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KÉT
TENGER
KÖZÖTT
A Sail-ing Kft. idei nyílt vízi hajózása során egy
Beneteau 50 vitorlást vittünk a Balti-tengeri
Heiligenhafenbõl a Kanári-szigetekre.
Öthetes utunk elsõ szakasza Le Havre-ban
végzõdött, ide nyolc nap alatt jutottunk
el. A szakasz sokkal tovább tartott
volna, ha meg kellett volna kerülnünk
Dániát. De nem kellett, hála a Kieli-
csatornának.

MOLNÁR CSABA

H
ajónk állomáshelyéig, Heiligen-
hafenig elég kalandosan jutottunk
el. Repülés Hamburgig, három vo-
nat, majd egy kis buszozás, ha csak
címszavakban emlékeznék meg az

útról, de akkor kimaradna az az apróság, hogy a
célállomás közelében a vonat csapatunk leszál-
lása közben váratlanul bezárta ajtajait és tovább-
indult, magával ragadva és gonosz módon to-
vábbhurcolva négyünket. Ezután a közeli
Fehmarn-sziget végéig meg sem álltunk, ott pe-
dig megláthattuk a Fehmarn-sziget és Dánia kö-
zött közlekedõ kompot, amely vonatot is szállít.
Szerencsére nem a miénket, mert az innen
visszafordult, így a masiniszta mindössze másfél
órát és a buszcsatlakozást rabolta el az életünk-
bõl. Végük taxival jutottunk el Heiligenhafenba,
melynek meglepõen nagy, 1000 kikötõhellyel
rendelkezõ marinájában várt ránk leendõ ha-
jónk.

A hajót maga a tulajdonos adta át nekünk, így
elnézõ mosollyal fogadtam, amikor görcsösen
ragaszkodott a hajó részletes bemutatásához,
melynek keretén belül sort kerített a vitorlák
szakszerû ki- és betekerésére, és nem feled-
kezett el a csörlõk és csörlõkarok rendeltetés-
szerû használatának bemutatásáról sem. A né-
met precizitással végrehajtott bemutató után
már iparkodnunk kellett, ha még aznap be akar-
tunk vásárolni. Márpedig akartunk, hiszen más-
nap kora reggeli indulást terveztem.

A kora reggeli indulásnak végül nem volt aka-
dálya, így a hajnal elsõ derengése már talpon

talált bennünket, és amint kivilágosodott, el is
kötöttük a hajót. A kikötõbõl egy szûk hajózó-
csatorna vezet ki a nyílt vízig, szerencsére ez
tisztességesen ki van bójázva. Igaz, fényeket
nem láttam, így sötétben elég kalandos lehet
az út.

A nyílt vízre kiérve nyugati irányba fordultunk,
és azonnal szembe is kaptuk a nyugati szél által
keltett hullámokat. Azonnal szembesültünk az
örök dilemmával: kreuz vagy motorozás? 

Kellõ rutinunk visszatartott az ifjonti lelkese-
déstõl, így az utóbbi mellett döntöttünk.

Ennek köszönhetõen öt órával késõbb már a
Kieli-öböl bejáratánál csodálkozhattunk rá a ví-
zen lévõ hajók tarka forgatagára. Mintha egy
hajóbemutatóba csöppentünk volna: több száz
hajó szelte keresztül-kasul a hullámokat.
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Több helyen kishajók versenyeztek vagy éppen
edzettek, túrahajók jöttek-mentek, többárbo-
cos vitorlások bontogatták szárnyaikat, mellet-
tünk hadihajó haladt megfontolt méltósággal ke-
let felé, egy szállodahajó kötött el a rakpart mel-
lõl, odébb kompok indultak vagy éppen érkez-
tek a kikötõbe, egy kicsit kijjebb kereskedelmi
hajók várakoztak horgonyon. Kiel nemcsak a
Balti-tenger egyik legnagyobb személyforgalmi
és kereskedelmi kikötõje, egyben az Északi- és
Keleti-tengert összekötõ Kieli-csatorna egyik
végpontja is, és akkor még nem beszéltünk a
szabadidõs vitorláséletrõl: a néhány tíz hajót be-
fogadó, kicsi kikötõk mellett kilenc nagyobb
marinát számoltunk össze az öbölben!

Óriási élmény volt részese lenni ennek a tarka
kavalkádnak, igazán sajnáltuk, hogy nem tölthet-
tünk itt több idõt. Érdemes lenne egyszer nyá-
ron itt hajózni legalább egy hetet. Igaz a partvi-
dék meglehetõsen lapos, de a tagolt part és a
dán szigetek mégis kellõen változatos vízterüle-
tet adnak, a kiválóan kiépített marinák, a rende-
zett városkák és legfõképpen a szinte kézzel ta-
pintható hajós kultúra jelentõs csáberõvel bír.

