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másoknak is gondot okozhatott, 
ezért hagytak a közelben egy hosszú 
alumíniumlétrát, amelyen át már 
mi is könnyen kijutottunk a partra. 
Egy vontatóhajó állt a kikötőben, 
uszályon óriási köveket hozott 
a hullámtörő gát megerősítésére. 
Ezeket a hatalmas köveket az innen 
bő 2000 mérföldnyire lévő Seattle-
ből szállították ide. Mondtuk is: íme, 
a Sziklás hegység – darabokban.  

Kétnapi menedék
Két napot töltöttünk ebben a jól 
védett kikötőben, s közben 
megismerkedtünk a vontató 

csak gólyalábszerűen meredező 
vascsövek, a tetejükön egy-egy 
platformmal. Partra ugrásról persze 
szó sem lehetett lévén a podesz bő 
három méterrel volt a fedélzetünk 
felett. Még szerencse, hogy 
Csenge artista, így volt, aki kivigye 
a kötelet a létra nélküli vaslábakon. 
Ez a szintkülönbség alighanem 

SZÖVEG ÉS KÉP: BALATON ZOLTÁN

M
ár az utolsó 
fénysugarak 
is elhagyták 
Saint George 
szigetét mikor 

a zegzugos hullámtörő gátak 
között megérkeztünk az apró 
kikötőbe. Klasszikus móló itt nincs, 

A bálna is kíváncsi (állat), 
nemcsak az ember

szél, hullámokkal és esővel. A 
következő napok előrejelzése 
mégis azt mutatta, hogy jobb, ha 
most elindulunk, mert nem sokára 
kedvezőtlenre fordul a szél iránya. 
Lassan hagyománnyá válik nálunk 
az este, rossz időben való indulás, 
így épp a teljes sötétség beállta 
előtt kihajóztunk a kikötőből, és 

A hajó legénységével való 
beszélgetések nyomán kikerült 
útitervünkből Dutch Harbor 
meglátogatása, helyette a False Strait 
sekély átjáróját választottuk a Berring-
tengerről a Csendes-óceánra 
való átjutáshoz. Mikor induljunk 
tovább? Az idő nagyon vacak volt, 
meglehetősen erős északkeleti 

kapitányával és a négy fős 
legénységgel. Nagyszerű vendéglátók 
voltak. 

A szakács friss kenyeret sütött 
a kedvünkért, a gépész büszkén 
mutatta meg nekem és Kristófnak az 
óránként 400 liter dízelolajat elnyelő 
két nagy motort, a lányokat pedig 
beengedték az élelmiszerraktárba, 
ahol kedvükre válogathattak. 
Legnagyobb gondunkon, az 
elektronikus térképeink eltűnésén 
azonban nem tudtak segíteni. 
Varázspálca és internethozzáférés 
hiányában maradt ő elektronikus 
térképeinek lefényképezése. 

Alaszkai lavírozás a bálnamezőn 

A BALATON CSALÁD TÖRTÉNETÉT TÖBB FOLYTATÁSBAN ADTUK KÖZRE. 
AZ ELŐZŐ RÉSZEKBŐL MEGTUDHATTUK, MINT HAJÓZTAK ÁT 
AZ ÉSZAKNYUGATI ÁTJÁRÓN.  AZ ÚT FOLYTATÁSÁNAK HARMADIK RÉSZE 
KÖVETKEZIK AZ ALASZKAI PARTOK MENTÉN BÁLNÁKKAL, VILÁGÍTÓ 
FITOPLANTKTONOKKAL ÉS ORDÍTÓ OROSZLÁNFÓKÁKKAL. 

