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SZÖVEG ÉS FOTÓ: BALATON ZOLTÁN

A
z előző számban itt hagytuk abba: „Az augusz-
tus 11-én letölthető jégtérképek elkeserítőek 
voltak! Nagy volt a nyomás és a döntéskény-
szer. 17 napja indultunk el Upernavikból és 30 
napja Sisimiutból. A tapasztalatok szerint szept-

ember 1. után már nagyon kellemetlen szelek fújnak ezen az 
égtájon. Mi legyen? Várjunk még, hátha felgyorsul az olvadás, 
vagy forduljunk sarkon és meneküljünk vissza Grönlandra? Ráa-
dásul ez a menekülés sem olyan egyszerű, mert a Baffin sziget 
mentén már most nagyon nagy kiterjedésű úszó jég van. 
Amennyiben a visszafordulás mellett döntünk, akkor már most 
is kevés az időnk. Adjuk föl, vagy még bizakodjunk, és ha nem 
jön be, akkor rontsuk tovább a visszatérési esélyeinket? Ha azt 
mondom stresszes helyzet volt, akkor cseppet sem túlzok.”

A helyzetünket javította ugyan, hogy az eredeti tervünk csak 
az átjáró feléig, Cambridge Bay-ig való eljutás volt, de egyelőre 
az a szakasz sem volt hajózható. Augusztus 11-én ott voltunk 
Resolute-ban, ebben az alig 250 főt számláló kicsiny települé-
sen, és a lehetőségeket mérlegeltük. A további várakozás 
nagyon kockázatos, kivéve, ha találunk egy megoldást arra, 

Előző lapszámunkban kezdtük el a Balaton 

család elképesztő történetét az Északnyugati- 

átjárón való áthajózásról. A folytatás legalább 

olyan érdekes és szórakoztató, mint az előző 

beszámoló volt.

átjárón
Keresztül

AZ

Az Átjáróban a jégtáblák 
nemcsak a jegesmedvék és 
fókák birodalma volt
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Jegesmedvék között
Délután, az egyik jégmezőn megláttunk egy jegesmedvét. 
Ahogy közelebb próbáltunk óvatoskodni, feltűnt egy anya-
medve is a bocsával. Egész közelről láttuk őket. Persze a pus-
kát ilyenkor kézközelben kellett tartanunk, mert a mackó nem 
csak kíváncsi, de általában éhes is. 

Ezután a VHF rádión adott jégjelentések kiegészültek a je-
gesmedve-koordinátákkal is. Ezen az estén láttuk meg hosszú 
idő után az első naplementénket is. Azért itt még nem estele-
dett be, tehát nyugodtan hajózhattunk tovább egész éjszaka, 
hogy másnap délben horgonyt dobhassunk a Four River Bay 
keskeny öblében. Itt hangzott el a következő párbeszéd: 
Kristóf: „Apa, mik azok a fehér dolgok ott a parton?” 
Zoli: „Azok? Három jegesmedve!” 

Ezzel az egy napon belüli jegesmedveszám hat mackóra 
emelkedett. Kristófnak ez volt az igazi születésnapi meglepetés. 

A másik három hajó csak estefelé érkezett meg a Four River 
Bay öbölbe. Ebből arra következtettünk, mégsem vagyunk 
annyira lassúak hozzájuk képest. Másnap hajnalban együtt 
indultunk. Illendő mód megvártuk, míg mindenki kihajózik az 
öbölből, majd gyorsan le is maradtunk tőlük. Az a tapasztala-
tunk, hogy ha vitorlázunk és genakkert húzunk, akkor egész 
jól tudjuk tartani a tempót. De néhány óra múltán már csak a 
rádió és az AIS mutatta nekünk, hogy vannak hajók a közelünk-
ben. Az elöl haladók a friss jégjelentés és a valóság összeve-
tése után mindig új és új útpontokat jelöltek meg. Egyszer 
csak kiderült, a jég ebben az irányban nem átjárható és 

Szülinapi köszöntés az átjáróban
A mi hajónk volt a legkisebb és ebből következőn a leglassabb 
is. Gondoltuk, jobb, ha nem maradunk le a többiektől már az 
elején, induljunk hát egy kicsit korábban. Így is történt, s míg a 
többieknek még volt elfoglaltságuk Resolute-ban, mi augusztus 
14-én meglehetősen korán elindultunk. 

