
2017. szeptember 14. – szeptember 17.  

Reggel megérkezett a keleti szél, mi pedig a zuhogó esőben útra keltünk. Benn a fjordban a 

rádiónk le volt árnyékolva, így már három napja nem hallottunk friss időjárás előrejelzést. Ezt 

a szelet azonban már korábban megígérték, így nem ért bennünket meglepetésszerűen. 

Szerencsére még az igazi beerősödés előtt kiértünk a fjordból. A Pleiadok szigetei felé már 25 

csomós félszelünk volt. Nyugodtan húzhattunk volna vitorlát, de bevallom őszintén, olyan 

nagyon esett, hogy semmi kedvem nem volt bőrig ázni. A Musto – Beregszászi Katikáék 

közbenjárására - a tavasszal garanciában kicserélte a korábbi, teljesen alkalmatlan, bár 

csúcskategóriásnak kikiáltott -és ezért méregdrága- HPX kabátomat (csak a kabátot, a 

nadrágot nem, pedig….). Az új és még friss, ropogós kabát ugyan jobb szabású, de 

hagyomány tisztelete kimagasló. Követte az előd példáját és ugyan kevésbé, de már a kicsit 

hosszabb és mérsékelt esőkben is átázott. Védelemként egy másik és szintén vacak 

Northland eső dzsekit szoktam a Musto alá venni, igaz nem emlékszem arra, hogy ilyesmi 

szükségességéről bármit is írt volna a használati utasítás. Egy azonban biztos: én a jövőben se 

Musto, se Northland terméket nem vásárolok!   

Visszatérve a hajózásunkra, erre a nem túl hosszú szakaszra nem húztunk vitorlát.  E miatt 

eleinte némi lelkiismeret furdalást éreztem, de a végén, amikor már 37 csomós befújásokkal 

hozta az esőt a szél, akkor bizony egyáltalán nem bántam. Ezen a napon az Evans szigeten 

lévő Chenega kis településéig hajóztunk. Ennek a településnek a létrejötte az 1964. március 

27-i, úgynevezett nagypénteki földrengés pusztításának köszönhető.  Az itteni emberek 

előzőleg Chenega szigetén laktak. Miután a 9,2-es erősségű földrengés és az azt követő 21 

méter magas pusztító szökőár lerombolta az ottani települést, az életben maradtak   

átköltöztek erre a szigetre. Településüket korábbi szigetükről Chenegáról nevezték el. Így 

történhetett, hogy Chenega faluja nem Chenega szigetén, hanem Evans szigetén épült fel.  

 



Az erős szélben elsőre nem mertem beállni a szűk kikötőbe, inkább az úszó móló külső 

oldalához kötöttünk ki. Még kinn sem volt az összes kikötő kötél mikor odajött hozzánk egy 

férfi beszélgetni, s perceken belül megajándékozott bennünket 29 tojással 2 csomag bacon-

nel, különböző sajtokkal és gyakorlatilag elhozta nekünk a hűtőszekrényük tartalmát, 

mondván: épp most költöznek el és mindent elajándékoz.    

Az idei Pilot könyv szerint itt 

még 21 család lakik. Mire mi 

ide értünk, a település 

lélekszáma - az épp most 

elköltöző család után - 

mindössze 25 felnőttre és 12 

gyerekre fogyatkozott. Nem 

nagyon bíztató ez a helyzet, 

bár a helyiek nem élnek 

rosszul. A chenegai 

őslakosok ugyanis szinte 

mindent az államtól és sajátos befektetési alapjuktól kapnak. Ez utóbbi – ahogy nekünk 

elmesélték – nagyon sikeres. Az állam ugyanis hatalmas összegeket adott az Alaszkában lakó 

natív közösségeknek. Ennek magyarázata az a gondolatmenet volt, miszerint az USA ugyan 

megvásárolta Alaszkát Oroszországtól, (1867-ben 7,2 millió dollárért) de mindebből a terület 

őslakói egyáltalán nem részesültek. Az elmúlt évtizedekben a kormány jelentős 

pénzösszegekkel támogatta az egyes közösségeket, amelyből azok befektettek és 

gazdálkodnak. A nyereséget pedig az adott közösségből származóknak visszaosztják. Azoknak 

is, akik időközben elköltöztek. Ezek közül a natív vállalkozások közül állítólag a Chenega 

Corporation az egyik legsikeresebb és ráadásul a közösség létszáma is alacsony. Ebből 

kifolyólag az így megkapott jövedelmük jelentős és a település fejlesztésére is jócskán tudnak 

fordítani. Építettek például egy közösségi házat, de van egy nagyon szép templomuk, 

egészség házuk, hozzá tartozó kondi teremmel és egy hét nyelven beszélő iskolájuk. 

