
2017. szeptember 01. – szeptember 03.  

Miután e közel három napos  nehéz utat 

követően végre elértük Kodiak szigetét 

és sikeresen lehorgonyoztunk, mély 

álomba merültünk.  Az idő, ami az 

éjszakából még maradt, rövid volt, így 

megtoldottuk a délelőttel. Most már 

nem volt hová sietnünk.  

  

 

 



Időközben a mi nagy szelünk is szelídült és a következő vihar, ami előtt ide akartunk érni még 

csak úton volt. Este behajóztunk a jól védett Larsen Bay-be és másnap beálltunk a kishajós 

kikötőbe.  

 

Milyen furcsa is az élet. Viharos szélben hajóztunk majd három napot, hogy azután egy újabb 

és még nagyobb viharos szélre várjunk két napig, szinte teljes szélcsendben.  

A parti programok persze jók, még ha sokat is kell kutyagolni értük. A településen állítólag 

hatvanan laknak, ami ilyenkor a három nyári hónapban felduzzad a konzervgyárban dolgozó 

idénymunkásokkal. A konzervgyár egy igazi kuriózum! Olyan, mint egy múzeum, amelyikben 

a tárgyak még ma is működnek. A gyár „főutcáján” uszadékfákból és mindenféle már nem 

használatos gépalkatrészekből készített padok vannak. Az ódon épületekben van az iroda, a 

mosoda, a tusoló és a bolt. Az iroda bejárata fölött díszeleg a tábla, ami büszkén hirdeti, 

hogy a gyár már 107 éves. A gyárat 1910-ben hozták létre, ezt a gépsort 1930-ban kapta az 

üzem.  A hűtőház új, minden más régi, de még működik. Felújítások-cserék persze voltak, de 

olyan az egész, mint egy igazi működő ipari műemlék!  A gyár csak szezonálisan ad munkát, 

így az itt dolgozók nagy 

része idénymunkás. 

Érdekesség, hogy sokan 

jönnek Szerbiából. Itt 

mindent a gyár fizet. 

Ingyen van a szállás, a 

koszt, a mosoda, a két 

óránkénti szünetben 

kirakott gyümölcsös 



sütemény (finom volt nagyon!!!), a kávé, sőt még a dolgozók ide utazása, vagyis a repülőjegy 

is. Mindemellett a munkakörülmények egyáltalán nem könnyűek! Ezzel együtt jó látni, hogy 

nem csak nálunk vannak régi (bár nálunk már jobbára azok is bezártak) üzemek, hanem itt is. 

 

 

 

  



Bennünk, kelet 

európaiakban 

mindig él egy mítosz 

Amerikáról. Bár mi 

már sokszor láttuk, 

hogy ez csak egy 

illúzió, mégis 

valahogy hinni 

akarunk benne. 

Akkor is, amikor 

elhaladunk az út menti roncstelep mellett, amikor szembe jön egy elaggott korú és csupa 

rozsda autó, s akkor is, amikor látjuk ezt a működő ipari műemléket.  Szóval itt a munka 

nehéz, a körülmények nem nevezhetők jónak, mégis valahogy családiasnak tűnik, amikor 

megszólal a nagy kürt és mindenki kijön, hogy kávét igyon és egyen az oda készített 

gyümölcsös süteményből.  

A gyárlátogatás után elmentünk a közeli patakhoz, amelyen felfelé igyekeznek a lazacok, 

hogy valami védett helyen lerakják az ikráikat. A patakhoz azonban ide járnak a medvék is, 

hogy lakmározzanak a lazacokból. A parton mindenfelé lazac maradékok jelzik, hogy ez 

terülj-terülj asztalkám a medvéknek.  Kristóf beöltözött lazac halásznak, felvette az én nagy 

horgász nadrágomat és megpróbált elkapni egy-egy, a sodrásban igyekvő lazacot, de nem 

volt sikeres.  

   

 

Este ismét visszajöttünk, ekkor már medvét lesni. Míg én próbáltam az alkonyatban 

lencsevégre kapni a mackókat, addig Csenge és Kristóf kicsit lejjebb ismét megpróbálkozott a 

halfogással. Ezúttal a csapatmunka meghozta a gyümölcsét és nem soká hoztak is egy  

lazacot. A medvék eléggé szemérmesek voltak, így használható képet alig sikerült róluk 

készítenem, de láttam őket.  



 

 

Éjjel megjött a szél, melyet odakinn 55 csomósra taksáltak, s amely 25 láb (8-9 méter) magas 

hullámokat gerjesztett. A Larsen Bay, ahol mi álltunk nagyon, de nagyon védett öböl, s itt 

nem ment feljebb a szél 30 csomósnál. Micsoda jó helyet fogtunk ki! A szél esőt is hozott, így 

a reggelre tervezett újabb medve les elmaradt, ám ezt pótoltuk este. A mackók ezen az estén 

azonban vagy nem voltak éhesek, vagy valami más kötött programjuk lehetett, mert hiába 

várakoztunk. Most egyikőjük sem dugta ki az orrát. Erre a medve lesre Csenge és Kristóf már 

nem jöttek el, lévén ők napközben, az esőben újra elmentek halat fogni. 

 



 Kristóf rendkívül 

lelkes volt! Kinézte a 

dagály idejét - amikor 

jönnek a halak - és 

megfűzte a nővérét, 

hogy menjenek el 

kettesben. Gyanítom 

bennünket szülőket 

hiába kért volna, 

hogy menjünk el vele 

az esőben, kézzel 

halat fogni a patakban, de a tesó az tesó. Nyolc pink lazac lett a zsákmány. Ebből kettőt a 

szákkal fogtak, a többit kézzel.   

 
Amikor visszaértek, Kristófnak minden ruhadarabjából csorgott a víz, és a gumicsizmáinak 

darabja is hordozott fél-fél liter patakvizet, és csak mesélt és mesélt. Gyors vetkőztetés, 

bebugyolálás, mézes tea és 2000 mg C vitamin volt az ellenszer, hogy elkerüljük a megfázást.  

Sikerült. 

          