A csatorna bejárata Kiel Holtenau nevû város-
részében van. Az öböl felõl két torkolat látszik,
mindkettõt két-két zsilipkapu zárja le. A délebbre
esõ dupla zsilipkamra a nagyobb, itt akár 235 m
hosszú és 32,5 m széles hajó is áthaladhat.
Az északabbra esõ dupla zsilipkamra a régebbi,
ezt elsõsorban a kisebb hajók használják, így mi
is ide tartottunk. A behajózni kívánó hajóknak
be kell jelentkezni a VHF rádió 12-es csatorná-
ján, ahol részletes felvilágosítást kapnak a
zsilipelés idejérõl és módjáról. A zsilipkamrába
csak a bejáratnál lévõ szemafor fehér jelzése
esetén szabad behajózni, amíg a lámpa piros,
addig közeli partfal, illetve stégek mentén lehet
várakozni. Nincsenek pontos zsilipelési idõ-
pontok, a zsilipeket a forgalom függvényében
mûködtetik. Mi mintegy húszperces várakozást

követõen kaptunk engedélyt a behajózásra. Raj-
tunk kívül egy háromárbocos vitorlás és három
motoros jacht úszott be a zsilipkamrába, ahol
úszó fastéghez kellett rögzíteni a hajót. Ez elég
furcsa volt, a vízbõl kb. 10-15 cm-re kiálló alkot-
mánytól elég nehéz pufferekkel megvédeni a
hajótestet. A hajót is a stégen lévõ bikákhoz kel-
lett rögzíteni. A zsilipelés kb. fél órán keresztül
tartott, ezalatt érzésem szerint legfeljebb 25
cm-t változott a vízszint. Amíg a zsilipelés zajlott,
a közeli automatánál rendezni kellett a csatorna-
átkelés díját. Ez hajóméret függvényében válto-
zik, a mi esetünkben mindössze 50 euró volt,
ami szerintem elég tisztességes ár.

A zsilipkamrából kihajózva egy 160 méter szé-
les folyómederben találtuk magunkat, jobb olda-
lon fák, bal oldalon egy-két kilométeren keresz-
tül ipari terület látszott. Utóbbin hamar túljutot-
tunk, így már mindkét oldalon fák, illetve pázsit-
tal borított, alacsony töltések szegélyezték a
csatornát. Az út meglehetõsen kanyargott, érez-
hetõ volt, hogy a csatorna kiépítése során igye-
keztek a meglévõ természetes folyókat és tava-
kat felhasználni. Az is látható volt, hogy a csator-
na több ütemben épült ki a jelenlegi méretére,

egyes hidaknál a szélessége 90 m-re szûkült.
Több helyen láttunk hosszú cölöpsorokat, ezek
mentén állhatnak meg az áthaladó hajók. 

A csatornán kötelezõ a motorhasználat, igaz,
kedvezõ szél esetén motorüzem mellett a
vitorlákat is fel lehet húzni. Ilyen esetekben vi-
szont szigorúan megkövetelik a fekete kúp hasz-
nálatát. Mindamellett viszonylag sûrûn jöttek
velünk szembe hatalmas teherhajók, melyek
mellé érve a szél iránya és erõssége teljesen
megváltozott, így a vitorlahasználat bölcsessége
számomra megkérdõjelezhetõ volt. Egyébként
hatalmas élmény volt e monstrumok mellett
szinte karnyújtásnyira elhaladni. Ilyenkor nagyon
kicsinek éreztük magunkat. A csatornán végig
komoly forgalommal találkoztunk, alig tûnt el az
egyik hajó, máris felbukkant a másik. Itthon
utánanéztem, 2012-ben közel 35 000 hajó 
haladt át a csatornán, a hajószám alapján a Kieli-
csatorna volt a világ legforgalmasabb mester-
séges vízi útja.

Nyolccsomós sebességkorlátozás van érvény-
ben, így az 53 mérföld hosszúságú vízi út leküz-
dése legalább 7 órát igényel. A kedvtelési célú
hajók sötétedés után sajnos nem hajózhatnak,
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és mivel mi kora délután hajóztunk be, éjsza-
kára kikötési lehetõség után kellett néznünk.
Ebbõl szerencsére több is akad, mi az Eider-
csatorna leágazásánál lévõ pihenõhelyet válasz-
tottuk. Ez egy szépen kiépített, világítással ellá-
tott stég volt, ugyanakkor meglepetésemre sem
áram, sem vízvételi lehetõség nem állt rendel-
kezésre. Sebaj, elsõ éjszaka még mindennel bõ-
ven el voltunk látva. 

Másnap korán továbbindultunk, így még dél-
elõtt elértük Brunsbüttelt, azaz a csatorna másik
végpontját. Itt van egy pici marina is, ahova víz-
vétel miatt bemerészkedtem. Elõször úgy tûnt,
hogy nincs hely számunkra, de végül mégiscsak
belavíroztunk két hajó közé. És akkor jött a kel-
lemetlen meglepetés: a kikötõhelyeknél ismét
nem volt kiépítve semmiféle ivóvízhálózat. Te-
kintettel arra, hogy a csatorna elhagyása után
egészen Amszterdamig nem akartam megállni,
vízre mindenképpen szükségünk volt. Végül a
marina mosdóiból mindenféle konyhaedény fel-

használásával megoldottuk a vízutánpótlást, de a
legénységem szemén láttam, hogy õk nem erre
szerzõdtek. 

