkezéskor leadhassuk.
»» A hajóra érkező legénységnek legyen egy hivatalos meghívólevele a
szkippertől vagy a hajótulajdonostól, hogy a kiutazáskor vagy a megérkezéskor a bevándorlási hivatalban igazolni tudja magát.
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LÉGY MINDIG OLYAN BIZTONSÁGBAN A VÍZEN, MIKÉPPEN
A SZÁRAZFÖLDÖN

Használjuk a biztonsági hevedert és szükség esetén
a mentőmellényt is. Éjjel csak a tudtommal lehet elhagyni a kokpitot. Soha nem szabad a hajó oldaláról
a vízbe pisilni. Mindig használjuk a fővitorla preventert, ha hátszélben vitorlázunk. Van két éjszakai szabály is: az éjjeli őrségben nem lehet sem olvasni,
sem zenét hallgatni.
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z elmúlt években a személyes biztonság kérdése elsőrendű téma lett a túravitorlázók
körében. Ez jelentős változás a vitorlázó pályafutásom kezdeti időszakához képest. Alig
emlékszem olyan esetre, amikor akár magam, akár más vitorlázó társam személyes
biztonsága komolyabb veszélyben forgott volna. Vitorlás éveim alatt sem én, sem a családom
nem éreztük magunk fenyegetve, nem forogtunk valódi veszélyben. A széles körben elterjedt
kalózkodás vagy erőszakos bűncselekmények ellenére a vitorlázók sokkal kiszolgáltatottabbak,
amikor a szárazföldön utaznak. A túravitorlásokat ért kalóztámadások még mindig viszonylag
ritkák, a kalózveszélyes területek pedig közismertek, ezért ha lehet, ezeket kerüljük el. A www.
noonsite.com internetes honlapom az elmúlt években nyomon követett minden bejelentett incidenst. Érdemes megjegyezni, hogy 2007-ben a valamikor legveszélyesebb területről, az Ádeni-öbölből egyetlen jachtok elleni támadásról sem érkezett jelentés. Kétségkívül ez annak az
eredménye, hogy a szövetséges erők rendszeresen ellenőrzésük alatt tartják a vidéket.
Másrészt a tolvajlás és rablás földrajzilag sokkal elterjedtebb. A legjobb, ha hasonló óvintézkedéseket teszünk, mint amikor a szárazföldön utazunk, vagy ha éppen egy nagyvárosban élünk.
Ilyen óvintézkedésekre jó példa, hogy más jachtokkal együtt konvojban vitorlázunk, vagy nem
töltünk el egynél több éjszakát egyedül egy kétséges biztonságú horgonyzóhelyen. Én személy
szerint a kalózveszélyt túlzottnak érzem, s még a jachtokat ért közönséges rablások száma is oly
csekély ahhoz, hogy az bárkit elriaszthatna a túravitorlázástól. Még mindig a legbiztonságosabb
módja a világ bejárásának, ha saját vitorlásunkkal utazunk.
Az útjaim nagy általánosságban véve balesetmentesek voltak, s ez kétségtelenül azoknak a
alapvető szabályoknak köszönhető, amiket az évek során kidolgoztam. Ezek közül is az első,
hogy a legénységem semmi okból sem hagyhatja el a kokpitot anélkül, hogy engem ne értesítene. Ha csendes az idő, nem ragaszkodom a biztonsági heveder használatához, mert a kokpitot
védett helynek tartom. A hajó oldalán még napközben is szigorúan tilos kipisilni a tengerbe, és
hajthatatlan vagyok abban a tekintetben, hogy a férfiaknak nem csak kötelező a WC-t használni, de le is kell ülniük. Szerencsére soha nem volt részem abban, hogy valaki vízbe esett volna a
hajómról, de ez is megtörténhet, így alaposan felkészítettem a jelenlegi hajómat erre az esetre.
Az Aventura széles fürdőfedélzetén úgy van a lépcső felszerelve, hogy az a vízből is leengedhető
legyen, így könnyebb a vízből mentés. Más biztonsági rendszabályokat is alkalmazok: a preventert mindig felszerelve tartom a bumon, ha raumban vagy hátszélben vitorlázunk, s a spinnaker
rúdja fixen van rögzítve, nem mozoghat kicsit sem.
Van két éjszakai szabály is, amiket az utóbbi időben kezdtem előírni, és hiszem, hogy jó okkal. Az éjjeli őrségben nem lehet sem olvasni, sem zenét hallgatni. Olyannyira fontos jól látni a
sötétben – s nem csak azért, hogy meglássuk a többi hajót, hanem például azért is, hogy figyelni
tudjuk a vitorlákat, vagy a szélkormányt –, hogy én azt hiszem, ez a szabály teljességgel indokolt.
Az olvasólámpa kétségtelenül hátrányosan befolyásolja a látást a sötétben. Ugyanezt gondolom
arról is, hogy ha valami korlátozza a hallásunkat. Veszélyes lehet, ha nem hallunk meg valami
külső hangot. A hajón mindenféle zajok keletkeznek, amik előre jelezhetnek egy közeli problémát. Ilyen lehet a vitorlák belobogása, egy meglazult behúzókötél, furcsa zaj a robotkormány
felől, vagy éppen a motorból, esetleg a közelben bálnák fújtatnak, vagy más hasonlók. Ha meghalljuk ezeket a zajokat, még időben tehetünk valamit. Ugyanígy a halk gépzaj, vagy inkább a
propeller hangja, ami messzire terjed a vízben, jelezheti egy hajó, vagy éppenséggel egy tengeralattjáró jelenlétét. Ez utóbbi fordult elő velünk, amikor éjjel hajóztunk el a cartagenai spanyol
haditengerészeti bázis előtt. Úgy tűnt, elmosódott gépzajt hallok. A folyamatos berregés egyre
erősödött, majd hirtelen dízelmotor füstjének szagát éreztem. Mivel egyetlen hajót sem láttam,