Előbb vissza, kelet felé, amerről jöttünk, mert az előttünk lévő 
jégmezőt arrafelé töredezettebbnek, ritkásabbnak mutatta a 
jégjelentés. Így kerültük ezt a nagy és sodródó töredezett táblát, 
mígnem kb. 11 órakor úgy döntöttünk, hogy itt bemegyünk a jég-
táblák közé. Előtte azonban olyan dolog történt, ami a családunk 
életében még soha. Lehúztuk a vitorlát, leállítottuk a motort és 
megálltunk. Megálltunk a jégmező szélén, hogy megünnepeljük 
Kristóf hatodik születésnapját. 

A gőzölgő „ham and eggs”, a már előtte feldíszített hajóbel-
ső, a szülinapi éneklés, és a vágyott Lego igazi születésnapot 
varázsolt az Északnyugati-átjáró közepére. Végül is Kristófnak 
lett igaza. A tavalyi évben – amikor Arctic Kanada partjainál ün-
nepeltük őt és az ötödik évfordulót – meggyőződéssel állította, 
hogy a következő születésnapja az Északnyugati-átjáróban lesz. 
Azóta már tudom, nagyon oda kell figyelni arra, amit a gyerekek 
mondanak.

Az ünnepség mégsem tarthatott túl soká, hisz mennünk kel-
lett tovább szlalomozni a jégtáblák között. Ez a szakasz nem 
volt annyira sűrű, így legtöbbször egy ember is elegendő volt a 
fedélzeten. Ahogy haladtunk, úgy adtuk le VHF rádión a javasolt 
fordulópontokat a Resolute-ból később induló barátainknak.  

hogy ha minden kötél szakad, itt hagyhassuk a hajónkat télire. 
Phil, a helyi ellátó cég vezetője azt mondta, itt ilyen még nem 
volt, de hát beszél mindenkivel, aki ebben segíteni tud. 

Menni vagy maradni?
Két fő gondot láttunk. Az első az, hogy nem volt móló, ame-
lyik mellé odaállhattunk volna, hogy a helyi daru kiemelhesse 
a hajót, illetve hogy itt nem volt faanyag, amiből valamilyen 
tárolóbakot eszkábálhattunk volna. Biztosat egyedül a téli 

szélviharok erejéről mondtak, de 
attól mi csak hüledeztünk. Egyelőre 
vártunk. Tudtuk, hogy jönnek még 
utánunk Resolute-ba más vitorlások, 
s egy hajóról tudtunk, aki a velünk 
szemközti irányból tartott erre: Jim-
my Cornell az Aventurával. Ő ekkor 
már Cambridge Bay felé közeledett. 
Írtam neki, s szinte azonnal válaszolt. 
Bíztatott. Azt írta, ők is bizakodnak, s 
szerintük néhány napon belül gyors 

változás állhat be, figyeljük folyamatosan a jégjelentéseket. 
Hogy őszinte legyek, a helyükben én is bizakodtam volna, mert 
ők még jobban benne voltak a sűrűjében, mint mi. 

Másnap új vitorlások érkeztek a Resolute Bay-be. Négy is. 
Ennek nem csak azért örültünk, mert korábbról mindegyiket 
ismertük, hanem önző módon azért is, mert nekik – velünk 
ellentétben – volt működő kommunikációs rendszerük, vagyis 

jégtérképük és időjárás-előrejelzésük. Nem mintha nekünk a 
rövidhullámú rádió mellett nem lett volna műholdas telefonunk. 
Volt. Csak amikor hajdan az ár-érték arány szerinti kedvezőbb, 
Inmarsat típust választottuk, még nem gondoltuk, hogy ennyire 
északra fújnak bennünket a szelek. Beigazolódott Hofi Géza 
mondása: „A lé határozza meg a tudatot”, vagyis – itt – az 
olcsóbb nem működik. 

