
2017. szeptember 11. – 

szeptember 13. 

Ülök az ágyamon, a többiek úgy 

tesznek, mint akik még alszanak. 

Megértem, hisz odakinn 

kopogósan esik az eső, és most, 

ezen a reggelen a kabinban is csak 

11 fok van. Kinek van kedve 

ilyenkor korán kelni? A lábamon 

ott a Larsen Bay-ben vásárolt 

nagyon finom és meleg termo zokni, mellettem egy termosz meleg tea az ölemben pedig a 

laptop. A töltőt a combomra teszem, ilyenkor az a kis melegség is jól esik. Reggelenként 

általában 13-15 fok szokott lenni a hajóban, de ez most különleges helyzet. A ma reggeli 

hideg a gleccser közelsége miatt van, ugyanis itt a tengervíz hőmérséklete is csak 4,5 Celsius 

fok. Régen nem írtam már hajónaplót, pedig olyan sok minden történik, hogy az ember 

képes elfelejteni azt, ami néhány nappal ezelőtt még csoda számba ment. Ilyen, és 

lassacskán fakuló az az emlék is, amikor néhány napja úton voltunk Kodiakból, és a hajó 

mellett megjelentek az orcák, a gyilkos bálnák.  

 

Csenge volt a szerencsés, ő látta meg őket. Pedig mi is egész délelőtt kinn ültünk a 

fedélzeten, s akkor nem történt 

semmi. Csengének jó érzéke van, 

megfigyeltem, a medvéket is rendre ő 

vette észre elsőnek. Kivéve talán azt a 

bizonyos bozótos kalandot, de arra 

most borítsunk fátylat. Szóval Csenge 



épp kilépett a kabinból és így kiáltott: gyorsan-gyorsan, itt van egy orca. Én is a lépcsőnél 

voltam, ugrottam, és húúúú, tényleg, alig néhány méterre a hajó mellett bukkant ki a vízből 

egy bődült nagy fekete-fehér test, a hátán jókora, kardként meredező hátuszonnyal. Egész 

közel jött, és teste nagy részével kiemelkedett a tengerből. Tisztán látszott: meg akar nézni 

bennünket. Ő volt a csapat vezére - ezt abból gondolom, hogy ő volt a legnagyobb testű 

valamint a legnagyobb hátuszonnyal rendelkező - és mint vezér hím eljött eldönteni, vajon 

veszélyt jelentünk-e rájuk nézve. Csak ekkor úszott ilyen közel, ezt követően már mindig 

jókora távolságot tartott tőlünk. A csapat körülbelül 10-15 egyedből állhatott. Körülményes 

az ilyet megítélni, hisz itt is, ott is bukkantak fel meredező hátúszók. Volt egy együtt mozgó 

csoport is, ahol valószínűleg a kicsikre vigyáztak. Ők együtt úsztak, s amikor az elől lévő 

felbukkant levegőt venni, azt követően megjelent mögötte néhány hát, kisebbek és 

nagyobbak egyaránt. Ez lehetett az orca óvoda. A nagy hím érdekes módon nem velük együtt 

úszott, ő mindig oldalt, tisztes távolságban követte a csapatot.  Elképesztő volt látni ezt a 

családi köteléket, a feladatoknak ilyen módon való elosztását. Más erről olvasni és más 

megtapasztalni kinn a nyílt tengeren.  

 

Mi ekkor még nem tudtuk pontosan, mi is lesz mostani utunk célpontja. Immár Seward felé 

tartottunk és minden időjárás előrejelzést figyelmesen kijegyzeteltünk. Nyugatról  ismét 

drasztikus vihar közeledett. A Kodiakban letöltött gribes előrejelzés 12 méterre növő 

hullámokat és bődült nagy szeleket jósolt a Dutch Harbor előtti vizekre, és ezek a ciklonok 

természetesen jönnek tovább kelet felé. Micsoda mázli, hogy mi már rég eljöttünk Dutch 

Harborból! Ez lehet az az időjárás, amire helyi hajósok tavaly azt mondták: Dutch Harborban 

időnként benn ragadnak a hajók, mert vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen nem lehet 

onnan kijönni. A mi térségünkben egyenlőre 20-25 csomós szeleket jövendölnek, ami négy 

nap múlva átvált 40 csomóig erősödő keletire. Közben persze folyamatosan haladunk keleti 

irányba és az előrejelzést is állandóan pontosítják. Végül úgy döntöttünk, a hátralévő időnk 



ahhoz túl sok, hogy Sewardban 

töltsük, azonban ha a hajó partra 

tételére és téliesítésére hagyott 

napokból lecsípünk, akkor 

bekukkanthatunk a Prince William 

Soundba.  Így történt, hogy bár 

már közel voltunk, mégsem 

mentünk be Sewardba, hanem 

tovább hajóztunk.  Ugye azt már 

mondanom sem kell, hogy ismét 

éjnek évadján érkeztünk meg a kiszemelt horgonyzóhelyünkre. Orsi másnap meg is kérdezte, 

miként tudom ennyire pontosan időzíteni, hogy mindig az éjszaka közepén érkezzünk meg? 