30

A jó vitorlázó 10 alaptörvénye

rájöttem, hogy egy tengeralattjárónak kell lenni a közelben. Felkapcsoltam a fedélzeti világítást,
hogy egyértelművé tegyem, hogy vitorlás jacht vagyunk, erre a füst hamarosan eltűnt, s a motorzúgás is elült.

Jimmy tippjei…
Kalózveszélyes vizekre.
»» Alkossunk 3-6 hasonló sebességű hajóból álló konvojt. A hajók legénysége készüljön fel, hogy közvetlen összeköttetésben maradhassanak, s
ha szükséges, lassítsanak le, hogy a lassabb hajók segítségére lehessenek.
»» Nappal maradjanak látótávolságon belül, és találják meg a módját, hogyan maradhatnak kapcsolatban éjjel is (legideálisabb esetben radarral), anélkül hogy felkapcsolnák az árbocfényeiket vagy bármilyen más
fényt mutatnának, amelyek a konvojon kívülről is láthatók lennének.
»» Tartsanak fent rádiócsendet a szokásos VHF-csatornákon, amit más
hajók is könnyedén megfigyelhetnek, de maradjanak kapcsolatban egy
olyan előre megállapodott SSB-frekvencián, amely a konvoj minden hajója számára elérhető.
»» A legénység egyik tagja tartson állandó figyelőszolgálatot ezen az
SSB-frekvencián, és csatlakoztassuk az SSB-rádióhoz a kokpit hangszórókat.
»» Folyamatosan figyeljük a radaron a környező területet, s ha bármi gyanús közeledik, azon nyomban riasszuk a többieket. Még ha vizuálisan
nem is látható a gyanús hajó, de láthatóan olyan útvonalon halad, mely
a miénket keresztezi, a hajók húzódjanak egymás közvetlen közelébe.
»» Legalább az egyik hajón legyen műholdas telefon, és legyen ismert
a közeli országok tengerészeti vagy katonai hatóságainak, valamint a
nemzetközi SAR-hatóságok telefonszáma, hogy közvetlen veszély esetén kapcsolatba lehessen velük lépni.
»» Biztosítsuk, hogy a parton egy felelős személy rendszeresen tájékoztatva legyen a konvoj helyzetéről, aki baj esetén késedelem nélkül kapcsolatba léphet az illetékes hatóságokkal.
Támadás esetén
»» Ne tanúsítsunk ellenállást.
»» Kerüljük a szemkontaktust.
»» Kerüljünk el minden olyan mozdulatot, amit a támadók agresszívnak
tarthatnak.
»» Adjuk át az értékeinket, és legyen előkészítve némi készpénz erre az
eshetőségre, még ha a pénz nagy részét el is rejtettük.