„LEGNAGYOBB GONDUNKON, AZ ELEKTRONIKUS TÉRKÉPEINK 

ELTŰNÉSÉN AZONBAN NEM TUDTAK SEGÍTENI. VARÁZSPÁLCA ÉS 

INTERNET-HOZZÁFÉRÉS HIÁNYÁBAN MARADT AZ ŐK ELEKTRONIKUS 

TÉRKÉPEINEK LEFÉNYKÉPEZÉSE LEFÉNYKÉPEZÉSE”

u
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volt. Kristóf és Orsi a hajó orránál, 
Csenge a kormánynál, és mondtam, 
lassacskán induljunk. Csenge enyhén 
gázt adott, a hajó szépen megindult 
mikor egy óriás bálna mögöttünk 
alábukva átúszott alattunk. 
Közvetlenül a hajó előtt felbukkanva 
nagy szusszanással kifújta a levegőt, 
ezzel lezuhanyozva az elöl álló Orsit 
és Kristófot. Előbb sikítás majd 
nevetés honorálta a mutatványt, 
Csenge pedig azonnal visszahúzta 
a gázkart – majd ismét megindult 
a hajóval. Az eredmény ugyanaz lett. 
Átúszás a hajó alatt, felbukkanás 
közvetlen előttünk, fújás, zuhany, 
sikítás, kacagás és gázkar vissza. 
Pontosan ez történt a harmadik 
kísérletünk alkalmával is, de akkor 
már mindenki nyugodtabban 
élte át a mutatványt. Talán ezért 
lehetett, hogy negyedszerre vagy 
ötödszörre megváltozott a műsor. 
Ez alkalommal már nem mögöttünk 
merült le, hogy velünk együtt 
haladva előttünk bukkanjon fel, 
hanem az addigra lendületbe jött 
hajó előtt keresztben úszva bukkant 
fel közvetlen előttünk egy óriás. Én 
biztos voltam az összeütközésben. 
Csenge valahogy mégis megoldotta, 
de ez igazán meleg helyzet volt. A 
púpos bálnák 40-50 tonna tömegűek, 
a mi hajónk pedig 9 tonna. Jobb 
nem bele gondolni, milyen lenne 
velük egy összeütközés, s ne adj’ 
isten, milyen lenne az, ha egy 
ilyen cet hátát felsértené 
mondjuk a propellerünk vagy 

a tájon jellemző a gyors időjárás-
változás. A napsütést itt egy-kettőre 
felváltja a köd vagy az eső, és 
megtörténhet ez fordítva is. Még 
Szent György-szigetén kérdeztük 
meg a vontatóhajó legénységét arról, 
hogy szerintük holnap is esni fog-e, 
mire magabiztos igennel válaszoltak. 
Ilyenkor itt – mondták – 31-ből 30 
napon esik az eső. Bár lehet, hogy 
ebben volt némi túlzás, máshol azt 
olvastam, hogy errefelé évi átlagban 
200 napon esik eső vagy hó és 
nyáron több a csapadék. 

Belépés a bálnamezőbe
Két nappal később már King Cove 
települését elhagyva hajóztunk 
a füstölgő Pavlof vulkán felé, mikor 
Csenge bálnákat vett észre. Heuréka, 
ismét bálnák, menjünk hát közel 
és nézzük meg őket! A csendes 
és napsütéses tengeren motorral 
közelítettünk hozzájuk, és azt láttuk, 
hogy egyre többen bukkannak fel 
körülöttünk. Vagy mi vonzottuk őket, 
vagy belehajóztunk az ő svédasztalos 
ebédjük közepébe. Mindenesetre 
az biztos, hogy egyre többen 
jelentek meg körülöttünk. Általában 
2-3 bálna úszott együtt és minden 
irányból láttuk őket felbukkanni. Szép 
napsütés, nyugodt tenger, kívánni 
sem lehet jobbat a fényképezésre, 
így elidőztünk velük egy fél órát. 
Bármennyire is különleges volt, hogy 
20-25 bálna úszkál körülöttünk, 
mégsem tölthettünk itt több időt, hisz 
az aznapi úti célunk még messze 

képességű, jó bevonatú messzelátó. 
Természetesen távcsővel sem láttam 
mindent, de körvonalakat, foltokat 
igen, és ez elegendő volt még ahhoz 
is, hogy ne próbáljuk meg lebontani 
a kikötő hullámtörőjének kőszórását. 

Végül hajnali kettőkor szerencsésen 
megérkeztünk False Pass városkába 
ahol meglepetésünkre egy úszó 
mólós kikötőt találtunk. Micsoda 
luxus! Reggel megérkezett 
a kikötőmester is, aki elmondta 
ennek a luxusnak az árait, ezért 
úgy döntöttünk, még aznap 
továbbindulunk. Szerencsére 
volt egy kis időnk a halászokkal 
beszélgetni. Az abszolút önzetlenség 
megnyilvánulásaként ingyen kaptunk 
tőlük egy csomó papír térképet az 
utunk hátralévő részére, és még egy 
jókora lazaccal is megajándékoztak. 