Ezen a napon új jégtérképek jelentek meg. A jégjelentések 
van, hogy napokig nem frissülnek, s gyakran csak egy rész-
területről érkezik új adat. A mi augusztus 12-i jégjelentésünk 
azonban megcsillantotta a reményt. Úgy tűnt, a Prince Regent 
Inlet nagy része járható. Igaz, a Bellot Strait előtt van egy jég-
dugó, s az ottani szűkület sodrása az árapály függvényében 
meghaladja a 10 csomót is, de ha ott sikerül átjutni…

Mindenesetre az összes hajón összegyűjtöttük a műanyag 
kannákat, hogy másnap üzemanyagot szerezhessünk, hiszen 
akármerre is indulunk, üzemanyagra biztosan szükségünk lesz. 
Augusztus 13-án mindenki az üzemanyaghordással volt elfog-
lalva. 

A türelem rózsát terem, mondja a közmondás, és bölcsen 
hallgat a tövisekről. Mi is így voltunk ezzel, mert ugyebár kit 
érdekelnek az éles tüskék, ha reménysugarat lát? Összedugtuk 
a fejünket, és úgy döntöttünk, elindulunk az átjáróba, de még-
sem a tegnap még ígéretesebbnek tűnő Prince Regent Inleten, 
hanem a mára szintén nyiladozó Peel Soundon. Igaz, voltak 
még átjárhatatlan részek, de bíztunk a változásban és a part 
mentén megnyíló szabad vízfelszínben.

PERSZE A PUSKÁT ILYENKOR KÉZKÖZELBEN KELLETT 
TARTANUNK, MERT A JEGESMEDVE NEM CSAK KÍVÁNCSI, 
DE ÁLTALÁBAN ÉHES IS

A HAJÓ ELŐTT-OLDALT ÉS 
MÖGÖTT JÉG, ORSI PEDIG
RÉMÜLTEN TARTOTT A 
KEZÉBEN KETTŐT ABBÓL A 
FÉL TUCAT KORMÁNYTÖRE-
DÉKBŐL, AMI A KOKPITBAN 
HEVERT

Család, ünnep, varázslatos 
táj. A vitorlázás pedig a „hab 
a tortán”!

A jegesmedvebocs nagyon ra-
gaszkodó, soha nem tágít az anyja 
mellől.

u

Tanácskozás
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Sokáig követtük ezt a nagy és zárt jégmezőt, keresve a rajta 
való átjutás lehetőségét. Egyik ponton érdeklődő jegesmedvét 
fényképeztünk. A mackók ilyenkor mindig orrukat magasba 
emelve szimatolnak és gyakran izgatott járkálásba kezdenek. 
Gyanítom, azt próbálják eldönteni, ehető-e az, ami közeledik. 
Ilyenkor persze mi nem csak a fényképezőgépet, hanem a va-
dászpuskát is kihozzuk a fedélzetre. Aztán folytattuk a jégmező 
melletti araszolást, míg a Bagheera nevű hajó bejelentette rádi-
ón, hogy „itt átmegyünk”. Elsőnek ő, majd közvetlen mögötte 
a 65 lábas Salty indult neki. Őket követte volna a Snow Dragon 
2, ám az már elakadt a jégben. Míg ő igyekezett kiszabadítani 
magát, addigra bennünket teljesen körbezárt a sodródó jég. 
Mi mást tehettem volna, kiléptem a jégtáblára, s próbáltam 
tologatni a hajót. Később Csengével kettesben tettük mindezt, 
de nem sok eredménnyel. Beszorultunk – a maci közelében. A 
lábnyomai itt is jól látszottak a jégen. Most épp nem láttuk őkel-
mét, de biztosak voltunk benne, hogy figyel bennünket. Kértem 
Orsit, hogy hozza már ki a puskát a fedélzetre, mert ugye itt 
van a jegesmedve a közelünkben, de ezt a kérésemet kerek 
perec megtagadta, mondván, hogy inkább én menjek vissza a 
fedélzetre. Szerintem nem 
fogta fel, hogy a macinak 
szemernyi gondot sem 
okozna feljutni a hajóra. 
Nem maradt más lehe-
tőségünk, hívtuk rádión 
a Bagheerát, amely a 
tulajdonosa és tervezője 
elmondása szerint 60 centi friss jeget is át tud törni, és megkér-
tük, jöjjön vissza értünk ezen a szakaszon. Így is történt, szóval 
nem kellett megvárnunk a további olvadást… 

