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Miután magunk mögött hagytuk a 

nem mindennapi Bogoslof vulkánt, 

egy hosszú nyugati út vette kezdetét. 

Magunk sem gondoltuk, hogy ilyen 

hosszú lesz, de az időjárás kedvező 

volt, s ezért mindig egy kicsit tovább, 

majd még tovább mentünk. Így 

hagytuk magunk mögött Umnak 

szigetét, majd a Four Mountains vulkánjait és Atka települését is.  Amikor oda értünk volna 

valahová, mindig a megállás nélküli tovább hajózás mellett döntöttünk.  

 
Ezeknek a hosszú meneteknek azonban van egy kifejezetten nagy előnye. Ilyenkor Kristófot 

valamivel le kell kötni, s ez gyakran a sakk. Ahogy haladtunk nyugat felé, Kristóf sakk tudása 

úgy növekedett.  Mára a család legifjabb tagja már egész jól sakkozik, és bizony el-elpáholja 

az ellenfelét. Így haladtunk nappal és éjjel, mindig kicsit távolabbra tekintve. Végül az 

időjárás elromlása állított meg bennünket. Augusztus 1-én, a Koriga Ponttól való indulásunk 

utáni negyedik reggelen futottunk be az Atka sziget nyugati végénél lévő Bechevin Bay-be. 

Mindenki fáradt volt, ezért nem 

mentünk ki a partra és ezzel sajnos 

kihagytuk a parton lévő repülőgép 

roncs megnézését. Délutánra 

megérkezett az ígért erős szél, ami 

egész éjjel húzta, cibálta a hajónkat. 

Ilyenkor horgonyőrséget tartunk. 

Amikor félálomban néha a széljelzőre 



néztem, egyik alkalommal 45 csomót mutatott a műszer. Az öböl ugyan rendkívül huzatos 

volt, de megvédett bennünket a hullámoktól s ez a legfontosabb.  Szerencsére a horgonyunk 

jól tartott és hajónk úgy állt, mint a cövek. Pontosabban: mint egy billegő cövek.  

   Jött a köd, 

                                    csak jött, 

                                                                                   és jött… 

A szél másnap délre elcsendesedett. Délután horgásztam egy kicsit, s rövid idő alatt négy 

termetes tőkehal és egy kis laposhal volt a horgászzsákmány. Sajnos mind a négy tőkehal 

férges volt, de ez csak a felbontás után derült ki. Erre azonban csak később került sor, 

ugyanis még az este beállta előtt tovább indultunk. Úgy tűnt, ismét van egy időjárási ablak, 

olyan, ami arra pont elegendő, hogy eljussunk az Aleut szigetek utolsó városkájába.  

 



  

Másnap délután meg is érkeztünk Adakba. Három Pilot könyvvel rendelkeztünk. Az elsőt, ami 

2011-es kiadású, még tavaly kaptuk egy vontatóhajó kapitányától. Jerry, anchorage-i 

barátunk is megajándékozott bennünket egy antikvár példánnyal, ami 2008-as évjáratú, s 

van egy friss is, ami a laptopomra van letöltve. Az idő múlásával a Pilot könyvekben a 

település leírása egyre változott. 2008-ban az ide való behajózás még igencsak szabályozott 

volt. A 2011-es kiadásban a regulák már kevésbé szigorúak, ma pedig se a Port Controlt, se a 

Harbor Mastert nem találtuk, hiába hívtuk őket a VHF rádió megadott csatornáin. Sokszori 

próbálkozásunkra végül egy halász szólt vissza, és segített a kishajó kikötőbe való 

behajózásban.  Az igencsak szűk és kelpekkel benőtt bejárat után egy valóban aprócska Small 

Boat Harbort találtunk, benne egy elsüllyedt halászhajóval és két még mozgásképessel.  

  

Megérkezésünkkor gyönyörű napsütés és az egy szem halász köszöntött bennünket. Orsi 

meglepetésként kiváló sushit készített nekünk a laposhalból, melyet mindenki kedve szerint 

ízesített wasabival.   