Persze ez így túlzás, de nyilván az éjjeli érkezésből egy is jóval több annál, mint amit kívánna 

az ember.  Be kell vallanom, 42 óra hajózás, egy menet közbeni úticél módosítás, és a 

szorosokban hat óránként változó áramlások mellett nem könnyű pontosan eltalálni az 

érkezési időt.  Főleg olyankor, ha a mélységmérőnkkel is rendszeresen foglalatoskodnunk 

kell. A vízben sodródó kelpek ugyanis időnként ráakadhatnak a tőkesúlyunkra, és azután egy 

ideig velünk utaznak.  

Legtöbbször idővel elveszejtjük 

őket, de olyan is előfordul, hogy 

hosszasan ragaszkodnak hozzánk. 

Ilyenkor a műszer stabilan 0,5 

méter vízmélységet mutat. Míg a 

nyílt részeken vagyunk, addig ez 

nem jelent különösebb gondot, 

azonban a sekélyes részek előtt a 

problémát  mindenképp orvosolni 

szükséges. Főként, amikor olyan 

szorosba hajózunk be, melynél a pilotkönyv külön kiemeli, hogy itt azután tényleg óvatosan, 

mert pont itt van az a kőzetlemez melyet a hírhedt nagypénteki földrengés 31,5 lábbal, azaz 

kb. 10 méterrel megemelt és a rengések során itt bárhol-bármi átalakulhatott. Ez volt a 

Montague szoros, melyben az előre jelzett 0,5 csomós szembe áramlás a valóságban közel 3 

csomósra erősödött. Mire észbe kaptunk, hogy hopp, a kelpet csak le kellene szedni a 

tőkesúlyról, addigra biz be is esteledett. A technika ilyenkor az, hogy lehúzzuk az összes 

vitorlát, megállunk és motorral hátramenetben addig tolatunk, vagy leginkább kanyarban 

tolatunk hol erre, hol arra, míg a mélységmérő megtisztul és valósnak tűnő értéket mutat. 

Ezt követően újra elindulunk. Sajnos ezek a kelpek elég ragaszkodók és sokszor előfordul, 

hogy a megtisztulás csak egy két percig igaz, azt követően a beakadt kelp ismét elfoglalja 

helyét a mélységmérő előtti páholyban. Mindezt a bizonytalan vízmélységű, három csomós 

áramlással megáldott Montague szorosban, az éjszaka sötétjében háromszor-négyszer 

megismételni, bizony nem a legjobb szórakozás. Mondjuk úgy, ez egy feladat. Munkánkat 



siker koronázta, mire a horgonyzóhelyre értünk, a mélységmérő már helyes értékeket 

mutatott. A Montague sziget északi oldalán lévő Hanning Bay azonban nem bizonyult túl jó 

éjszakai megállónak.  

 
Igaz a szél nem volt nagy, azonban a hullámok befordultak az öbölbe és úgy ringatták a 

hajónkat, mint túl lelkes anya a bölcsőben síró csecsemőjét. Lehet, hogy a kisded a heveny 

ringástól álomba szenderül, nekünk azonban a jó alváshoz elegendő lett volna ennek a 

töredéke is. Ráadásul a vízmélység is több volt a kívánatosnál, így a mi ötvenöt méter 

láncunkat meg kellett toldanunk még vagy 

harminc méternyi kötéllel.  Reggel időben 

indultunk tovább. Elhaladtunk a Pleiadok 

szigetcsoportja mellett, és azt kémleltük, melyik 

sziget lehet a Maia, ha már ezeket a szigeteket az 

égi Fiastyúk csillagai után nevezték el. ( MAIA 

ugyanis a Pleiadok/Fiastyúk csillagkép egyik 

csillaga.) Délután fél kettő körül megláttuk az első jeget és az első, sodródó kicsi jéghegyet. 

Felettébb tetszetős volt az üvegesen kék színével. 

  

 



 

Ahogy tovább haladtunk, a magányosan sodródó jégtáblákat rövidesen felváltották a 

csoportokban, szalagokban sodródó jegek, s ekkor már előbukkant a kékes színű Chenega 

gleccser is. A gleccser impozáns és kékes árnyalatú, melynek felületén sűrű fűrészfogakként 

meredeznek a jégtornyok.   