Mindez már a Victoria Strait-ben történt. Az általában követett 
útvonal ugyanis a King William Island délről való megkerülése 
volt. Ebben az évben azonban talán az erős szelek és áram-
lások feltörték a jobbára zárt Victoria Strait átjáróját. Mint láttuk, 
nem mindenhol volt egyszerű az átjutás, de nekünk legalább 
nem kellett jégtörőtől vagy más nagy hajótól segítséget kér-
nünk, mint korábban más hajósoknak. 

Nem mintha láttunk volna bárkit is ezen a szakaszon a mi kis 
vitorlásainkon kívül.  

Ez a napunk is hosszúra nyúlt. 56 óra elteltével dobtunk hor-
gonyt a Jenny Lind Island sziget hasonló nevű öblében. Más-
nap jó széllel, raumban indultunk tovább nyugat felé. Eleinte 
még genakkerrel haladtunk, ám nemsokára ez túlzásnak 

rémülten tartott a kezében kettőt abból a fél tucat kormánytöre-
dékből, ami a kokpitban hevert. A kormányrúd farésze gyakorla-
tilag ripityára törött.  

Meglepő módón ezt a „kis” balesetet elég nyugodtan kezel-
tünk, bár ezúttal Orsira is ráfért volna egy kis Unicum. A helyzet 
ugyanis valóban komoly volt, hisz a kormány elvesztése köny-
nyen a hajó elvesztését okozza, főleg itt, ahol a madár se jár. 
Szerencsére a hajó alja nem sérült meg, vagyis a víz nem jött 
be a hajóba, és a víz alatti kamerát leengedve úgy tűnt, a hajó-
csavar is megmaradt. 

A kormánycsonkkal először óvatosan kimanővereztünk a 
jégből, majd gyorsan összeeszkábáltunk egy használható 
pótkormányt. A gyorskötöző szalagokat nem vágtuk le, hogy ne 
karistoljon a szélük, így azok úgy meredeztek mindenfelé, mint 
sündisznóból a tüskék. Így lett a kormányunk új neve: Süni. 

Visszatekintve a következők történtek: a jégmezők, jégtáblák 
láthatóan sodródnak, és elég bonyolult megítélni minden pa-
ramétert. Az a rés, amit Orsi kinézett, mire odaért, már nem volt 
olyan kecsegtető, mint hitte. Ráadásul a felhúzott nagyvitorla 
mellett ilyenkor nem egyszerű megállítani a hajót. Így mentünk 
neki az első jégnek. Orsi persze hátramenetbe tette a motort – 
ám mint az gyakran lenni szokott – a kormánylapra hirtelen ható 
erő kicsavarta kezéből a kormányrudat. Így mentünk neki a 
jégnek előbb elöl, majd oldallal és végül hátul is, és így ütődött 
akkorát a kormány a korláton, hogy a trópusi fa kormányrúd 
fogpiszkálóvá tört.

Jégbe zárva
Az események által kiváltott kis adrenalinbomba felélesztette 
épp már elfáradni készülő legénységünket. A lényeg persze az, 
hogy a hajónk kormányképes maradt, és folytathattuk az utun-
kat. Később egy jégmező szélénél megtaláltuk a többieket is. 
Épp egy a jégtáblán sziesztázó fókát vettek szemügyre. 

