
2016. 

augusztus 27. szombat-  

szeptember 1. csütörtök 

Miután jót aludtunk e False 

Pass-hoz közeli hullám védett, 

de nyitott öbölben, reggel 

tovább indultunk a 36 mérföld 

távolságra lévő King Cove 

kikötője felé. Délutánra értünk 

oda. Ilyen, úgy nevezett „Day 

sailing”-ben régen volt már 

részünk. A gyönyörű 

napsütésben Kristóf hosszas 

könyörgés után felmászhatott 

az árbocra. Természetesen 

gondos kötélbiztosítás mellett. 

Az eredeti terv az volt, hogy 

megnézi a kb. félúton lévő 

radart, de mint az a képeken is 

látszik végül egészen az árboc 

csúcsig jutott.  (A vízfelszíntől 

kb. 14 m.)  

King Cove-ban még arra is 

maradt időnk, hogy focizzunk a 

parton, és beszerezzük a helyi 

boltból a legszükségesebbeket. 

   

   

 



  

   

Napnyugtára másik vitorlás is érkezett a kikötőbe, így az este beszélgetéssel telt. Larry 

egyedül hajózik egy 44 lábas, kétárbocos vitorlással. Tizenhárom évvel ezelőtt indult el, és 

azóta 23 időzónában járt. Persze nem mindig egyedül, időnként csatlakoznak hozzá a barátai. 

Büszkén mesélte: már két házasság is úgy köttetett, hogy a fiú és a lány az ő hajóján 

ismerkedtek meg. Most Japánból hajózott át Dutch Harborba, egyedül, 35 nap alatt. Ide már 

onnan jött. Kérdezte, nem láttunk-e egy sárga vitorlást, mert ők együtt hajóznak, de most két 

napja nem tud róla. Azon a hajón Paul van egyedül. Valamikor az éjszakában Paul is 

megérkezett, lévén reggel már a kikötő mellett horgonyzott a sárga francia vitorlás. A 

Larryvel való beszélgetés az egyszerű történet mesélésen túl gyorsan a térkép és az 

automata kormányok felé kanyarodott. Larry egy IPAD-et és az azon futó Navionics  térképet 

használja nagy megelégedéssel. Tartalékként egy OpenCPN van a laptopján, de azt állítása 

szerint még ki se nyitotta soha. Irigykedve néztük a villámgyors készüléket és a nagy 

képernyőt.  Automata kormányként egy ALFA működik nála megbízhatóan. 

Reggel tovább indultunk, és az eredeti útitervünk szerint a jól láthatóan füstölgő Pavlov 

vulkán melletti Pavlov Bay-be igyekeztünk.  Talán ha két órát mentünk ebbe az irányba 

amikor Csenge bálna kifújásokat vett észre. 



 

Huhh, hát ezt ki nem hagyhatjuk, nézzük meg őket közelebbről is! Ez egy kicsit jobban 

sikerült, mint azt terveztük. Nem egy-két bálna volt a közelünkben, hanem körülbelül húsz, 

vagy az is lehet, hogy egy-kettővel több. Hol itt, hol ott bukkantak fel, s úgy tűnt nem csak mi 

érdeklődünk ő irántuk. Állati kavalkád volt, körülöttünk a minden irányból felbukkanó nagy 

hátakkal és hangos fújásokkal. Jó darabig gyönyörködtünk bennük, azonban lassacskán 

tovább kellett indulnunk. Ekkor azonban alattunk átúszva közvetlen előttünk jelent meg egy 

óriás hát, majd még egy és még egy.  A hatalmas fújások többször is beterítették a 

hajóorrban kémlelő Kristófot és Orsit, akik előbb sikoltottak, majd jót kacagtak. 

 
Mikor ismét neki indultunk s már lendületben voltunk, akkor közvetlen előttünk bukkant fel 

egy óriás, amint épp keresztbe úszott a hajó orra előtt.  Mindez olyan közel, hogy én biztos 

voltam az összeütközésben. Ez szerencsére elmaradt, de csak centiméterek lehettek 

közöttünk.  



Felmerült bennem a kérdés: Ki is akarja itt megfigyelni a másikat? A helyzet tisztára olyan 

volt, mintha ezek a hatalmas cetek marasztalni szerettek volna bennünket.  Még szerencse, 

hogy ez a nagyon közeli találkozás Csenge ügyességének köszönhetően nem hozott 

összeütközést, ugyanis alighanem mi húztuk volna a rövidebbet.  E mellett azt sem tudjuk 

milyen reakciókat váltott volna ki egy 30-40 tonnás cetből, ha megsérül.  Ahogy mondani 

szokták, minden jó, ha a vége jó, és mi előbb szépen óvatosan, majd egyre határozottabban, 

de kereket oldottunk. 

 

   

 

A nap hátralévő részében még rengeteg bálna kifújást láttunk, mára azonban megelégedtünk 

ennyivel és tovább vitorláztunk a Pavlov Bay felé. 



 

  

         
Végül mégsem hajóztunk be ebbe a nagy, tojásdad alakú öbölbe, ugyanis egyre erősödött az 

északi szél, ami az pilot könyv szerint az öbölben jócskán felerősödik.  Az éjszakát a Pavlov 

szigetek egyikének, a Wosnesenski szigetnek az észak-keleti öblében töltöttük.  Szemet 

gyönyörködtető hely, valóban vad, nyers, még nem lepusztult vulkanikus sziklák, a lapos 

szigetecske fölött a füstölgő Pavlov vulkán, a part menti sávban pedig érthetetlen irányú, 

jókora bukó hullámok. Az öböl e mellett védett volt a kinti hullámzástól, a horgonyunk is jól 

tartott, így nyugodt éjszakánk volt. Csenge sokáig nézegette a csillagfényes égboltot.  