09

LÉGY GONDTALAN

A szakaszos túravitorlázás több szempontból is a
legkönnyebb és valószínűleg a legbiztonságosabb
módja annak, hogy bejárjuk a földet. Ez a módszer
sok olyan feleségnek is megfelelő, akik nem rajonganak a hosszú óceáni átkelésekért, de akik – mint
ahogy az én feleségem, Gwenda is – boldogan vitorláznak a sok érdekességet kínáló helyeken. Sok férfi,
aki nagyon szeretné valóra váltani élete utazását,
ugyanakkor a házaséletét sem akarja kockára tenni, gondolja úgy, hogy ez olyan megoldás, amelyben
mindkét fél nyer.
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gészen biztos vagyok abban, hogy a legutóbbi utam azért volt olyannyira élvezetes, mert
minden tőlem telhetőt megtettem annak érdekében, hogy az életem gondtalan és a lehető legkényelmesebb legyen. Ez egyben azt is jelentette, hogy úgy terveztem meg az
útvonalamat, hogy időnként hazautazhassak, miközben arra alkalmas helyen magára hagyom
a hajót. Az 1975 és 1981 közötti első föld körüli utunkon 68 000 mérföldet vitorláztunk, s mind
a hat évet az otthonunktól távol töltöttük. Akkoriban a repülés roppant drága mulatság volt, de
igazán nem is volt semmi okunk hazajönni, hiszen együtt hajózott a család.
Ezzel szemben az utóbbi utam során összesen nyolc oda-vissza utat tettem meg az otthonom és
a hajóm között. Akármikor és akárhol hagytam magára az Aventurát, mindig biztos voltam afelől,
hogy biztonságban van, rendszerint a parton biztos helyre kitéve, de mindig a trópusi viharoktól
távoli területen. Az ilyen biztonságos helyek harminc évvel ezelőtt szinte teljesen hiányoztak.
Minden bizonnyal nem vagyok egyedül ezzel az újfajta hozzáállással, ugyanis az elmúlt években egyre több és több olyan emberrel találkoztam, akik szintén ezt a módszert követték.
A szakaszos túravitorlázás több szempontból is a legkönnyebb és valószínűleg a legbiztonságosabb módja annak, hogy bejárjuk a földet. Úgy tűnik, ez a módszer sok olyan feleségnek
is megfelelő, akik nem rajonganak a hosszú óceáni átkelésekért, de akik – mint ahogy az én
feleségem, Gwenda is – boldogan vitorláznak a sok érdekességet kínáló helyeken. Sok férfi, aki
nagyon szeretné valóra váltani élete utazását, ugyanakkor a házaséletét sem akarja kockára tenni, gondolja úgy, hogy ez olyan megoldás, amelyben mindkét fél nyer.
A mai világban úgy tűnik, mindenre van megoldás. Erre jöttem rá, amikor az Aventura III a
transpacifikus marathóni utam végeztével – mely az Antarktiszról Alaszkába alig négy hónapig
tartott – befutott a brit kolumbiai Vancouverbe. Ahelyett, hogy nyugatnak tartva elindultam
volna, s ezzel ismét megkerülöm a földet, vissza akartam térni Európába, de kelet felé hajózva is
valószínűleg legalább ilyen hosszú lett volna az út. Hat héttel azután, hogy Vancouverben behajóztunk a holland Dockwise Yacht Transport jachtszállító teherhajójára, az Aventura a franciaországi Toulonban volt. Ott volt hát a hajóm, ahol akartam, hogy legyen. A jachtszállítás mind
népszerűbb azon vitorlázók körében, akiknek kevés idejük van, vagy akik nem szeretik a hos�szú óceáni utakat, és lehetőleg fájdalommentesen szeretnének eljutni a következő, a vitorlázás
szempontjából inkább csábító vidékre.

Jimmy tippjei…
A mindennapi teendőkhöz.
»» Reálisan becsüljük meg a várható napi elektromos fogyasztásunkat,
majd duplázzuk meg ezt az értéket. Ez alapján válasszuk ki a nekünk
megfelelő töltőrendszert és a szükséges kapacitású akkumulátorokat.
»» Legyen alternatív lehetőségünk a telepek töltésére, ha az elsődleges
rendszer meghibásodna. A víztankok legyenek szeleppel elkülönítve,
hogy ne lehessen őket egyszerre kifogyasztani.
»» Hosszú óceáni utakra még akkor is teli tankokkal és tartalék vizeskannákkal induljunk el, ha van édesvízkészítő berendezésünk.
»» Mindig gondosan figyeljük az energiafogyasztást, és hosszú utakon rutinszerűen töltsük a telepeket.

