
2016. augusztus 12. péntek – augusztus 14. vasárnap 

Nome egyszerű kisváros, mely se a kikötőjét se a városkát tekintve nem különleges, sőt…. 

Mégis:  felejthetetlen napokat töltöttünk el itt.  

Érkezésünkkor VHF rádión felhívtuk a Harbour Mastert, aki előzékenyen értesítette az épp 

szabadságon lévő határőrizeti tisztet. Az USA-ba való beléptetésünk így gyorsan és 

egyszerűen lezajlott. Igaz, mint kiderült, a kikötő díja borsos, de a határőr tiszt az USA-ba 

szükséges hajózási engedélyt (permitet) ingyen kiadta, lévén szabadságon volt.  Igaz, ez itt 

Nome, ami még alaszkai szemmel nézve is a végvár. Úgy éreztük, ha vízum nélkül érkezünk 

meg, még az sem jelentett volna áthidalhatatlan akadályt.  A hivatalnok nagyon kedves és 

rugalmas volt. (Hajós ismerőseinktől hallottuk már jó hírét.) 

Végre kikötőben álltunk! Ilyen legutóbb több mint egy évvel ezelőtt fordult elő velünk.  

Ráadásul szerencsés időszakban jöttünk, ugyanis már lezajlott a halászati szezon, így mi is 

oda tudtunk állni az úszó móló mellé.   

 

Igaz a halászhajók java elment, de egy-egy bárka ma is hoz lapos halat. Beengedtek a 

halüzembe, ahol körülnézhettem egy kicsit. Méretes halakat fognak errefelé.  

  



 

Az időjárás már szinte kellemetlenül meleg volt.  Napsütés, kevés szél, reggelenként 15 fok a 

kabinban! Elszoktunk már ettől! Igaz, az előző héten folyamatosan jöttünk le dél felé, 

mégsem számítottunk ekkora változásra. Persze ha bele gondolok, a tenger hőmérséklete is 

drasztikusan emelkedett, ugyanis a Herschell Island környéki 0,8-4,5 Celsiusról ide érve már 

15 fokra melegedett.  Mégis szokatlan volt nekünk ez a jó idő. Rögtön az első nap elintéztünk 

majdnem minden szükséges teendőt, sőt, Csenge szemfülesen azt is felderítette, hol tudunk 

tusolni.  

 

Szombaton 

délután akár 

tovább is 

indulhattunk 

volna, mégsem 

tettük és 

ennek több 

oka is volt. A 

legfontosabb: 

vasárnapra 

esett Kristóf 

hetedik 

születésnapja 

és ezt most 

szerettük 

volna itt 

megünnepelni.  

 

 



A születésnapi buli igazán jól sikerült. 

Természetesen most is volt torta, hét gyertya és 

tűzijáték, a még odahaza kiválasztott Lego és egy 

igazi meglepetés. Ez utóbbi, egy évek óta áhított 

Victorinox  gyerek bicska, mely figyelmeztetőleg az 

első pillanatban elvágta Kristóf ujját. Még tanulnia 

kell a használatát. 

  

Kristóf születésnapján túl más oka is volt a maradásunknak. Azt gondoltuk, Nome a maga 

egyszerű városkájával és az aranyásóival egy kicsit több figyelmet érdemel. Az aranyásók 

történelmét a központban felállított szobrok örökítik meg.  

 

Az aranyásás azonban nem csak a múlt, hanem a jelent életnek is szerves része.  A kikötőben 

mindenhol aranyásó tutajok álltak. Ezekkel a két vagy háromtestű és sokszor házi 

tákolmányokkal keresik az arany szemcséket a sekély tenger homokjában.  Nome mindig is 

az aranyásók fellegvára volt. Mára a kitermelhető mennyiség lényegesen lecsökkent, de még 

ma is sokan megélnek belőle. A korabeli nagy elevátorok kanalait ugyan ma már csak 

virágládáknak használják, de ettől még itt majd mindenki az aranykeresésből, vagy annak 

kiszolgálásából él. 



 

 

 

Vannak valódi nagy hajók, oszlopokkal rögzített közepes méretű, de nagy markolóval ellátott 

platformok, továbbá nagyobb és kisebb tutajok, valamint a parton dolgozó aranyásók is. 

 



Nem ritka, hogy az úszó 

alkalmatosság gazdája, maga már 

nem aranyásó, csak bérbe adja az 

eszközét. Az egyik közepesnél 

nagyobb méretű tutaj gazdája 

mosolyogva mondta: Ő nem hajózik 

és nem is keres aranyat. Őt már csak 

az arany érdekli. Megmutatta az 

előző napi részesedését. 

Nem volt irigy pasi és rögtön nekem ajándékozott egy arany szemcsét.(Azért nem a bal 

oldalit) Igaz, ez egy a közepesnél nagyobb bárka volt, de elmondása szerint 500.000,- USD 

az értéke. Igen, Alaszkában drága az élet. Egy ilyen tutajos arany kereső csapat általában két 

emberből áll. Az egyik a búvár, aki 2-10 méter mélységből szivattyúzza a homokot, a másik, 

aki ezt a kishajót irányítja és kezeli a fedélzeten az aranymosó berendezést. A búvárt egy 

csomó cső és kábel köti a hajócskához. Ezeken keresztül kapja a levegőt, a búvárruha 

fűtéséhez szükséges meleg vizet és itt mennek a kommunikációhoz szükséges kábelek is.   

Az élelmiszer készleteink feltöltése közben megismerkedtünk Alexanderrel, aki maga is 

aranyásó volt. Mint kiderült, igazából csak olyan hobbi aranyásó. Brazíliából költözött az 

államokba, egyébként Seattle-ben él, építkezésen dolgozik, ahol heti 1000 dollárt keres. 

Nyaranta néhány hétre eljön Nome-ba aranyat ásni. Igaz itt a heti keresete nem több 500 

dollárnál, de szereti ezt az életet. Ő a tengerparton keresi az aranyat. Elhívott bennünket, és 

megmutatta nekünk, miként kerülnek az apró aranyszemcsék végül a kicsi fiolákba. Mi is 

ástunk egy kicsit és tanultuk a szakmát. 

 

  



Alexander remek ember, jókat beszélgettünk. Ráadásul, este még eljött a hajónkhoz, és egy 

apró üveg fiolában elhozta nekünk a napi termést, mondván, mi is segítettünk neki és jó 

barátok vagyunk. Ez a kevéske arany sokkal többet ér nekünk a valódi értékénél, hiszen kinek 

van otthon olyan aranya, amit maga ásott és mosott ki a tengerpart homokjából?! A hely 

egyébként nem csak aranyásásra volt alkalmas, hanem egy kis fürdőzésre is. Csenge először 

csak mezítláb akart sétálni a parton, amit persze Kristóf is rögtön ki akart próbálni……Ebből a 

végén az lett, hogy önfeledten lubickoltak a habokban! A Bering tengerben! (Éppen hogy 

csak a sarkkör alatt!) Ami pedig még hab a tortán, hogy egyikőjük sem fázott meg. (Igen, 

igen, van az a mennyiségű C-vitamin…..)  

 

   

 