A táj végre pompás színekbe 
öltözött. Az Alaszkai-félsziget valamint 
az Unimak-sziget meredek oldalai 
gyönyörű élénkzöld növénytakarót 
kaptak, s ettől leginkább az ír 
partokhoz hasonlítottak. A következő 
éjszakát horgonyon töltöttük, majd 
tovább hajóztunk kelet felé. Ezen 

sodrású átjáróba, és világosban 
is csak úgy, hogy legyen egy-két 
csomónyi szembeáramlás. Jó vicc! 
Eddig 250 mérföldet hajóztunk, 
jöttünk ahogy tudtunk, és teljes 
véletlenszerűséggel, de majdnem 
a kívánt időben érkeztünk meg 
a bejárathoz. Mindenesetre jó leckét 
kaptunk áramlástanból, igaz a lecke 
egyes részeit még gyakorolnunk kell 
a megértéshez. A hajónk néhol csak 
állt – hiába túráztattuk a motort – majd 
egyszercsak mintegy varázsütésre 
megindult és haladt előre 5-10 métert, 
hogy ismét ácsorogjon egy kicsikét. 

 A zegzugosan, bójákkal kijelölt 
vízi úton 30 bója van elhelyezve, 
s hozzánk a 24. körül érkezett 
meg a sötétség. Ilyenkor tudja 
csak az ember igazán nagyra 
értékelni a jó távcsövet! Nagyon 
sokat segít a nagy fénygyűjtő 

hajót, és nekem legalább nem kellett 
úgy tennem, mint aki alszik. Kristóf 
volt az egyedüli, aki tényleg álomba 
merült, igaz egy-egy hatalmas 
dörrenés után sírva felébredt, de arra 
a magyarázatra, hogy „csak egy 
hullám volt kicsim”, mindig békésen 
visszaaludt.

Leckék áramlástanból
A szél éjjel kitombolta magát, 
olyannyira, hogy másnap időnként 
még motort is kellett indítanunk. Így 
értünk el harmadnap késő délutánra 
a keskeny és erős sodrású False 
Strait-átjárójáig. Térképen szinte 
alig tűnik fel ez a keskeny átjáró. Ez 
az Alaszkai-félsziget vége és innen 
kezdődnek az Aleut-szigetek. Akikkel 
Szent György-szigetén találkoztunk 
a lelkünkre kötötték: sötétben ne 
hajózzunk be a keskeny és erős 

igyekeztünk a sziget déli csücskénél 
lévő sziklákon nem fennakadni az 
éjszakai sötétben. Ez sikerült, de 
a meglepetés még csak ezután 
következett. Miután kiértünk a sziget 
takarásából, a szél megmutatta igazi 
erejét és a valódi irányát. Nem az 
ilyen meglepetéseket várja az ember. 
Nehéz éjszakánk volt, az biztos. Nem 
győztem áldani a szélkormányt, hogy 
vitte a hajót. A hullámok gyakran 
egyszerűen átcsaptak a hajón, s 
nemcsak a taréjok, hanem maguk a 
hullámok is, amelyek nem egyszer 
a nagyvitorlában kötöttek ki. A hajó 
mozgását a hullámhegyre fel és a 
semmibe nagy dörrenéssel beleesés 
között kell elképzelni. Azzal bíztattam 
magam, hogy biztos nem szakad ki 
a hajó alja egy-egy ilyen hatalmas 
ütődéstől, hisz én is jókorákat sóztam 
anno a tízkilós vaskalapáccsal a 
próbaként hegesztett vaslemezre 
és az is bírta. Egy ideig. Ugye 
mondanom sem kell, hogy senki 
nem aludt nyugodtan? Pedig igazán 
próbáltam bíztatni a többieket, de 
csak kapaszkodtak és lapítottak. 
Nekem könnyű volt, hisz én vittem a 