A marinából nem lehetett a zsilipekbe történõ
behajózást szabályozó fényeket látni, minthogy
rádión itt is be kell jelentkezni, erre nem is volt
nagy szükség. A rádión keresztül megtudtuk a
zsilipkapuk nyitásának következõ idõpontját, így
kellõ idõben hagyhattuk el a kikötõt. A zsilipelés
ugyanúgy zajlott, mint Kielnél, itt sem volt mar-
káns vízszintkülönbség. A zsilipkamra elhagyása

után viszont minden megváltozott, s rögtön ki-
derült, hogy milyen kellemes és védett helyen
voltunk is eddig. Brunsbüttel ugyan az Elba-
folyó torkolatában van, de a széles torkolat in-
kább tengeröböl benyomását kelti. A pont
szembefújó nyugati szél és az érkezõ dagály
jelentõs hullámokat keltett, a hordaléktól sárgás-
szürke víz gyakran felcsapott a fedélzetre. Az el-
lenáramlás miatt mindössze 3 csomós sebes-
séggel haladtunk. Ellenben az elsõ rossz érzése-
ket hamar legyõzte optimizmusunk, hiszen tud-
tuk, hogy az árapály áramlás elõbb-utóbb meg-
fordul, s akkor majd repíteni fog minket követ-
kezõ megállóhelyünk, Amszterdam felé. Így is
lett – de ez már egy másik történet. �
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A Kieli-csatorna története

Az Északi- és a Keleti-tenger összekötésének terve a korai középkorra nyúlik vissza, de az elsõ, hajókkal is járható vízi útra a

XVIII. század végéig várni kellett. 1777 és 1784 között épült meg a 43 km hosszú Eider-csatorna, amely összekötötte a Yil-

land-félsziget jó kétharmadát átszelõ Eider-folyót a Kieli-öböllel. A csatornában hat zsilip gondoskodott a folyó és a Kieli-öböl

közötti, közel 6 méteres szintkülönbség áthidalásáról. A csatorna 31

méter széles volt, és legfeljebb 3 méter merülésû, körülbelül 300 ton-

nás hajók haladhattak át rajta. A hajók meghajtása széllel, ennek hiá-

nyában partról való vontatással történt.

Az Eider-csatorna és az Eider folyó használata a nagy vízszintkülönb-

ség és a kanyargós folyón való lassú haladás miatt elég nehézkes volt,

így a következõ század közepére már felmerült az igény egy másik

nyomvonalú vízi út kiépítésére. Idõközben azonban a politikai helyzet is

jelentõsen megváltozott, a poroszok egyre inkább vitatták a terület dán fennhatóságát. Több kisebb-nagyobb háború után

Schleiswig 1867-ben véglegesen porosz kézre került, így 1871-ben részévé vált az egyesített német birodalomnak. A két ten-

gert összekötõ, nagyobb forgalmat lebonyolítani képes vízi út kiépítése az új birodalom egyik legfontosabb kérdésévé vált.

A véleménykülönbségek miatt mégis 1887-ig kellett várni, hogy I. Vilmos császár letehesse az új csatorna alapkövét, amely

már a jelenlegi nyomvonalon haladva a Kieli-öblöt az Elba-folyó torkolatával kötötte össze. A csatornát 8 évvel késõbb már az

utód, II. Vilmos avatta fel, aki a vízi utat kompromisszumkészen, számozás nélkül csak Vilmos császár-csatorna névre keresz-

telte. Az építés 156 millió birodalmi márkába került, az elkészült csatorna 69 m széles és 9 méter mély volt. Mivel azonnal fel-

merült az átbocsátó kapacitás növelése iránti igény, a következõ 20 évben további 242 millió márkát költöttek a csatorna szé-

lesítésére. E munkálatok eredményeképpen a szélesség 102 méterre, míg a mélység 11 méterre nõtt, és a csatornák végein

lévõ zsilipkamrák mellé két-két újabb, a régiek méretét közel hatszor meghaladó zsilipkamra is épült.

Az ekkor készült fõ mûtárgyak (zsilipek, hidak stb.) mind a mai napig üzemben vannak, de az 1948-ban Nordsee-Ostsee-

Kanalra átkeresztelt csatorna 1965-tõl kezdõdött újabb bõvítésével közel 80 km hosszú szakaszon immáron 162 méterre szé-

lesedett. A fejlesztés folyamatosan tart, a legutolsó nagyberuházás az elektromos irányítórendszer kiépítése volt.

Szerzõnk a Sail-ing Kft. ügyvezetõje
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