Ez a nap is úgy kezdődött, mint az előző, de sok kaland után 
csak 57 óra múlva ért véget. Indulás után nem sokkal ismét 
elhagytak bennünket a gyorsabb hajók. Az előzőleg egyeztetett 
útirányunk természetesen most is folyamatosan változott a jég-
helyzet függvényében. A friss jégjelentések és a valóság össze-
vetése után egy-két óránként új célok és új útirányok adódtak. 
Mivel az akkumulátoraink vitorlázás közben nem adtak elegen-
dő energiát, gyakran a rádiónkat is ki kellett kapcsolnunk. Nem 
csoda, hogy amikor a rádiót és az AIS-t visszakapcsoltuk, 
azt láttuk, a Snow Dragon 2 – amelynek volt AIS adója – tel-
jesen más irányba halad. Kimaradtunk egy rádióadásból. Ez 
előfordult máskor is. Így hajóztunk szabad víztől szabad vízig, 
az áramlás által mozgatott nagy kiterjedésű jégmezők között 
keskeny átjárókat keresve. 

„Jaj, bajt csináltam!”
Többnyire vitorláztunk, de ahol sűrű volt a jég, ott kellett a motor. 
Persze a nagyvitorlát olyankor is fenn hagytuk, hisz ki tudja azt 
mindig le- és felhúzogatni. Így történt ez ennek a hajós napnak 
a harmincnegyedik órájában is. A hosszú menet és az időjá-
rás miatt természetesen mindig váltani kellett a kormányost. 
Ekkor éppen Orsi vezette a hajót. Amikor elöl nekiütődtünk az 
első jégnek, még csak morogtam egy kicsit félálomban, hogy 
mmmm, lekopik a dukkózás… Majd felbőgött a motor és 
oldalt, majd hátul is nekiütődtünk a jégnek, és Orsi kiabálását 
hallottam: „Jaj, bajt csináltam!”

Persze ugrottunk mindannyian, és a következő kép tárult a 
szemünk elé: A hajó előtt-oldalt és mögött jég. Orsi pedig 

vissza kell fordulnunk. Nekünk ebben a helyzetben szerencsénk 
volt, mert míg a többiek már mind túlmentek az éjszakára 
menedéket adó False Strait-hez való behajózási irányon, addig 
nekünk elegendő volt egy igencsak bátor vitorlás fordulóval 
elnegyedszelezni a sodródó nagy jegek között. Így lesznek az 
utolsókból majdnem elsők. 

Vontatás az öböl fókája előtt
A behajózás most sem volt eseménytelen, ugyanis az egyik 
alkalmi útitársunk, a Snow Dragon 2 motorja nem indult el. Im-
már sokadszorra. A hajó tulajdonosa, egy nehezen megítélhető 
korú, de nagyon kedves és vagány festőművész hölgy olyan 
lendülettel és magabiztossággal vitorlázott be a hosszú és 
keskeny öbölbe, hogy lélekben megsüvegeltük. Az út végén 
a legnagyobb vitorlás vontatókötélre vette és behúzta a közös 
horgonyzó helyünkre. Az „öböl fókája” mindezt nagy érdeklő-
déssel szemlélte. A False Strait jó védelmet ígért a következő 
napra jövendölt erős északi szelek ellen. 

A következő viharos szeles napot ebben az öbölben töltöttük, 
mégpedig úgy, hogy csak a legnagyobb hajó tett le horgonyt, 
mi pedig bojtorjánhalakként álltunk az oldalán. Ez az egyéb-
ként esős nap alkalmas volt arra is, hogy egy egész napos 
szereléssel megtalálják és orvosolják a rendetlenkedő motor 
problémáját. Az efféle közös horgonyzások teret biztosítottak a 
társadalmi életnek, a közös vacsorának, a gyerekek együtt ját-
szásának, s jó kis közösséggé formáltak bennünket. A viharos 
szél szerencsére szétzilálta a jegeket, így amikor továbbindul-
hattunk, új részek nyíltak meg a Franklin Strait-ben. 