Veszélyes növényvilág

False Strait-ben megszaporodtak 
a sirályok, és gyakorivá váltak a puffinok 
(más néven lundák), a tengerben pedig 
megjelentek a vidrák. A tenger gazdagsága 
sajnos a kelpek megszaporodását is 
magával hozta. A kelp – kinézete ellenére 
– egy tengeri barnamoszat üreges szárral 
és hagymaszerű fejjel, amelyből hosszú, 
vastag, bőrszerű levelek lógnak alá. Az 
üreges szár az évek múlásával egyre 
keményedik, végül szinte fás szárúvá 
erősödik. A kelp szárának hossza 4-5 
méter is lehet, és ezek összebogozódva 
a víz felszínén lebegve egész mezőket 
alkotnak. A tőkesúlyra akadva vagy a 
propellert megütve problémát okozhatnak. 
Nekünk a szélkormány műanyagból 
készült biztosító csapszegét törte el kétszer 
is egy kelp. 

„EGY ÓRIÁS BÁLNA MÖGÖTTÜNK ALÁBUKVA ÁTÚSZOTT ALATTUNK. 

KÖZVETLENÜL A HAJÓ ELŐTT FELBUKKANVA NAGY SZUSSZANÁSSAL 

KIFÚJTA A LEVEGŐT, EZZEL LEZUHANYOZVA AZ ELÖL ÁLLÓ ORSIT ÉS 

KRISTÓFOT”

u

A hajó előtt úszva, 
közvetlenül előttünk  
bukkant fel egy óriás

Egyre több bálna bukkannak fel körülöttünk. Vagy mi vonzottuk őket,
vagy belehajóztunk az ő svédasztalos ebédjük közepébe
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Bay-ben éjszakáztunk, hanem 
egy közeli és védettebb kis sziget 
öblében. Ezeken a részeken 
mindegyik szigetet a nem is olyan 
régi vulkanikus tevékenység hozta 
létre, így a kőzetek, a formák és 
a feltáruló struktúrák még újak, nem 
pusztultak le és nagyon érdekesek. 
Szerencsések vagyunk, amiért van 
lehetőségünk látni, illetve észrevenni 
ezeket. Ezzel a jó érzéssel aludtunk 
el azon az éjszakán egy védett, 
csodálatos formákkal körülvett 
öbölben, miközben előttünk 
füstölgött a Pavlof vulkán. 

A 23 időzónás utazó
A következő napon korán indultunk, 
hogy elérjünk Sand Point kikötőjébe. 
A Wosnesenski-sziget utáni vad 
sziklás kis szigetecske mellett 
elhaladva rögtön vitorlát húztunk, 

a kormánylapát… Az azonban biztos: 
nemcsak mi voltunk kíváncsiak 
rájuk, hanem ők is kíváncsiak 
voltak ránk! Egyértelműen úgy 
tűnt, hogy még marasztalni akartak 
bennünket. Talán a mi estünkre 
mondja a köznyelv, hogy visszanyalt 
a fagyi. Északi útjaink során bálnát 
már elég sokszor láttunk. Ilyet is, 
olyat is. Hasonló viselkedést, ilyen 
érdeklődés azonban még soha sem 
tapasztaltunk. Meglepő találkozás 
volt!

Bálna barátaink végül persze 
utunkra engedtek bennünket, mi 
pedig azzal az elhatározással 
húztunk ismét vitorlát, hogy este az 
éppen füstölgő Pavlof vulkán alatti 
öbölben alszunk. Tervünk majdnem 
valóra vált, egy kicsi módosulással. 
A megerősödött szél miatt mégsem 
a szélcsatornaként működő Pavlof 

Akinek cunami idején  
kellene még egy kis biztatás

Egy vérbeli vadnyugati 
lasszódobás

napon már megtagadta a lazac 
fogyasztását.

Éjjelente mindig a szemközti kis 
szigetnél horgonyoztunk. A reggeli 
horgony húzásoknál mindig voltak 
a horgonyláncunkon tengeri csillagok 
és sok karú solasteriadék. Kényszerű 
maradásunk azonban nem volt 
feleslegesen eltöltött idő. Eljutottunk 
a hegy tetejére épített iskolába, 
amely egyben cunami esetére 
épített evakuációs központ is. Itt 
kapott helyet a könyvtár, amelynek 
internethálózatát este – rövid időre – 
használhatták a látogatók. Ez nagyon 
komoly dolog, errefelé ugyanis 
sokkal előbb találkozol egy grizzly 
medvével mintsem működő, nyílt  
wifi-kapcsolattal.

