
2016. július 24. vasárnap  –  augusztus 3. szerda 

A Herschel Islandról még aznap este elindultunk, ugyanis kis sárga műholdas eszközünkre 

üzenet érkezett: Legyünk biztosak benne, hogy augusztus 1.-re erős arktikus vihar érkezik, és 

addigra érjük el Point Barow védett öblét. A távolság, és hajónk ismeretében, ez már akkor 

sem tűnt reális célnak, de a Herschel Island-en rostokolni még egy bő hetet nem lett volna 

kedvünk.  A kezdeti negyed szél előbb kellemes hátszéllé változott, majd 30 csomósra 

erősödött. Egyre kisebbre kurtítottuk a vitorláinkat, de még a harmadik reffre csökkentett 

nagyvitorla is nyolc csomóval vitte a hajónkat. A hullámok egyre nőttek, szélkormányunknak 

pedig ez a szélerő az adott széliránynál már sok volt, szóval maradt a kézi kormányzás.  A 

hajó mozgására jellemző, hogy előbb Orsi esett le az ágyról, majd követte őt Kristóf is. Nem 

próbálkoztak meg a visszamászással. Az út további részét a hajó padlóján töltötték meleg 

hálózsákjukban.  Elég küzdelmes éjszaka volt, ezért örültünk, amikor elértük a Demarkációs 

vonal utáni sekély öblöt.  

  

Egy gyors és felületes horgonyzást követően sebtiben el is mentünk aludni. Mivel itt ilyenkor 

éjjel-nappal világosság van, így az időpontnak nem volt különösebb jelentősége. Fáradtak 

voltunk és az elég rendesen billegő hajóban gyorsan elnyomott az álom. Nem alhattunk 

sokáig. Indulnunk kellett tovább, hogy az ígért viharnak elébe mehessünk.  Időközben 

szerencsésen lecsökkent a szél ereje, és a menetünk ezáltal jóval könnyebbé vált.  Legtöbb 

helyen jég 

szegélyezte a partot, 

de néhány 

mérfölddel beljebb 

már többségben 

szabad volt az út. 

Egy-egy jégmezőnél 

megálltunk 

nézelődni, hátha 

látunk jegesmacit, de 

csak néhány fóka volt 

a fotós zsákmány.   



  

  

   

 



  

 

Késő délután láttuk meg a következő pihenőnknek választott Cross Island szigetét. 

Pontosabban eleinte alig vettük észre. Inkább az előtte feltorlódott jég tűnt a szemünkbe, 

mely elrejtette a nagyon alacsony, aprócska szigetet. Közel érve azonban már nem csak a 

keskeny és alacsony homok félholdat pillantottuk meg, hanem a rajta felhalmozott megannyi 

bálna csontot is. A sziget feltérképezését alighanem még a korabeli felfedezők végezhették, 

csakis ez lehet az oka, hogy annak nem csak az alakja, de a pozíciója sem egyezik meg a 

térképen szereplő adatokkal. A sziget azonban rendelkezik egy a hullámoktól kb. 300 fokban   

jól védett és iszapos talajú öböllel. A délnyugatinak ígért vihar azonban pont befújna és 

behozná a hullámokat, ezért számunkra mégsem teljesen ideális.  Július 28-án reggel ismét 

kaptunk üzenetet a közelgő viharról, és vele egy felszólítást a Point Barrow felé való tovább 

hajózásra. Mi azonban úgy gondoltuk, jobb, ha itt várjuk meg a nagy szelek végét. Délelőtt 

kihajóztunk a szigetecske keleti oldalára, megnézni, milyen ott a talaj. Ugyan nagyon sok volt 

a jég, de tettünk két sikeres horgonyzási próbát. Már épp elindultunk visszafelé, mikor 

Csenge meglátta a jegesmedvét. Jól táplált, erős és magabiztos állat volt. Mi a hajó 



biztonságában nagylegények voltunk, így a végén már nem több mint húsz méterről 

szemeztünk a macival. Még az ilyen esetekkor feltétlen szükséges puskát is elfelejtettük 

kivinni a fedélzetre. Eufórikus állapotban voltunk! Jegesmedvét ilyen közelről még nem 

láttunk! 

 

  



 

 



A történethez hozzá tartozik még, hogy mivel túl közel mentünk, meg is feneklett a hajónk a 

part közeli sekély részen. Ezt szerencsére csak én vettem észre. Amikor elmondtam a 

többieknek, már túl voltunk mindenen. 

Ismét indulni készültünk s ekkor a sárga műholdas helyzetjelzőnkre újabb üzenet érkezett. 

Ezúttal kettő is. Az egyik ismét felszólított az indulásra, a másik pedig már számon kérte, 

miért nem indultunk még el. Talán javítanunk kell valamit a hajón? Ezek az üzenetek elég 

hivatalos hangúak voltak, így végül feladtuk eredeti tervünket és elindultunk nyugat felé. 