A GYORSKÖTÖZŐ SZALAGOK ÚGY 
MEREDEZTEK MINDENFELÉ, 
MINT SÜNDISZNÓBÓL A TÜSKÉK. 
ÍGY LETT A KORMÁNYUNK ÚJ 
NEVE: SÜNI

A VIHARRA KÉSZÜLVE BEVETETTÜK A NEHÉZFEGYVERZETET, AZAZ 
MINDKÉT HORGONYUNKAT ÉS AZ „ANGYAL” NÉVRE KERESZTELT 
ÓLMOS BÖDÖNÜNKET IS LERAKTUK

A jég hátán állva 
ellökni a hajót 
olyan nehéz, mint 
amilyennek látszik

Csúcsforgalom, 
északi módra

u

Fejedelmi reggeli jár a 
kapitánynak

A nagy szél bizony néha 
kihívások elé állította a 
vitorlázókat
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legjobb helyet. A térképek természetesen itt sem pontosak, így 
az optimális horgonyzóhely keresése közben megfeneklettünk 
egy iszapos padon. Az ilyen részeken természetesen nagyon las-
san és óvatosan haladunk, így a kalandot sérülés nélkül úsztuk 
meg. Az oldalszél miatt azonban nem tudtuk a hajót az ilyenkor 
szokásos hátramenettel kiszabadítani. Meg kellett dönteni 

lünk együtt indult többi hajónak már nagyon sietnie kellett, így 
megállás nélkül szerettek volna tovább haladni Alaszka felé, 
ám az időjárás-előrejelzés a második napon mindannyiunkat 
megállásra kényszerített. Heves vihart jövendöltek és menedéket 
nyújtó öblöt kellett keresnünk. Bennünk még élénken élt az előző 
évi nagy vihar emléke, így azután igyekeztünk megtalálni a lehető 

Egy hónap a nyár
Cambridge Bay nagy településnek számít a maga 1500-as lélek-
számával. Kiváló hely az áttelelésre. Egyetlen hátránya, hogy rövid 
a nyár, és a települést sokáig elzárja a jég. Az elmúlt telet itt töltő 
vitorlások mindössze tíz napja tudtak tovább indulni. 2014-ben 
már szeptember másodikán összefüggő jéghártya borította az 
öböl vizét, és ez egészen 2015 augusztusának első hetéig tar-
tott. Gyorsan kellett döntenünk arról, maradunk eredeti tervünknél 
és itt hagyjuk télire a hajót, avagy folytatjuk utunkat tovább kelet 
felé. 

Igen ám, csak nem úgy készültünk útlevéllel és vízummal, 
vagyis nem intéztünk otthon amerikai vízumot. (Álmunkban sem 
gondoltuk volna, hogy ilyen jól haladunk majd.) Bár tovább tu-
dunk menni egész az alaszkai határ előtt lévő Tuktoyaktukig, de 
ott meg még egyetlen vitorlás sem telelt. Minden nap más és 
más, ráadásul egymásnak ellentmondó információkat kaptunk. 
Így járt a lelkünk egy képzeletbeli hullámvasúton, mígnem a 
Cambridge Bay városka éves ellátmányával megérkező tolóhajó 
másodtisztje fel nem hívta tuktoyaktuki főnökét. Kiderült, hogy 
lesz ott daru, indulhattunk hát tovább.

Mire jó egy kidobott grillező?
A pihenésen és a gázpalackcserén kívül nem sok teendőnk 
volt. Üzemanyagból nem sok fogyott. Élelmiszerkészleteink is 
bőségesek voltak, csak a gázpalackot kellett feltöltenünk. Apró 
mozaik, amely jellemző az itteni emberekre: a megtöltött gáz-
palackot ajándékba kaptuk. A nyomásszabályzót is cserélnünk 
kellett amerikaira, de ez ebben a városkában nem volt beszerez-
hető – nem rendeltek tavasszal, ezért az évente egyszer, augusz-
tusban érkező ellátóhajó nem hozott. Kis telefonálgatás zajlott a 
helyi boltban, és megszületett a megoldás: van egy kidobott kerti 
grill a szeméttelepen, arról alighanem leszerelhető. Felkutatták, 
leszerelték és nekünk adták. 