Legrosszabb időjárás
Néhány nap múlva, a viharos időjárás 
elmúltával, de még mindig jó széllel 
indulhattunk tovább a helyiek által 
a világ legrosszabb időjárású 
helyének nevezett Shelikof Strait felé. 
Úgy mondják, nincs a világon még 
egy olyan hely, ahol ilyen hirtelen 
és ilyen nagymértékben változhat 

a mai fogás – mondták. Ez ahhoz 
kevés, hogy leadják a halüzemben, 
inkább nekünk adják. Mi nagyon 
örültünk ennek a „jó” fogásnak, s az 
elkövetkezendő napokon mindent 
megpróbáltunk, hogy a lazacokból 
semmi ne vesszen kárba. Nagyon 
kellett igyekeznünk, hiszen itt, 
a sarkkörtől délre már mindig plusz 
fokok vannak. Egyre színesedett a 
konyhaművészetünk, így alakult ki a 
sült és rántott lazac különböző formái 
után a lazacos sushi, a lazacos tészta, 
a lazac gulyás és végül a lazacos 
palacsinta is. Hálásak voltunk a jólelkű 
halászoknak, bár Csenge a harmadik 

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. 

Lazacos lazac lazaccal
A következő 4 napon erős, 
kedvezőtlen irányú szelek fújtak mi 
pedig Sand Pointban maradtunk. 
Állítólag egy tájfun tombolt a Japán 
partoknál. A helyiek nagy szelet 
vártak, ami meg is érkezett. 
Időközben befutott egy sárga francia 
vitorlás is (rajta Paul hajózott egyedül). 
Paul és mi minden este kiálltunk 
a kikötőből, napközbeni bentlétünket 
pedig a jólelkű Harbormaster elnézte 
nekünk. Egyedül Larry nem tudott 
mozdulni, lévén javítania kellett 
a motorja hűtőrendszerét. 

Az egyik ilyen bent töltött esős 
napunkon kopogtak a hajónk oldalán. 
Két halász volt egy csónakban. 
Kedvesen érdeklődtek arról, hogy 
honnan jöttünk és hová megyünk, 
majd megajándékoztak bennünket 
három, méretes lazaccal. Ennyi volt 

s ez a 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, hogy 
ne kelljen kikötőhelyi díjat fizetnünk. 
Engedtünk azonban a csábításnak 
és a tusolót – ahol valódi meleg 
víz folyt a csapból – igénybe 
vettük. Éppen visszafelé tartottunk 
a mólóra, amikor láttuk, hogy egy 
másik vitorlás is jön be a kikötőbe. 
Kristóf vette észre: Larry hajóját egy 
motoros vontatja. Larry tapasztalt 
tengerjáró, 13 évvel ezelőtt indult el, 
s azóta 23 időzónában járt. Vele King 
Cove-ban futottunk össze s ebben 
az évben idáig nem is találkoztunk 
más vitorlás hajóval. Másik mólóhoz 
állt, mi pedig szaladtunk, hogy ha 
kell, segíthessünk a kikötésnél. 
A hajó már biztonságban volt mire 
odaértünk, és épp egy rendőr vette 
fel a jegyzőkönyvet az esetről. 
Ugyan a kikötői kis TUG vontatta 

„A KÖNYVTÁR INTERNETHÁLÓZATÁT ESTE – RÖVID IDŐRE – 

HASZNÁLHATTÁK A LÁTOGATÓK. EZ NAGYON KOMOLY DOLOG, 

ERREFELÉ UGYANIS SOKKAL ELŐBB TALÁLKOZOL EGY GRIZZLY 

MEDVÉVEL MINTSEM MŰKÖDŐ, NYÍLT WIFI-KAPCSOLATTAL” u

Az első napi utunkat egy impozáns sziklaképződményig terveztük, 
amelynek neve találóan Castle Rock. Pont olyan volt, mint egy 
skóciai várkastély, azaz semmit nem lehetett látni belőle a ködben
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Néhány fotogén modell 
akikkel találkoztunk 