  

 

Adak a hidegháború idején kulcs fontosságú katonai bázis volt. Fénykorában állítólag 8000 

katona állomásozott itt, ma azonban egy szellemváros.  Házak sorakoznak mindenfelé, 

legénységi kantin, kórház és fogorvosi rendelő, iskola és játszótér, természetesen egy igazán 

nagy méretű repülőtér irányítótoronnyal, egy vélhetően kétszintes óriási zárt dobozzal, ami 

annak idején a hangár lehetett, egyenes, széles aszfalt utak melyeken akár repülő is le tud 

szállni, szóval minden megvan, épp csak ember nincs sehol. No jó, ez így nem teljesen igaz, 

ugyanis ma is laknak a városban 

nyolcvanan. Néhány évvel ezelőtt bezárt 

a halüzem, akkoriban még majdnem 

kétszáz ember élt Adak városkájában.  

Felfedező útra indultunk a kihalt házak 

között, és végül találkoztunk két 

emberrel is. A sors iróniája, hogy 

mindketten ma érkeztek repülővel. 



Egyikőjük egy távközlési cég embere volt, a másik egy kanadai férfi, aki a halfeldolgozó 

megvásárlása és újra indítása miatt látogatott ide.  Így történt, hogy kis hajónkon délután 

nagy vendégeskedés kerekedett. Másnapra meghívást kaptunk a kanadai férfit és embereit 

elszállásoló családhoz, ahol internethez jutottunk. A házigazda konyhájában két filippin hölgy 

szorgoskodott. Már Dutch Harboban is feltűnt, hogy filippin nő volt az üzemanyagtöltő 

állomásnál a pénztáros. Mókás volt, ahogy az a nagyon kedves aprócska nő egy tíz centis 

sarkú cipőben botladozott. Úgy látszik, errefelé nagy a kereslet a filippin feleség iránt. Talán 

azért, mert ide, ezekre az Isten háta mögötti szigetekre nehezen lehet az amerikai 

szárazföldről feleséget csábítani.  

 



 

Két napot maradtunk Adak kicsi Small Boat Harborában majd elindultunk utunk legtávolabbi 

pontja felé, a Tanaga Islandon lévő, beszédes nevű Hot Springs Bay-be.  Ezt a 62 mérföldes 

utat 15 óra alatt tettük meg. Egy jó vitorlázás után kora délelőtt horgonyoztunk le az 

öbölben. Az érkezés utáni horgászat sikeresnek tűnt, mert rövidesen már kilenc tőkehal és 

két laposhal volt a halas ládánkban. A 

tőkehalak olyan mohók voltak, hogy mindig 

elzavarták a laposhalat.  Alig tudta szegény 

bekapni a csalinkat, de végül szerencsére 

sikerült neki. A második laposhalat Kristóf 

fogta ki. Ennek a horgászatnak azonban lett 

egy nagy tapasztalata. Ezt követően már 

tudtuk, ha errefelé tőkehalat fogunk, azt 

célszerű rögtön visszadobni, lévén egytől-egyig mindegyik férges. 

 Másnap reggel felpumpáltuk a csónakunkat 

és partra szálltunk, hogy megkeressük az 

öreg vulkán oldalából fakadó hőforrásokat. 

Sokáig kerestük a meleg vizet, míg végül 

rájöttünk, itt Alaszkában mást értenek 

hőforrás alatt, mint amit mi erről 

gondoltunk. Persze mi fiúk nem hagyhattuk 

ki a lehetőséget, és megfürödtünk a hegyi 

patakban. A lányok fázósabbak és ezért szemérmesebbek voltak. 



   

 

    

 



 

   

Ez az öböl lett idei utunk legnyugatibb pontja. Természetesen szívesen elhajóztunk volna 

egész Attuig, vagy akár még tovább is, de bármennyire igyekeztünk, az időnk ennyire volt 

elegendő. Egy ilyen döntést nehéz meghozni. Idefelé úgy jöttünk, mint a golyó, és az időjárás 

sem állított meg bennünket túl gyakran, azonban ha vissza akarunk érni Sewardba 

szeptember közepére-végére amikorra a repülőjegyeink szólnak, akkor ez az idei utunk 

nyugati végpontja.  

Ezt a döntést közösen hoztuk meg és nem maradt bennünk rossz érzés. Tudjuk, nagyon 

kemény és őszbe hajló vitorlázások várnak még ránk, míg visszaérünk Sewardba. 

 

 