Arra gondoltunk, hogy Point Barrow-ig valószínűleg nem jutunk el, de az Eskimo Islandig 

igen. Azután majd meglátjuk.  Bár az üzenet küldője mindenképp Point Barrow-t erőltette, 

mi azt túl messzinek ítéltük. Kezdetben jól haladtunk, majd megérkezett az ígért délnyugati 

szél. Később nyugatira fordult és 25 csomóig erősödött. Kristóf jól aludt a terelő fa 

védelmében, Orsi pedig eleve a padlódeszkára vackolt magának. A hajónk jól bírta és a 

szélkormány is jól muzsikált, azonban teljesen rossz irányba haladtunk. VMG-nk (cél irányába 

elért sebesség) a végén már alig volt két csomó. Végül úgy láttuk, - ha a szél holnapra 

tovább, holnap utánra pedig még tovább erősödik, akkor - nem sok értelme van ezen a 190 

mérföldön a két csomós VMG-vel tovább küzdeni. A legfontosabb szempont: biztonságos 

helyet találni a vihar alatt.  Annak megérkezéséig ugyanis már nem tudunk eljutni Point 

Barrow-ba, az addigi szakaszon pedig nincs jól védett menedék. Visszafordultunk és hajnali 

négy órára – 11 órányi hajózás és ötvenegy mérföld megtétele után – megérkeztünk a már 

jól ismert Cross Island védett öblébe. A következő napokat itt töltöttük. Ugyan nem 

haladtunk, de biztonságban voltunk.  Javítottuk a kályhát és az előző nap eltörött automata 

kormányt, s nem utolsó sorban Csengével kimentem a partra megnézni a bálna csontokat.  

Ahogy  indulás előtt megfogalmazódott bennem: „Kimegyünk egy olyan szigetre, amelyiken 

jegesmedve lakik. Ráadásul a medve pont azokon régi bálna maradékokon él, aminek 

csontjait mi meg akarjuk nézni. Ez nem tűnik túl logikus döntésnek.”  

 



 

 Mikor csónakba ültünk a jegesmedve a partról épp a hajónk felé nézett. Miután kiértünk a 

csónakkal, rögtön annak pumpálásával kezdtünk. Fontos a menekülő útvonal. Rövidesen 

kiderült, a szigeten legalább két jegesmedve él. Ketten kettővel szemben. Fair Play.  A 

medvék eleinte tisztes távolságban maradtak, így ugyan felváltva őrködve, de zavartalanul 

megnézhettük a bálnák parti temetőjét. Később a jegesmedvék lassacskán csökkenteni 

kezdték a távolságot.  A korábbról ott maradt jókora lábnyomok sejtették a mackók valós 

méreteit.  Mikor végül elindultunk a csónak felé, addigra már a jegesmedvék is visszaértek 

kedvenc bálna csontjaikhoz. Érdekes mód nem szemből, hanem hátulról kerülve érkeztek. 

Megvallom, a csónakba szállás némileg stresszes volt, de végül minden rendben zajlott, és 

szerencsésen visszajutottunk a hajóhoz. 

 

Nem mintha nem 

szeretnénk a 

vendégeket, de a 

puskát a következő 

éjjeleken az ágy 

mellett tartottuk.  

A következő napokat 

is Cross Island védett 

öblében töltöttük és 

vártuk a vihar 

megérkezését.  



Először is kialudtuk az elmúlt éjszakák 

fáradalmait, majd rápihentünk. Ezt 

követően próbáltunk előre aludni. 

Megcsináltuk az elmaradt feladatokat - 

mint például a hajónapló írását. 

Eredménytelenül próbálkoztunk a 

varsával való halfogással, majd 

eredményesen megszabadítottuk hajónk 

propellerét a rá tekeredett varsa kötéltől, később a rá akadt varsától is.  Így múlattuk az időt.  

       

 

Ennek a Hajónaplónak a végére ismét írnék egy konklúziót, biztosan megértitek majd.     

Bokor Imre – akitől hajózni tanultam – annak idején a következőket mondta nekem:            

Ha kikötőhelyre érsz, a következőket kell tenned. 

1. Először is lelassítasz, megállsz, alaposan körülnézel és mérlegeled a lehetőségeket.  

2. Döntesz. 

3. Mindent előkészítesz a kikötéshez, az utolsó kötélig, horgonyig és fenderig. 

4. Végrehajtod, amit elterveztél! 

(Ennek a pontnak van még egy nagyon fontos kiegészítése. Ehhez a ponthoz ugyanis 

hozzá tartozik még, hogy ezt követően nem hagyod magad megzavarni! Lesznek 

bekiabálók, tanácsokat osztogatók, de Te pontosan végrehajtod, amit elterveztél, 

mert azt előtte megfontoltad és felkészültél rá. Te ismered a hajód és saját magad 

lehetőségeit, korlátait, Tiéd a döntés, Tiéd a felelősség. Később majd körülnézhetsz 

másik, jobb kikötőhely után, s ha kell, majd át is állsz, de a manőver közben már ne 

hezitálj! ) 

Miért mondtam el mindezt? Azért, mert július 28-án én nem tartottam magam ehhez a 

nagyon fontos kiegészítéshez.  