Vigyázz, gyalogos az úton! 
Vagy esetleg hajó

Nem akartam ismét bőrig 
ázni, ezért világhírű hajós 
ruhámra szemetes zsákot 
kellett húznom

ugyanis 10 000 állandó lakosa van. 
Ebből 6500 ember, 3500 pedig 
medve, bár lehet, hogy a legutóbbi 
népszámláláson nem minden 
medve jelent meg. Méghozzá nem 
is akármilyen medve, hanem a föld 
legnagyobbnak tartott medvéje 
a Kodiaki barnamedve. Arról még 
folyik a vita, hogy a jegesmedve vagy 
a kodiaki medve nagyobb-e, de mi 
a kitömött példányokon úgy láttuk, 
gyakorlatilag egyforma magasak 
(óriási mindkettő) ám a kodiaki medve 
testfelépítése sokkal zömökebb és 
izmosabb. Szóval mi, fiúk elmentünk 
egy kis parti sétára, s természetesen 
vittük magunkkal a puskát is. Az erdő, 
a süppedő mohaszőnyeg, a fákról 
lecsüngő ginzengnek mondott másik 
mohaszerűség, a rengeteg gomba 
fantasztikus környezetet alkotott. 
Nem is bántuk igazán, hogy nem 
találkoztunk medvével. 

Az áldozatok listája
Kodiak városkájához másnap 
érkeztünk meg a hajóval. 
Örvendtünk az ismételt tusolási 

akartam ismét bőrig ázni, mint 
néhány korábbi alkalommal, ezért 
világhírű hajós ruhámra ezúttal egy 
szemetes zsákot kellett húznunk. 

A fenti kis kellemetlenségek ellenére 
azonban remekül haladtunk! Mire 
a Whale Island-hoz, az igazi kapuhoz 
értünk, gyors számolgatással úgy 
döntöttünk, mégsem várjuk meg 
a következő ár-apályt, hanem 
megpróbálunk ezzel a lendülettel 
átjutni. Ha nem sikerül, legfeljebb 
visszajövünk ide és lehorgonyzunk. 
Kilenc csomóval suhantunk a keskeny 
átjáróban így azután gyorsan átértünk 
a kritikus részeken.

Séta a medvék földjén
Az átjáró után horgonyt vetettünk 
egy Neva Cove nevű öblöcskében, 
hogy végre partra léphessünk. Itt 
Kodiak-szigetén már megjelentek 
a fák, és fantasztikus regényes 
mohás erdőt alkottak. Kristóffal 
csónakba ültünk és partra eveztünk, 
hogy kicsit körülnézzünk, s esetleg 
még a híres-hírhedt Kodiak medvét 
is megpillantsuk. Kodiak szigetének 

egy kis tejutat húztunk volna magunk 
után! Gondolom a bőséges táplálék az 
oka a gazdag halállománynak.

Éjjel, vitorlázás közben nem 
használtuk a menetfényeket, mert 
kevés volt az akkumulátorainkban 
lévő energia. Ezen a részen 
a fitoplanktonok olyan fényesen 
világítottak mögöttünk, hogy lámpa 
felkapcsolása nélkül is láttam 
a szélkormány fokbeosztását.

Kukás zsákba bújva
Nem hajóztunk teljesen végig 
a Shelikoff Straiten, lévén Kodiak 
városához már annak kétharmadánál 
át lehet menni a Whale Passage-
on. Az átjáróban azonban 
hatóránként változik az áramlás 
iránya. Az áramló víz sebessége 
pedig – annak csúcspontján – 
meghaladhatja a hétcsomós értéket. 
Mi ilyen sodrással nem tudunk 
szembe menni, így elég komolyan 
matekoztunk azon, miként is tudunk 
átjutni ezeken a szakaszokon. 
A helyzetet bonyolította, hogy ebben 
az időszakban mindkét számunkra 
kedvező irányú áramlási periódus 
vagy a vaksötét éjszakában kezdődött, 
vagy abban végződött. Vagyis egy-
egy ilyen időszakból összesen 3-4 
jól felhasználható óránk maradt. 
Mindenesetre megálltunk éjszakára 
a Viekoda Bay elején lévő kis öbölben. 
Igyekeztünk gyorsan elaludni, mert úgy 
döntöttünk, elindulunk a hajnali ár-
apály áramlással. A valódi vaksötétben 
jó szolgálatot tett a GPS és az 
elektronikus térkép, amelyet Sand 
Pointban életre tudtunk kelteni.