10

LÉGY HŰ ÖNMAGADHOZ

Semmi kétségem afelől, hogy azért bánt velem az
Anyaóceán mindig is olyan jóindulatúan, mert jól érzem magam a tengeren. És ez azért van, mert okosan
hajózok. Nem álmodozom, hanem reálisan felmérem
a lehetőségeket, eszerint dolgozom ki az útvonal tervét. Felkészülök minden szempontból. Még valami:
tengerész módjára hajózok, aki tiszteletben tartja a
tengert, alázatosan viselkedik vele és tisztában van a
saját emberi lehetőségeivel és korlátaival. Nem akarok többet, mint amit egy útból ki lehet hozni. Ezért
érzem jól magam a tengeren.
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hajó kiválasztása döntő fontosságú, hisz a megfelelő hajó rendelkezik az ember legfőbb követelményeit kielégítő tulajdonságokkal. A legénység és az anyagi kérdések is ugyanilyen
fontos tényezők, ugyanis ezek szintén befolyással vannak az út sikerére. Azonban van itt
egy még fontosabb tényező. Ez pedig nem más, mint a vitorlázáshoz, és általában a vitorlás élethez
való viszonyulásunk. Hatalmas ugrást jelent, ha az ember belevág a tengerészéletbe, mert ez azzal
jár, hogy teljesen megváltozik az életstílusa és a mentalitása. Ez valami olyan dolog, amibe sok ember nem gondol bele eléggé. Ehhez pedig nem kellene mást tenni, mint alaposan felkészülni, rengeteget olvasni a hajózásról, a navigációról és minden más témáról, ami csak kicsit is összefüggésben van a vitorlás hajózással és jachtos élettel. Azután mindezt a gyakorlatban is ki kell próbálni.
Először csak kicsiben, aztán kicsit hosszabb utakon, ahol kicsi a legényég és éjszakai, valamint nyílt
tengeri hajózás is benne van. Aztán célszerű az atlanti óceáni átkelő versenyt, az ARC-t is felvenni
a listára. Ilyen gyakorlattal már kellő tudása és tapasztalata van egy vitorlázónak, hogy mit is jelent
a tengerészélet egy kis vitorláson, ahol nem csak a magunk urai vagyunk, de miénk a felelősség.
Az nem elég jó indok, hogy csak azért vágjunk neki a tengernek egy vitorlás hajóval, mert ez a
világ megismerésének legjobb módja. A rallyk résztvevői között gyakran találkozom ilyenekkel.
Sokan közülük nem akarnak, vagy nem képesek szárazföldi emberből tengerésszé válni. Ez egy
viszonylag rövid úton, mint amilyen az ARC, nem igazán jelent problémát, de komoly következményekkel járhat, és jár is azok között, akik hosszabb útra vállalkoznak.
Azt tanácsolom azoknak, akik nem tudják őszintén élvezni a vitorlázást, és nem érzik magukat
jól az óceánon, hogy legjobb, ha újra átgondolják a dolgot.
Azért mondom ezt, mert tudom, milyen jól érzem magam a tengeren és vitorlázás közben, s abszolút semmi kétségem afelől, hogy ezért bánt velem az Anyaóceán mindig is olyan jóindulatúan.

Jimmy tippjei…
A horgonyzáshoz.
»» Mindig ellenőrizzük, hogy jól tart-e a horgony. Lehetőleg búvárszemüveggel merüljünk le.
»» A horgonylánc végét erősen kössük meg egy darab kötéllel a hajón,
amit veszély esetén gyorsan el tudunk vágni. Erre az esetre kössünk fel
egy bóját vagy egy fendert is a láncra. Jegyezzük fel a horgony GPS
koordinátáit.
»» Hullámos horgonyzóhelyeken egy erős kötélből és egy horogból csináljunk láncelőtétet, ami felveszi a lánc rángatását.
»» Soha ne horgonyozzunk túl közel a zátonyhoz vagy a parthoz, és hagyjunk elegendő helyet arra, hogy a hajó a széllel együtt megfordulhasson. Kétség esetén azonnal hagyjuk el a horgonyzóhelyünket, mielőtt
még túl késő lenne. Ha bizonytalan a hely, dolgozzunk ki egy menekülő
stratégiát, hogyan juthatunk ki onnan.
»» Kapcsoljuk fel a horgonyfényt és vigyünk magunkkal zseblámpát, ha
későig maradunk a parton.
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Aventura II.
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Az erdélyi magyar származású, Londonban élő jeles vitorlázó, az ARC
atyja, Jimmy Cornell ebben a kis könyvben arról írja le véleményét, mi
az a tíz legfontosabb dolog, amit szem előtt kell tartanunk, hogy egy
hosszabb-rövidebb tengeri vitorlás utat problémák nélkül fejezhessünk
be. A cikk szövege a brit Yachting World magazinban jelent meg, s a
Szenvedélyem a tenger című, magyarul is kapható könyvének legfontosabb tanulságait foglalja össze.
Jimmy könyve több mint 30 év személyes vitorlázó tapasztalatát dolgozza fel. Három vitorlásán háromszor kerülte meg a földet, s eközben
kétszázezer mérföldet vitorlázott. A példátlanul sikeres ARC és több föld
körüli vitorlás rally alapítójaként vitorlázók ezreivel került kapcsolatba,
valamint a versenyeket szervező World Cruising Club működésének 15
éve alatt hatalmas tudásanyag gyűlt össze. Ezt a tudást és tapasztalatot
sűrítette ebbe a könyvbe.
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