Ez egy aktív, vagy talán inkább egy aktívan pusztuló gleccser. Olyan itt horgonyozni, mint ha 

odahaza egy szűnni nem akaró zivatarban sátraznánk. No, nem az eső okán mondom ezt, 

hanem az egy-két percenként hallatszó mennydörgés szerű robajok miatt. Olyan, mintha 

folyamatosan dörögne az ég! Azonban nem az ég zeng ilyenkor, hanem a gleccserből törik le 

egy újabb sok tonnás darab, hogy ezzel a recsegéssel-ropogással megváljon szülő anyjától és 

útnak induljon a tenger felé. Az itt letörő darabok jobbára aprózódnak és törmelékként vagy 



kisebb-nagyobb jégtömbként 

úsznak ki az öbölből. Igazi nagy 

jéghegyek (mint Grönlandon és 

Észak Kanadában) itt nem 

alakulnak ki. A jéghegyecskék, 

amiket ennél a gleccsernél 

láttunk, legfeljebb 6-7 méterrel 

emelkednek a tenger szintje 

fölé, s így a teljes tömegük se 

lehet több 800-1200 tonnánál. 

Ez persze bőven elegendő ahhoz, hogy jelentős kárt tegyen egy figyelmetlenül haladó 

hajóban, vagy akár el is süllyessze azt, de ez itt kevésbé valószínű.  Ez egy fjord, ahová 

emberfia legfeljebb azért merészkedik, hogy jeget és aktív gleccsert lásson. Akkor meg miért 

menne neki a jégnek, nem igaz? No, jó, ha mégis neki megy, akkor igyekszik ezt óvatosan 

tenni……

A napló ezen részét még reggel írtam, egy jobbára átvirrasztott éjszaka után. Előző este 

ugyanis úgy döntöttem, hogy itt maradunk a gleccser közelében. A nagy és borjadzó Chenega 

gleccser mellett van itt egy másik is, a Tigertail ami az idők során visszább húzódott és 

mostanra már csak a gleccser patak éri el a tengert.  

 



A patak hordalékos torkolatot képez, ami itt némileg feltölti a partszakaszt.  Estefelé ezt a 

részt elkerülte az aktívan zajló jég, s úgytűnt megfelelő horgonyzó hely lehet éjszakára. 

Azonban miután horgonyt raktunk és már  beesteledett, elkezdett borjadzani a Chenega 

gleccser felénk eső oldala. Ezzel mi is bele kerültünk a zajló jégbe. Ekkor már késő lett volna 

útnak indulni. Felhúztuk hát a horgonyt és a parthoz közelebb újra leraktuk… majd újra 

felhúztuk és újra leraktuk. A bő vizű gleccserpatak sodrása ugyanis némileg eltérítette a jég 

zajlását, ezért erre a részre már csak annak a tíz-húsz százaléka úszott be. Általában sajnos a 

nagyobbak. A torkolat közeli horgonyzásnak azonban van árnyoldala is, ugyanis a kirakódó 

hordalék miatt padok alakulhatnak ki a víz alatt, amin szerencsétlen esetben 

fennakadhatunk. Erre mondják: Melyik ujjamat is harapjam? Azt hiszem, nyugodtam 

kijelenthetem, hogy ez az éjszaka egyáltalán nem telt nyugalmasan. A jég erősen zajlott, ami 

hol karistolta, hol alaposan oldalba kólintotta a hajónk oldalát. MAIA szerencsére vas hajó, 

de a hangok, a vaslemez test karistolódása, döngése némileg hátborzongató. Természetesen 

egész éjjel horgony őrséget kellett tartani, a horgonyőr feladata most azonban nem csak a 

szemlélődés volt, 

hanem a nagyobb 

tömböknél a hajó 

csáklyával való 

eltologatása is. Ez 

persze nem 

mindig sikerült. 

Gondolom, 

felmerül a kérdés, 

miért is áramlik itt 

a jég, hisz ez nem 

egy folyó, hanem 

a tenger és azon 

belül is csak egy öböl. Igen, ez így van, csakhogy ezekben az öblökben az árapály négy méter 

körüli, s ez a hatalmas víz többlet hat óra alatt kifolyik a fjordból, illetve hat óra alatt vissza is 

töltődik. Ilyenkor az öböl vize egy folyóéhoz válik hasonlatossá. Így azután azok a jégtömbök 

melyeket éjfél előtt sikeresen ellökdöstem a hajó mellől, már ismerősként tértek vissza 

hajnali háromkor.  Szerencsére a visszaáramlás – talán a közben való folyamatos jég 

feltöltődés miatt – jóval szelídebb volt. Reggelre azonban ismét kifelé áramlott minden és 

egy valós jégzajlás közepén találtuk magunkat, ahol a jég gyakran teljesen körbezárta a 

hajónkat.  Lassacskán a többiek is felkeltek az „úgy teszünk, mintha aludnánk” állapotukból 