A helyzetünket tovább bonyolította 
a szemerkélő eső is. Mivel nem 

kiderült, egy vontató hajó jött, és 400 
méterrel maga mögött vontatott egy 
megrakott bárkát. Hiába kapcsoltam 
fel minden létező fényt az árbocon, 
nem látták a hajónkat. Megjegyzem, 
ezen nem csodálkozom, ugyanis 
bár az ő fényeik nyilván lényegesen 
erősebbek voltak a mienknél, de én 
sem láttam belőlük egy kukkot sem. 
A túl közeli találkozás mindenesetre 
elmaradt – 1,5 mérföld lett a valós 
távolság. Amiért ezt a történetet mégis 
elmeséltem, az, hogy érzékeltessem: 
adott helyzetben még a 15 mérföld is 
nagyon gyorsan el tud fogyni.

Az ilyen éjjeli őrségeknél általában 
nehéz ébernek maradni. Ezt a kis 
eseményt követően azonban már 
nem akart lecsukódni a szemem.

Fényes csíkot húztunk
Errefelé sok a halászhajó, gondolom, 
bőségesen ellátja őket a tenger. Ez 
utóbbit el is tudom képzelni. Éjjel, 
vitorlázás közben, ugyanis olyan 
fénysávot húztunk magunk mögött 
amilyet eddig még sosem láttam. 
Az, hogy felkavarjuk a vízben élő és 
fényt kibocsájtó fitoplanktonokat, az 
mindenhol így van. Ez itt azonban 
olyan széles és fényes sáv volt, mintha 

zökkenőmentesen átjutunk a 150 
mérföld hosszú, és mumusként 
emlegetett átjárón. A szél valóban 
megérkezett, mi pedig hol több, 
hol kevesebb vitorlával vidáman 
suhantunk északkelet felé. 
Szélkormányunk tette a dolgát, 
és megkönnyítette az életünket. 
Mivel jó széllel haladtunk, nem is 
álltunk meg éjszakára. Mikor újra 
leszállt a köd, mi ismét nem láttunk 
semmit ebben a nagy rohanásban. 
Az AIS hatósugara a maximumra, 
15 mérföldre volt beállítva, de ez 
a távolság is meglepően gyorsan el 
tud fogyni, amikor mi is megyünk 8-9 
csomóval és szembejön egy másik 
hajó 11 csomóval. Így volt ez az egyik 
éjszakai találkozásnál is. Felhívtam 
a hajót VHF rádión s kérdeztem 
lát-e bennünket? A távolság egyre 
fogyott s a megközelítést az AIS 0,8 
mérföldnek számolta, ami persze 
egy vitorlás hajó iránytartásánál 
akár kritikus is lehet. Kérdeztem, 
látják-e a mi jelünket a kijelzőn. „No” 
– volt a válasz, majd kicsit később: 
„ÁÁÁÁ! Yeee!” Gondolom ők sem 
figyelték mereven a monitort, így 
csak akkor vettek észre, amikor 
erre konkrétan rákérdeztem. Mint 

meg az időjárás. Az első napi utunkat 
egy impozáns sziklaképződményig 
terveztük, amelynek neve találóan 
Castle Rock. Pont olyan volt, mint 
egy skóciai várkastély, azaz semmit 
nem lehetett látni belőle a ködben. 
Úgy gondoltuk, tovább hajózunk 
egy jobb horgonyzási lehetőséget 
kínáló öböl, a Hook Bay felé. Az 
időjárás gyorsan változik, s miután 
elhagytuk Castle Rock szikláit, mégis 
elkezdett kitisztulni és sejtelmesen 
megmutatta nekünk a tornyait. Azzal 
vigasztalódtunk, hogy a Hook Bay-
ben legalább nyugodt éjszakánk volt.

15 mérföld egy pillanat
Másnap reggel, mire felkelt a nap, 
hogy elűzze a ködöt, mi már úton  
voltunk. Itt kezdődik ugyanis 
a Shelikoff Strait. A következő napokra 
a meteorológia kifejezetten erős 
déli szeleket ígért. Azt reméltük, 
hogy ezzel az erős hátszéllel 

„KODIAK SZIGETÉNEK 10 000 ÁLLANDÓ LAKOSA VAN. 