A következő nap, korán indultunk, hogy elérjünk Sand Point kikötőjébe. A Wosnesenski 

sziget utáni vad sziklás kis szigetecske mellett elhaladva rögtön vitorlát húztunk s ez szél 



egész nap jól vitte a hajónkat. Önmérsékletre csupán a Sand Point előtti, kibójázott 

szűkületben volt szükség. Így futottunk be Sand Point úszómólós kikötőjébe. Elmúlt már 

délután öt óra s ilyenkor ugyan a Harbormaster már hazamegy, mi mégsem akartuk az 

éjszakát a kikötőben tölteni azért, hogy ne kelljen kikötőhelyi díjat fizetnünk. Engedtünk 

azonban a csábításnak és a tusolót  - ahol valódi meleg víz folyt a csapból – igénybe vettük. 

Épp visszafelé tartottunk a mólóra, amikor láttuk, hogy a másik két vitorlás is jön be a 

kikötőbe. Kristóf vette észre: Larry hajóját egy motoros vontatja. Másik mólóhoz állt mi pedig 

szaladtunk, hogy ha kell, segíthessünk a kikötésnél. Mire oda értünk akkorra azonban a hajó  

már biztonságban volt, és épp egy rendőr vette fel a jegyzőkönyvet az esetről. Ugyan a 

kikötői kis TUG vontatta be a motorhibával bajlódó vitorlást, mégsem értettük a dolog 

hivatalos részét. Később az egyik helyi ember azt mesélte, hogy a vitorlás zátonyra futott. 

Vélhetően e miatt kellett a jegyzőkönyv.  

A következő 4 napon erős, kedvezőtlen irányú szelek fújtak s mi itt maradtunk Sand 

Pointban. Állítólag egy tájfun tombolt a Japán partoknál. A helyiek minden esetre nagy 

szeleket vártak, ami meg is érkezett. Esténként a sárga francia hajó és mi is mindig kiálltunk a 

kikötőből, napközbeni bentlétünket pedig a jólelkű Harbormaster elnézte nekünk. Egyedül 

Larry nem tudott mozdulni, lévén javítania kellett a motorja hűtő rendszerét. 

 

Kényszerű itt maradásunk azonban nem volt feleslegesen eltöltött idő. Eljutottunk a hegy 

tetejére épített iskolába, mely egyben a cunami esetére épített evakuációs központ is. Itt 

kapott helyet a könyvtár, melynek internet hálózatát este – rövid időre - használhatták a 

látogatók. Ez nagyon komoly dolog, errefelé ugyanis sokkal előbb találkozol egy grizzly 

medvével mintsem működő, nyílt wi-fi kapcsolattal.  



Napközben 

bámultuk a 

kikötőbe 

beúszó 

hatalmas 

oroszlánfóká-

kat, melyek 

jókora 

szusszantások-

kal jelezték 

érkezésüket. A 

kőgáton 

elhelyezett 

világítótorony 

tetején pedig fehérfejű rétisasok kémlelték a tájat.  

 

Az öbölben töltött éjszakáinknak köszönhetően, reggelente többször láttunk sok karú tengeri 

csillagot (Sunflower Star-t) a horgonyláncon.  



  

Sand Pointban új színt kapott a hajókonyhánk. Úgy is mondhatnánk, hogy pirosas 

rózsaszínbe öltözött.  Előbb Paul ajándékozott meg bennünket egy, majd még egy lazac 

filével. A harmadik napon pedig „Ahoj” kiáltással bekopogtattak a hajónkba egy csónakból. 

Két helyi halász jött meglátogatni bennünket és rögvest nekünk ajándékoztak három szép 

lazacot. Orsi a következő napokban minden megtett, hogy a lazac alapú reggelit-ebédet és 

vacsorát minél színesebbé tegye. Volt az asztalon egyszerű sült lazac, grillezett lazac, kapros 

mártásos lazac, lazacos meleg szendvics  és laza(c) gulyás is. Aki ez utóbbit még nem 

kóstolta, az bánhatja, mert fenséges étel. Csenge pedig, aki a hajóban a palacsinta felelős, 

készített lazacos változatot is, természetesen hozzá illő hollandi mártással. A sok hal 

legnagyobb részét így sikerült időben elfogyasztani, csak az utolsó adagot kellett a növésben 

lévő halak etetésére  fordítanunk.  A valóban friss lazacokból egyik este Orsi sushit  készített, 

melyet Larry hajóján beszélgetve fogyasztottunk el. Vendéglátónk szakéval kínált bennünket, 

ami negyed annyira sem volt olyan erős, mint a kicsit túl wasabizott sushi szeletek.  Attól 

bizony néha valóban elállt a lélegzetünk, de így is finom volt! 

Csitult a szél, változott az iránya, így szeptember 2-án elbúcsúztunk a Harbormastertől. 

Búcsút intettünk újdonsült ismerőseinknek is azzal, hogy legkésőbb Kodiakban 

találkozunk……………………… és ez majdnem így is lett. 


