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Sok latolgatás után indultunk 

tovább Cross Island védett 

öbléből, ahol még a fedélzeten 

való olvasgatásra is volt 

lehetőségünk. Nehéz volt a több 

ellentétes információ alapján 

megítélni a jéghelyzetet.  Honnan 

is származott ez a probléma? Azt 

hiszem onnan, hogy bár többen is 

próbáltak nekünk segíteni, senki 

sem tudta, mi is a valóság. 

 

A kis sárga kommunikációs eszközünkre (a továbbiakban sárgarigó :) remekül kapunk 

időjárás előrejelzéseket. Fizetős szolgáltatás, de a legpontosabb, amivel eddig találkoztunk. 

Lehet különböző koordinátákat is megadni, ami nagyon fontos a tervezésben. Egy 

applikációnak köszönhetően Csenge telefonjával  összehangolható, amitől könnyebben 

átlátható. Sms üzeneteket is tudunk rajta keresztül küldeni és fogadni,  segítőink így írnak  

nekünk információt a jégről. Otthonról Bokor Judit és Imre vannak nagy segítségünkre, 

Kanadából pedig Peter Semotiuk küld időjárást, jeget és adatokat az átjáróban lévő többi 

hajóról. Északnyugati átjáró témában ő verhetetlen, hosszú évek óta tartja számon és segíti 

az itt hajózókat. Időközben lett még egy titokzatos segítőnk – róla az előző hajónaplóban már 

írtunk – akiről mindössze annyit tudunk, hogy egy, az USA-ban élő nyugalmazott Coast 

Guardos, de a nevét nem hajlandó elárulni.  Jó szándékú, igaz a stílusa elég katonás. 



 

Minden segítő szándék ellenére a jégadatok nem napra készek. Előfordul, hogy a kanadai és 

alaszkai honlapok nem egyeznek sem egymással, sem a műholdas képpel.  A jég mozog, s 

ami este igaz volt, reggel már nem biztos, hogy úgy van. A honlapok sokszor csak 3-4 

naponta frissülnek, és már a megjelenésükkor sem mindig igazak. A szél és az áramlás 

folyamatosan mozgatja, tömöríti, vagy épp szétzilálja a jégmezőket.   Tulajdonképpen az út 

során ritkán egyezett a jéghelyzet a várttal, de szerencsénkre általában jobb volt.  

 

A sárgarigón kívül, -ami egyébként remekül bevált, és mindenkinek csak ajánlani tudjuk, nem 

úgy, mint a működésképtelen pactor modemet - a másik idei fejlesztés az új szélkormány. 

Ennek a fontosságát nem tudom eléggé hangsúlyozni! Kezelése egyszerű és MŰKÖDIK! Nincs 

kontakthiba, se mágneses zavar, se hókuszpókusz, és erős, mint a bivaly.  Ez egy csoda! 

Egyszerűen csak teszi a dolgát!  Point Barrowig  bő 200 mérföld volt a távolság, aminek jó 

részében a szélkormány vitte a hajót. Még a sűrűsödő jegek között is elég volt alkalmanként 

átvenni tőle az irányítást. Ezt a technikát egyébként Zoli fejlesztette tökélyre, és olyan 

réseken is átjutott, amelyek mind odafelé, mind visszafelé nézve meglehetősen keskenynek 

tűntek. Itt ilyenkor az éjszakák még szerencsére világosak, így az éjjeli navigálás sem jelentett 

gondot. A figyelő szolgálat - a maga nehézségei mellett - élvezeteket is nyújt.  Zoli az egyik 

éjjeli őrségében többször is látott bálnákat. 

     



Az út során persze valakinek mindig kint kellett lenni, mert jég bármikor felbukkanhat. Ha 

épp nem is volt nagy jég, az alig látható úszó törmeléket (100-600 kg/db) gyakran kellett 

kerülgetni. Szerencsére a vártnál kevesebb ilyen alkalom akadt, de a fehér tarajosan 

hullámzó tengert mégis feszülten kellett figyelni, nehogy megbújjon a hullámok között egy-

egy elkószált darab. 1 órányi ilyen koncentrálás után már jojózott az ember szeme.   Csenge 

egyik őrsége is izgalmasra sikeredett. Végrehajtott egy remek halzolást egyedül, mikor a 

ködbe burkolózó jégmezőről kiderült, hogy nincsen közte átjáró ott, ahol gondolta. Így  100 

méterre a veszélytől több leszakadt jégdarab között kellett azonnal döntenie, és kiviteleznie 

a manővert. Jelentem: a manőver sikeres volt, még a legszőrösebb szívű vizsgabiztos sem 

kifogásolhatta volna, bár itt egy vizsgánál jóval nagyobb volt a tét! 

Barrow közvetlen közelében szerencsére már alig volt jég, viszont a szél megerősödött, úgy 

25 csomó körülire. Sajnos a település előtti – a még öbölnek sem nevezhető- 

horgonyzóhelyet Zoli nem ítélte elég biztonságosnak, ezért közel 4 órányi krajcolásba került, 

hogy széllel és áramlással szemben megtegyünk 5 mérföldet, addig a hangzatos nevű Elson 

Lagoon-ig, ami mellet már egyszer eljöttünk. A laguna bejáratát alig találtuk meg, és amikor 

végre megláttuk a ködös szürkületben akkor kezdtünk csak igazán aggódni. Tudtuk, hogy 

keskeny lesz, de hogy ennyire nem lehet majd megállapítani, hogy hol a széle, arra azért nem 

számítottunk. Az örvénylő víz és a fehér tarajos hullámok alatt csak sejtettük, hogy talán ott 

lehet az egyébként nagyon keskeny bejárat, és Zolinak jó adag higgadtságra és 

összpontosításra volt szüksége, míg átértünk. Közben – megnyugtatásképp – az esetleges 

megfenekléskor alkalmazandó stratégiát is ismertette velünk. Végül azzal a tudattal 

horgonyoztunk le, hogy a jég miatt itt kell várakoznunk 1-2 napot. Reggel meghívtuk rádión a 