 



 

   

 



 
Az iskolát persze az állam építette – lehet, hogy a többit is, ezt nem tudjuk pontosan – de 

megvallom őszintén, az iskola láttán leesett az állunk. Ennek a 12 gyereknek olyan iskolája 

van, ami minden, de minden igényt kielégít! A 12 gyerek 4 és 18 év közötti, így az intézmény 

egymaga betölti az óvoda, az általános iskola és a középiskola szerepét is. Ehhez két tanár 

látja el az oktatási feladatokat. Az iskola reggel 8.30-kor nyit ki, a tanulók egy reggeli sétával 

kezdenek.  Amikor ott voltunk egész estig élénk élet volt a falak között. A két tanár feladata 

nagyon összetett, munkájukat azonban az internetes tananyagokkal nagymértékben segítik. 

Természetesen a műszaki háttér, laptopok, táblagépek, kivetítő, internet csatlakozás igen 

magas szintű. Kristóf is eltöltött egy napot az általános iskolásokkal és a tanárnő ügyesen 

bevonta őt a feladatokba, játékokba. Kristóf ezt nagyon élvezte. Csenge ez idő alatt a helyi 

projektorral az internetről a mi honlapunkat felhasználva vetített és mesélt a 

középiskolásoknak, akik pedig azt élvezték.   

 

 



Rövidesen szinte mindenkivel megismerkedtünk a faluban, -ez mondjuk a lélekszámot 

tekintve nem volt nehéz-  s közben persze a kikötőbe is beálltunk.  

Az időjárás változékony volt, és ez lehetőséget adott a kirándulásokra. Amikor elmentünk a 

repülőtérre focizni, hazafelé jövet egyszer csak egy fekete medve nézett ránk az úton. Talán 

100-150 méterre lehetett és még bocsnak tűnt. Megálltunk és néztük egymást egy darabig, 

majd amikor letettem a hátizsákom, hogy elővegyem a fényképezőgépet, akkor fürgén 

elszaladt az úton. Gondoltuk, ha itt van a bocs, akkor valahol erre járhat az anyukája is. Nem 

kellett sokáig mennünk, rövidesen megláttunk egy felnőtt mackót, aki épp a medve 

étteremben uzsonnázott. A lazacok ugyanis tömegesen és minden erejüket felhasználva 

felküzdik magukat a folyón, az olyan sekély részekig ahol gyakran már csak a fejüket lepi el a 

víz. Itt lerakják az ikráikat, majd elpusztulnak. 

   



A tetemek részben a folyócskában, részben a szárazra került partszakaszokon hevernek és 

bevallom őszintén, meglehetősen bűzösek. A medvének nincs más dolga, csak le kell sétálnia 

a folyó mellé, hogy kedvére lakmározhasson. Még halásznia sem kell, hisz a halak a parton 

hevernek. 

Minden esetre ez a felnőtt medve elég félénknek tűnt, egy ízben még az arra repülő és zajt 

csapó madártól is megriadt. Később mikor megpróbáltam közelebb menni, a lábam alatt 

megreccsentek az ágak, amitől ő végleg kereket oldott. 

 
Itt töltött napjaink alatt többször elmentünk medvét nézni, s Csengével láttunk is egy nagyra 

nőtt példányt, aki előbb a patakon kelt át, majd feljött a partra és át cammogott az úton. Az 

ilyen átcammogások jeleivel egyébként tele volt az út, otthagyott medvekaka formájában.  



A helyiek azt mondták, hogy ezek „csak” fekete medvék, és ha rájuk kiabálunk elmennek, s 

ez látszólag megegyezett a mi tapasztalatunkkal. Az irodalom mégis azt mondja, a fekete 

medve veszélyesebb a grizzlynél. Igazság valószínűleg mindkét állításban van. Ezek a mackók 

ugyanis a tenger közelében élnek, jóllakottak, és mint láttuk még csak halászniuk sem kell az 

élelemért, szemben a hegyekben vagy épp a városok közelében lakó, éhesebb és az 

emberektől már kevésbé tartó társaikkal.  Mindezzel együtt, én még ezekkel a medvékkel 

sem szívesen találkoznék négyszemközt a bozótosban. 

 

 

 