és én is abbahagytam a naplóírást. Jól esett egy meleg reggeli.  No, ebből a mókából most 

ennyi elég – gondoltuk-, és mint a már szuszogni is alig tudó vendég az „All you can eat” 

étteremből, mi is távoztunk ebből a jégbüféből. Azonban mint ama mohó vendégnél a séta, a 

mozgás nálunk is újra meghozta az étvágyat, ezért csak a szomszédos öbölben lévő Tiger 

gleccserig hajóztunk.  A Tiger gleccser nem tévesztendő össze az előző öbölben lévő Tigris 

farka gleccserrel. Bár odaát a Tigris farka már nem ficánkol, de a Tigris még aktív. Ha nem is 



annyira, mint a Chenega gleccsernél, de a mennydörgés szerű robajok által kísért jégomlások 

itt is jegessé teszik az öböl vizét. Ezen a napon sajnos amolyan klasszikus alaszkai rossz 

időjárás volt. Reggel, és amíg áthajóztunk végig esett, de szerencsére amikor a Tigris 

gleccsernél voltunk, akkor csendesedett, hogy később ismét jól essen. Nem mondanám, 

hogy ez nekünk jól esett, de talán mégis. Amikor délután lehorgonyoztunk egy közeli és már 

alig jeges öbölben, csorgott a ruhánkról/ruhánkból a víz, de élményekkel tele és jókedvűen 

végeztük el a horgonyzás utáni családi rituálénkat. 

Szerencsére másnapra elállt 

az eső és néha még a nap is 

kisütött. Három napot 

töltöttünk ebben a 

csodálatos és kalandos jeges 

térségben. Fényképeztünk és 

néztük a „Fóka-Tours” által 

szervezett luxus nyaraló 

utakat. Ezek úgy zajlanak, 

hogy a fóka család felúszik a 

gleccserhez, ott kimászik egy 

jégtáblára, kiflivé pöndörödik 

és napozik. Így viteti magát a sodródó jéggel az öböl kijáratáig, majd ismét felúszik, hogy 

kezdődhessen az újabb utazás.  

 

    



A fókák ötletét 

Csenge és Gergő 

elleste, és nem 

soká már ők is 

egy jégtáblán 

voltak. Később 

egy kis jéghegyre 

is kimásztak, 

amiből egyszer 

csak letöredeztek 

darabok, s ettől a 

tömb  

egyensúlyát 

vesztve hintázni 

kezdett, billegve 

az átforduljak, 

vagy ne forduljak 

át állapota 

között. A fiatalok 

e közben 

igyekeztek 

mindvégig a 

tetőponton 

maradni, ami 

lássuk be a jég 

esetén nem is 

olyan könnyű, 

még akkor sem, 

ha az ember 

artista. Végül 

megúszták szóval 

nem kellett 

úszniuk. Ekkor 

jött a következő 

agyament ötlet, 

hogy Kristóf is 

lépjen ki hozzájuk 

a jégre.   

 

 

 



 

 
Szent igaz, az ilyen örök emlék lehet egy nyolc éves gyereknek, de legalább mentőmellényt 

adhattunk volna rá. Ezt már tudtam, mire oda óvatoskodtam a hajó orrával, de akkor a kocka 

már el volt vetve, az én fejemben pedig végig az a mondat zakatolt, ami minden kikötőben ki 

van írva az ingyen vihető mentőmellények fölé: „Kids dont float!” Az őrangyalaink azonban 

szerencsére most is tették a dolgukat, így nem soká mindannyian újra a fedélzeten voltunk. 

Ezt követően még egy újabb horgonyzás következett a Tigris farka előtt, hogy csónakkal a 

partra evezve a fiatalok gleccsert mászhassanak. Ez idő alatt én a hajón maradtam, mert 

mint tapasztalatból már tudjuk, ez nem egy jó horgonyzó hely. Micsoda igazságtalanság! 

Ezen a délutánon ugyanis sokkal, de sokkal kevesebb volt a jég, mint akkor, amikor mi itt 

aludni próbáltunk!   



 

 

Mint ezekből a sorokból talán érezhető, mozgalmas és gyönyörű három nap volt. Az minden 

esetre bizonyos, hogy idei utunk legszebb és legélvezetesebb napjai közé tartoztak. 

 

 

 

 