2015. augusztus 26-át írtuk, amikor továbbindultunk. Az átjáró 
e szakasza meglehetősen keskeny, néhol csak 10–15 mérföld 
széles. Kellemes raumban haladtunk tovább nyugat felé. A ve-

bizonyult. A hirtelen támadt szélben mi buta módon megfürdet-
tük a könnyűszeles vitorlánkat, a bennünket követő hajó azon-
ban szerencsétlenebbül járt, mivel az ő idősebb genakkerük 
egyszerűen szétrobbant a túlzott terhelés alatt. Sajnos elég ritka 
erre a vitorlaszabó…  

Jó szélben nincs megállás
Mint az lenni szokott, ha jó a szél, mi is vállalkozóbb kedvűek 
leszünk. Bár eredetileg terveztünk egy megállót, mégis inkább 
tovább suhantunk utunk eredeti végcélja, Cambridge Bay felé. 
Jó szél ide vagy oda, éjjel érkeztünk meg a Cambridge Bay 
előtti behajózó útvonalra. Itt már teljes éjjeli sötétség és az ál-

talunk a gyakorlatban még soha nem 
használt amerikai bójázási rendszer 
fogadott. A pilotkönyv szerint a behajó-
zási útvonal cikk-cakkos vonalvezeté-
sét szigorúan és pontosan kell követni, 
mert egyébként könnyen zátonyra 
futtathatjuk a hajót. Ezt láttuk a térké-
pen is. Csak a kivilágítatlan bójákat 
nem láttuk, amíg egészen melléjük 
nem értünk. Fekete színű tengeren 
himbálózó fekete vas tárgyak. Szeren-

csére azért felfedeztük, hogy a parton itt-ott világító lámpások 
nem épületek ablakaiból kiszűrődő fények, hanem a hajósok 
navigálását segítő fényforrások. Csak nem voltak színesek, és 
nem is villogtak. Most, hogy e sorokat írom, magam sem értem 
miért nem használtunk radart a behajózásnál. Igaz, a jó szélben 
eleinte inkább vitorláztunk s olyankor nincs elég energiánk, no 
meg gyanítom, zavarunkban el is feledkeztünk erről a lehető-
ségről.

2015. augusztus 22. Hajnali két óra volt mikor hosszú idő és 
sok-sok öbölbeli horgonyzás után ismét megláttunk egy mólót. 
Elértük az idei évre tervezett utunk végcélját, Cambridge Bay-t. 
Ezzel a jóleső érzéssel hajthattuk álomra a fejünket a csábító 
gondolattal: ha ilyen jól elértünk idáig, nem mehetnénk tovább?

CSAK A KIVILÁGÍTATLAN
BÓJÁKAT NEM LÁTTUK, 
AMÍG EGÉSZEN MELLÉJÜK 
NEM ÉRTÜNK. FEKETE 
SZÍNŰ TENGEREN 
HIMBÁLÓZÓ FEKETE VAS 
TÁRGYAK.

u

Süni születése, 
a havaria után

Orsi erősen markolja az – itt 
még – ép kormányrudat
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Zoli által barkácsolt téli 
pihenőhelyére kerül a 
megviselt Maia. Ez után 
vágtunk neki a 3 napos(!) 
útnak hazafelé

Kristóf bújócskával 
ünnepelte, hogy újra száraz-
földet érzett a lába alatt

dolog vándorútra indult, összeütődött, csilingelt és csörömpölt 
vagy fejest ugrott. Persze van az a fáradtsági szint, amikor az 
ember ilyen körülmények között is el tud aludni. Mindannyian el-
csigázottá váltunk. Pontosabban Kristóf kivételével mindannyian 
elcsigázottá váltunk, ugyanis rajta egyáltalán nem mutatkoztak 
a fáradtság jelei, de legalább megértő volt, és kicsit kevesebb 
játékkal is beérte. Ez a jó és erős hátszél körülbelül négyszáz 
mérföldön segítette az utunkat, mikor is előbb legyengült, majd 
negyed széllé változott. 