Coast Guard-ot, akik Barrow utánra kevés jeget ígértek, így sebtiben tovább indultunk. Már 

épp úton voltunk, amikor megláttuk egy hajó AIS jelét. Este még nem voltak itt. Meghívtuk 

rádión őket is. Kiderült, hogy egy hatalmas francia turista hajó, akik az éjjel érkeztek. A tiszt 

beszámolója szerint, innen kb. 70 mérföldre 80%-os a jég, ők is csak nehezen tudtak átjönni 

rajta. Ezen igazodjon ki földi halandó!  

A városka, -ami egyébként az USA legészakibb pontja- messziről nézve nem volt valami nagy 

szám. Közelében azonban találkoztunk bálnákkal, s nekik mindig örülünk.  

 



 

 

Örök élmény marad számomra, mikor egy alkalommal - kezemben a Csengének ebédre szánt 

tál levessel- kiléptem a kabinból a fedélzetre, és épp egy méretes bálna úszott el a hajó 

mellett. Nem volt messzebb, mint 5 méterre. Elárulom azért egy pillanatra megtorpantam. 

Szó szerint bele láttam a légzőnyílásába. Kívánhat ennél többet egy biológia tanár?  

Errefelé a bálnák amúgy elég szemérmesek.  Gyakran találkoztunk velük, de jobbára csak 

rövid időre mutatták meg magukat. Egyik alkalommal azonban egy igazi meglepetés is 

felbukkant.  Zoli úgy írta le, mint a jól ismert szögletes fejű bálnát, s így alighanem egy 



ámbrás cet keresztezte az utunkat. Persze 

ilyenkor már nincs idő a fényképezőgépért 

szaladni, a tele vitorlával suhanó hajót 

megállítani, ezért sajnos kevés bálnás kép 

készül. 

A következő, Point Hope-ig tartó 312 

mérföldes menet is elég fárasztónak 

bizonyult. Mindenki megtalálta a maga 

feladatát: Zolinak és Csengének volt alkalma 

felhúzni a genakkert, Kristóf elképesztő 

hajómaketteket alkotott, én pedig az 

étkezést próbáltam egy kicsit változatosabbá 

tenni. 

 

 

 

 

 

 

  

 Kezdetben még nem tudtuk, hogy Nome felé hajózva megállunk-e Point Hope-nál vagy sem. 

Végül – ahogy az lenni szokott - az időjárás döntött.  Ekkor már Kb. 60 órája vitorláztunk s bár 

jó irányból fújt a szél, de idő közben úgy megerősödött, hogy a hullámok 4 méteresnél is 



nagyobbra nőttek. Talán 

fáradtak is voltunk, de 

nehéz volt a nagy 

hullámokkal haladni. 

Némelyik úgy csapott át a 

hajón, hogy Zoli 

bepótolta az összes 

kihagyott tusolást, és 

jutott bőven Csengének 

is. Mikorra így 

megerősödött a szél, még 

épp jó helyen voltunk, hogy kis irányváltással behúzódjunk Point Hope lapos félszigetecskéje 

mögé. Másnap a jó szélben és napsütésben nem győztük szárogatni a vitorlásruhákat.  

Ezeken a részeken általánosan jellemző, hogy nincs szél elleni védelem. A lehetséges helyek 

csak a hullámzás ellen védenek, azonban az ilyen védelem is ritka. A Point Hope előtti 180 

mérföldön majd az utána lévő 260 mérföldön még ilyen védelem sincs sehol!! Magyarán: a 

hajózás tervezésénél és időzítésénél nagyon észnél kell lenni!  Jobban, mint eddig bármikor.  

Nem várakozhattunk sokáig, itt ugyanis tényleg az időjárás az úr. Úgy tűnt el kell indulnunk a 

nagy szélben is, (stabil 28 csomó, de a befúvások 35 körül vannak )  mert különben a Nome-

ba vezető szakaszon szembeszelet kapunk. Megtettük az előkészületeket, végül Zoli úgy 

beöltözött Dénes itt hagyott vízhatlan ruhájába, hogy még a nagy szeleket is     

megfélemlítette. 

  

Végül a vártnál kedvezőbb időben sikerült megtenni a Bering szorosig lévő szakaszt. 

Időközben ismét átléptük az északi sarkkört. Ezúttal északról. Maia hajóval 2013-óta nem 



voltunk ennyire délen! A Bering szoroshoz hajnalban értünk, így csak a sejtelmes parti 

fényeket láttuk, de az is nagy élmény volt. Most aztán úgy hajózunk délnek, hogy nyugatnak 

van Szibéria, keletnek meg Alaszka, vagyis Oroszország a nyugat és az USA a kelet…….elég 

érdekes szituáció. 

   SZIBÉRIA      ALASZKA     

    

 

 

 

Ezen az utolsó szakaszon már találkoztunk más hajókkal is.  A francia utasszállítón kívül 

azonban csak az olajkitermeléssel és víz alatti kábelfektetéssel foglalkozó vontatókat és 

uszályaikat láttunk. Természetesen szemernyi kétségünk sem volt a felől, hogy legalább két 

nagyhatalom monitorain jól látják minden mozdulatunkat. Bár fáradtak voltunk, de sokat 

mosolyogtunk – és nem csak a kamera kedvéért! 

 

 


