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Kodiak városkájához közeledve először megcsodáltuk a függőleges sziklák szélére épített, 

gyönyörű kilátású házakat. Ahogy Csenge mondta: Ha itt kiengeded a gyereket a kertbe 

játszani, mentőmellényt kell rá adnod, mert könnyen bele esik a tengerbe.   

                   

Ezt követően elhaladtunk a parton álló, ma már halfeldolgozóként működő egykori 

halászhajó mellett, majd lehorgonyoztunk a városkával szemben. Némi szusszanás után 

ismét felhúztuk a horgonyt és tettünk egy kört a közeli kikötő mellett napozó oroszlánfóka 

kolónia felé. Ezek az oroszlánfókák nagyon jól megfigyelhetők, s vélhetően tanulmányozzák 

is őket. Erre utalt az egyik-másik fóka bőrébe sütött nagy azonosító szám. Mivel a következő 

két éjjelen a közelükben horgonyoztunk, így jól hallottuk hangos bőgésüket nem csak nappal, 

de éjjel is. Be nem állt a szájuk, egy szarvasmarhacsordát is megszégyenítettek volna.  

 

 



 

 

 

 



Míg horgonyon álltunk, megismerkedtünk Liffel, aki egymagában vitorlázik, és a Falkland 

szigetekről indult magányos útjára. Lif különleges srác volt. A két nappal később, éjszaka 

megérkező és szintén egyedül vitorlázó Paul is elismeréssel nyilatkozott róla, bár nem tudtuk 

eldönteni, hogy csak kissé tartja-e őrültnek a fiút. Megkérdeztük Lifet, hogy ha egyedül 

hajózik, olyankor hogyan alszik éjjel, mire a válasz az volt: Köszönöm, jól! Ezek után már csak 

kicsit lepődtünk meg azon, hogy a rossz idő megérkezése előtt indult el és nem a partvonal 

mentén, hanem egyből keresztbe vágva a hírhedten rossz időjárású Alaszkai öblön.  

Reméljük biztonságban eljutott az innen 800-1000 mérföld távolságban lévő Brit 

Kolumbiába.  

Larry azonban - aki szintén Sand Pointból és szintén egyedül indult Kodiakba – a következő 

egy hét alatt nem érkezett meg.  Igaz, ami igaz, az utolsó napok nem kedveztek a hajózásnak. 

Kodiak városának felfedezését először a család kezdte meg, másnap azonban már együtt 

mentünk ki dingivel. Élvezettel nézelődtünk a helyi hajós boltban és cseréltük le 

elhasználódott segéd kikötőköteleinket. Tettünk egy kísérletet a Raymarine automata 

kormányunk javíttatására, amire azt a választ kaptuk az amerikai forgalmazótól: szereljük ki 

és postán küldjük el nekik, és kb. 3 hét múlva visszaküldik. Ez egy álló, lakó hajón jó megoldás 

lehet, bár annak meg minek kellene automata kormány? Egy úton lévő vitorlás esetében  ez 

elég kevéssé ügyfélbarát hozzáállás.  Megkaptuk egy olyan dealer telefonszámát amelyik 

bejegyzett szerviz is volt a Raymarine-nál. Ők Homerben voltak, s mi még Kodiakból többször 

felhívtuk őket  s ők is próbáltak kapcsolatot találni az amerikai importőrrel. Ezek a kapcsolat 

keresések mindkét esetben több napot vettek igénybe. Telefonon a helyiek is csak a hosszú 

zenélést követően egy üzenetet tudtak hagyni, s várták a visszahívást, néha napokig.  A 

válasz most sem volt se igen, se nem. Magyarán ismét nem nyilatkoztak arról, hogy ha mi 

elhajózunk Kodiakból Homerbe a bejegyzett Raymarine szervizbe, akkor az ottani Raymarine 

partner által végzendő helyszíni javítás költségét a forgalmazó vállalja-e vagy sem. Ha nem, 

akkor vajon mire jó a 

három éves garancia ??? 

 

Kodiak városa a 

földrengések és az 

általuk keltett cunamik 

veszélyzónájában van. 

Az emberek mégis 

szívesen építkeznek a 

part közelében.  A 

városkát 1963-ban 

nagypénteken érte egy 

árhullám, melyet az 

eddig a Földön 



feljegyzett 2. legnagyobb földrengés 

keltett. Nagyságáról csak annyit, hogy az 

árhullám általában 10 méter magasságú 

volt, ám a Valdez öbölben a hullám elérte 

a 230 láb, vagyis 76 méter magasságot is!  

Eredetileg úgy terveztük, hogy Kodiakban 

maradunk néhány napot, később ezt a 

döntésünket az időjárás is alá támasztotta. 

Csak a nagy szelek érkezésekor álltunk be a kikötőbe, ahol alig tudtak nekünk helyet adni, 

mert mint mondták: Jön a vihar, s minden halászhajó befelé tart.  Miután beálltunk a 

kikötőbe, rövidesen új ismerősökre tettünk szert. Itt ugyanis már elvétve ugyan, de akadt 

néhány vitorlás hajó is. Kaptunk tanácsot azzal kapcsolatban, hogy melyik közeli, ám a 

térképek szerint lezárt szigetet érdemes megnéznünk, s immár azt is tudjuk, hogy a jövő 

esztendőben hová fogunk elhajózni, ha egy nagy rozmár kolóniát akarunk látni. Gordon 

akinek vitorlása ugyan ezen a mólón állt, elmesélte, hogy ő 35 éve lakik Kodiakban, és ez idő 

alatt két ízben volt 140 csomós szél a kikötőben. Ez olyan szélerő, amelyet mi el sem tudunk 

képzelni! A legutóbbi ilyen vihar 10 éve 

volt, azóta a nagyobb szelek nem haladták 

meg a 80 csomót. Erre szokták azt 

mondani, hogy:  Hát… köszönöm szépen!  