Tenger vagy folyó?
A Tuktoyaktuk előtti száz mérföldön a tenger mélysége erősen 
lecsökken, sok helyen öt méternél is kevesebbre. Mindemellett az 
elmúlt napok erős szelei és hullámzása olyan sárszínűvé tették 
a tengert, mintha egy áradó folyón hajóztunk volna. Ezt a jelleget 
erősítették az egyre gyakrabban feltűnő uszadék fák is, amelye-
ket figyelmesen kerülgettünk. Persze ebből nem kell azt a téves 
következtetést levonni, hogy itt már vannak a parton fák, csak a 
Mackenzie folyó közeli torkolatából kerülnek a tengerbe. 

A településre való behajózást bójarendszer segíti, és itt mázlink 
volt, mert erre a helyre végre napvilágnál érkeztünk. Szeptember 
másodika volt, amikor partra léptünk. Az első ember, akivel ta-
lálkoztunk, azt kérdezte, hol voltunk az elmúlt napok viharai alatt. 
Hol? Hát mi akkor hajóztunk!

Tuktoyaktukban eddig még nem telelt vitorlás hajó. A helyi ke-
reskedelmi állomáson – ahogy korábban mondták – valóban volt 
egy mobil daru, ami annyira mobilis volt, hogy épp el is vitték. 
Maradt azonban egy hatalmas targonca, amivel szerencsére ki 
tudták emelni a hajónkat. Tároló bak gyanánt egy egész bagoly-
várat építettünk a fellelhető faanyagokból. Azzal a bizakodással 
hagytuk ott hajónkat télire, hogy sem az extrém hideg, sem az 
errefelé fújó szélsőséges szelek nem tesznek kárt benne a jövő 
nyárig. Terveink szerint júliusban megyünk vissza, és hajózunk 
tovább Alaszka és a Bering szoros felé.  

Hajónkon mindig akad egy szabad 
hely, és kalandjaink nyomon 

követhetők a www.bala tonok .hu 
honlapunkon.

oldalra, majd egy szűk előre-oldalra fordulóval sikeresen lejöttünk 
az iszappadról. 

Elő a nehézfegyverekkel!
A viharra készülve bevetettük a nehézfegyverzetet, azaz mindkét 
horgonyunkat és az „angyal” névre keresztelt ólmos bödönünket 
is leraktuk. Így töltöttünk el két erős szeles, de szerencsére nem 
viharos napot Bernard Harbour öblében. Fogyott az idő, így 
amint az előrejelzés engedte, tovább indultunk. Ez pont éjfélre 
esett. Hajós barátaink egyenesen nyugatnak tartottak, mi még 
terveztünk egy északi kitérőt a Banks Islandre, ahol a világ pézs-
matulok-állományának 90 százaléka él. Ezt az útirányt azonban 
alig egy napig követtük. Az elmúlt idők nagy szelei ugyanis 
egyre délebbre tolták a sarkvidéki jegeket. Ezt hajós barátaink 
búcsúajándékából, egy az elválásnál kezünkbe nyomott utolsó 
időjárás-jelentésből tudtuk. Errefelé azonban az időjárás gyorsan 
és drasztikusan változik. Végül úgy döntöttünk, kihasználjuk 
a jó szelet, és mi is nyugat felé hajózunk. Ez a szakasz szűk 
500 mérföld volt Tuktoyaktukig. Az út nagy részén raumban 
haladtunk, s a jó szél ez esetben időnként nyolcas Beaufort 
feletti befúvásokat jelentett. Ahogy nőtt a szél, úgy lettek egyre 
méretesebbek a hullámok. Mi ilyen szélben csak kézzel tudunk 
kormányozni, mert sem az automata kormányunk, sem a szél-
kormányunk nem képes kezelni a helyzeteket. A folyamatos kézi 
kormányzás azonban nagyon kimerítő, hiába váltjuk egymást 
kétóránként. A hajó billegése folytán minden le nem csavarozott 

AZ ELSŐ EMBER, AKIVEL 
TALÁLKOZTUNK, AZT KÉRDEZTE, 
HOL VOLTUNK AZ ELMÚLT 
NAPOK VIHARAI ALATT. HOL? 
HÁT MI AKKOR HAJÓZTUNK! 