EBBŐL 6500 EMBER, 3500 PEDIG MEDVE, BÁR LEHET, 

HOGY A LEGUTÓBBI NÉPSZÁMLÁLÁSON NEM MINDEN 

MEDVE JELENT MEG”
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Kodiak-szigetén már megjelentek 
a fák, és fantasztikus 
regényes mohás erdőt alkottak.
Kristóffal csónakba ültünk 
és partra eveztünk, hogy kicsit 
körülnézzünk
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lazachorgászokat, majd a Fossil 
Bay-ben együtt láthattuk a múltat 
és a jövőt. A vulkanikus hamu-
iszap falakba ragadt üledékek a 
korábbi korokat, a fából eszkábált 
vadászkunyhó a közelmúltat, 
a mögötte magasodó Kodiaki 
Rakétabázis rakétakilövő tornya pedig 
a jövőt vetítette elénk. 

Átmeneti végállomás 
Rövidesen tovább hajóztunk a Kenai-
félszigetre, hogy onnan eljussunk 
idei utunk végpontjába, Seward-ba. 
Három nap múlva már a Kenai-
félsziget egyik öblében horgonyoztunk 
amikor időjárás-előrejelzést 
frissítettünk. Néhány nappal későbbre 
44-60 csomós szeleket jövendöltek, 
így tudtuk, igyekeznünk kell. 
Hosszabb menetekkel még a vihar 
megérkezése előtt beértünk Seward 
védett kikötőjébe, ahol a hajót hét 
kötéllel kötöttük ki a rövidke úszó 
mólóhoz. Maia hajót néhány nap 
múlva kidaruztuk és téliesítettük. Most 
ott vár ránk, s arra, hogy az idei év 
kalandjai elkezdődhessenek. 

Később láttunk egy vésett kőtáblát 
amire azt írták: „Alaszkában 
átlagosan 2,3 évente van egy 7,2-es 
vagy annál erősebb földrengés.” 
Reménykedünk benne, hogy most 
a köztes időszakban vagyunk, 
s mire visszatérünk, a hajónk 
a vékonyka bakokon marad. n

megszokták az emberek látványát. 
A keskeny betoncsíkon nagy 
a tülekedés a helyekért, és egész 
álló nap, sőt éjjel is bőgnek, mint 
a tehenek. Körülbelül 200 méterre 
horgonyoztunk tőlük. Első nap még 
egész érdekes volt, éjjel azonban 
már kissé zavart a folyamatosan 
bőgő-ugató oroszlánfóka-kolónia. 

Természetesen itt is átéltünk egy 
vihart, de szeptemberben ilyesmi 
előfordul errefelé. A vihar idejére 
helyet kértünk a kikötőben, és egy 
napra autót béreltünk, amivel körül 
tudtunk nézni a szigeten. Megnéztük 
a jellegzetes, térdig a folyóban álló 

lehetőségnek, megcsodáltuk az 
orosz időkre emlékeztető ortodox 
templomot, és szomorú tisztelettel 
néztük meg a tengerbe veszett 
hajósok emlékhelyét. Hiába építenek 
egyre jobb hajókat, hiába egyre 
megbízhatóbbak a térképek és hiába 
javul a meteorológiai előrejelzés, 
mégis minden esztendőben kerülnek 
fel újabb és újabb emléktáblák a 
falakra. 

Kodiaknak, a maga 6500 lakosa 
mellé két nagyobbacska kikötője is 
van. Az egyik kikötő régi és elhagyott 
külső betonmólóján sütkéreznek 
a helyi oroszlánfókák. Ők már 

„ALASZKÁBAN ÁTLAGOSAN 2,3 ÉVENTE VAN 

EGY 7,2-ES VAGY ANNÁL ERŐSEBB 

FÖLDRENGÉS. REMÉNYKEDÜNK BENNE, 

HOGY MOST A KÖZTES IDŐSZAKBAN 

VAGYUNK”

Igazi nemzeti sport 
Kodiakon a lazachorgászat, 
szabadidejében mindenki 
ezt űzi