A kikötő előtt van egy emlékhely ahová 

elhelyezik a tengeren meghalt tengerészek 

emléktábláit.  Hiába egyre jobbak a 

térképek és egyre pontosabb a 

meteorológiai előrejelzés, mégis minden évben gyarapodik a táblák száma.  

Meglátogattuk a Baranov múzeumot, mely a település legöregebb házában kapott helyet és 

abból az időből őriz emlékeket, mikor Alaszka még a cári Oroszországé volt.  Természetesen 

a kiállításon megjelennek a XX. század legfontosabb eseményei is. Itt láthattuk például a  

nagypénteki földrengésről készült fotó gyűjteményt.   A múzeum tornácán helyi asszonyok 

épp halfestést tartottak. Kristóf kikönyörögte, hogy ő is részt vehessen benne. A halfestés  

úgy történik, hogy egy-egy, kb. 60 centi hosszú halat az asztalra fektetnek, eligazgatják, 

gombostűvel megtűzik az uszonyát, 

bekenik festékkel, majd a papírt 

rásimítják. Amikor ezt a papírt leveszik a 

halról, akkor azon szépen kirajzolódik 

annak lenyomata. Gyanítom, ezekből a 

halakból már nem készül vacsora.  



 

   

 

Mivel az időjárás maradásra késztetett bennünket, egy napra autót béreltünk, hogy egy kicsit 

a szárazföldön is körülnézhessünk. Kodiak szigetén 120  km  autóút van, melynek nagyjából a 



fele aszfaltos, a többi makadám. Először a Kodiak Launch Komplex nevű ultramodern 

rakétaindító telephez mentünk el ahonnan kereskedelmi és katonai rakétákat lőnek fel. Ez a 

telep ugyan nem látogatható, azonban ennek szomszédságában van a Fossil Bay, ahol a parti 

sziklák tengeri kagylók és egyéb élőlények lenyomatait őrzik. Számunkra azonban se nem a 

rakétabázis, se nem a tengeri üledékek okán marad emlékezetes ez a partszakasz, hanem 

azért, mert Csenge telefonját itt nyelte el a tenger.  Sok emléket és a biztosan működő 

Navionics térképünket vesztettük el vele. (Erre a telefonra Sand Pointban telepítettük a 

térképet, mivel a Sony tablet működése az egész út során amolyan kutya vacsorája volt.) 

 

 

Kirándulásunk során meglátogattunk még egy világháborús légvédelmi állást és bunkert. Ezt 

elég sokáig keresgéltük, majd visszaautóztunk az utolsó település utolsó házáig. Egy család 

lakott a házban, gyerekek játszottak két Pitbull jellegű kutyával és ki volt írva egy táblára, 

hogy kamerával megfigyelt terület, belépni tilos. Így mi is jobbnak láttuk, ha megvárjuk a 

háziakat a bekötő út elején. A férfi kedves volt, kijött és útba igazított bennünket. Közben 

elmesélte milyen jó 

szomszédai vannak. Egy 

anyamedve két boccsal. Nem 

messze laknak a házától, ezért 

vigyáz a gyerekekre a két 

kutya. 

  

 



 Az autóút több patakot és 

folyót keresztezett. A 

hidakról jól lehetett látni a 

lazacokat, amint épp a 

forrásvidék felé 

igyekeznek. Persze az is 

lehet, hogy ezek már csak 

a kicsi halakra, mint 

vacsorára vártak. A 

horgászok pedig rájuk. 

Népszerű időtöltés 

errefelé a horgászat. 

  

Élelemszerzésnek és társasági életnek is jó. Az biztos, hogy legalább annyi embert láttunk a 

terepjáróknál sörözni, mint ahányan álltak benn a patakban. Igaz, halat csak az utóbbiak 

fogtak, de mindenki jól érezte magát. A lazacfogás az én fantáziámat is felcsigázta, így 

készültem is a mellig érő vízhatlan csizmával és megpróbálkoztam a lazacfogással. Be kell 

vallanom, ez a medvéknek  és a horgászoknak  jobban megy. Ha az én halfogásomon múlott 

volna, akkor aznap este éhesen fekszik le a család.  

Mivel autóhoz jutottunk, elmentünk a hat mérföldre lévő szupermarketbe bevásárolni, és 

Orsi este olyan finom BBQ-s marha oldalast sütött, hogy minden ujjunkat megnyaltuk utána.  

Másnapra már jó időt jósoltak, ezért még aznap este visszavittem az autót a nyolc mérföldre 

lévő repülőtérre. Itt bizony 

meglehetősen nagyok a 

távolságok, és a település 

amolyan „egyutcás falu”-ra 

emlékeztet. Reggel, az első 

fénysugarakkal búcsút 

intettünk a kikötőnek de  

egyre erősödött bennünk 

az az érzés, hogy ide még 

visszatérünk.  



 

 

 

 

 

 

 


