
2015. augusztus 16. 
 

Ilyen indulásban sem volt még részünk! Itt az Északnyugati átjáróban - joggal mondhatom, 

hogy teljesen a közepén, ahol madár is alig jár, legfeljebb néhány jegesmedve - 4 vitorlás 

hajózott ki az öbölből szépen rendben egymás után. Egészen különleges érzés mindentől 

nagyon távol lenni, mégis egy csapat részét alkotni. Persze ez a csapatban haladás nem azt 

jelenti, hogy együtt megyünk. Gyakran nem is látjuk a többi hajót, csak a célt, meg a 

jéghelyzetet egyeztetjük rádión. Igaz, a mi hajónk a legkisebb mind közül, de teljesen 

egyenrangú partnerek vagyunk. Vitorlával egyébként, - főleg ha használhatjuk az új 

genakkert - egészen jól lépést tudunk tartani a többiekkel. Az első két nap például mi 

haladtunk elől és mi mondtuk a többi hajónak előbb a jég, majd később a ’jegesmedve 

információkat’. Carl, a „Salty” kapitánya el is nevezett minket ’polar bear magnet’-nek.   

                                                    

 

 



 

Ezen a napon a jéghelyzet úgy alakult, hogy a tervezett úticélt módosítani kellett. 

Szerencsére nekünk még jó időben jött az információ, így egy huszáros derékszögű 

fordulóval pont irányba tudtunk állni. Mondjuk ezt a manővert olyan közel csináltuk két, 

teniszpálya méretű jégtáblához amilyen közel normál esetben még motorral sem megyünk, 

nemhogy teljes vitorlázattal! Genakker le, génua ki, irányváltás 20 csomós szélben. Fontos 

volt gyorsan cselekedni, mert ekkora szembeszélben mi nem tudunk motorral haladni, a 

jégtáblák között krajcolgatni pedig igazán körülményes és nagyon időigényes. A mi 

helyzetünk így megoldódott, ám a „Snow Dragon 2” nagyobb problémával állt szemben. 

Nem indult el a motorjuk. Egészen az öböl feléig berobogtak teljes vitorlázattal, majd 

gyorsan lerántottak minden vitorlát. Ez igazán figyelemre méltó manőver és igen nagy lelki 

nyugalomra vallott  Frances-től, aki egy hatvan év körüli festőművész nő. A „Salty” melléjük 

állt, majd egy kötéllel bevontatta őket a már lehorgonyzott „Bagheera” mellé. Érkezésünk 

még egy kíváncsi fókát is előcsalogatott. Az éjszakát mindannyian a „Bagheera”-ra  kötve 

töltöttük, így könnyű volt az átjárás. (Nem úgy, mint a Micimackóban, ahol, mint tudjuk 

„Tilos az Á”.) Este még borozgattunk egyet a szomszédokkal.  Ebből is látszik, milyen sok 

előnye van az együtt hajózásnak. 

 

2015. augusztus 17. 
 
A mai nap pihenőnap volt, ami persze egyáltalán nem jelent pihenést, csak a felhalmozódott 
feladatok egy részének megoldását. Jó hír, hogy a „Snow Dragon 2” motorját hosszabb, 
megfeszített munka árán ugyan, de sikerült kalákában megjavítani, valamint, hogy Kristóf át 
tudott menni a lányokhoz játszani. Csenge kísérte át, akinek szépen rendre megmutatták a 
hajót. Az egyik kabint, a másik kabint, a harmadikat, a két fürdőszobát, a generátor tárolót, 
stb. stb… Mikor Carl később áthozta hozzánk a lányokat, mondtuk, hogy mi is megmutatjuk a 
hajót: ahol ül onnan elég jobbra-balra néznie és pont lát is mindent. :) 
 

2015. augusztus 18-20. 
 
A többiek hajnali négyre tervezték az indulást, tehát mi már 2.45-kor kihajóztunk az öbölből. 
Ez a bő órácska előny aztán vajmi kevésnek bizonyult a következő 57(!) órában, mert ez a 
„nap” eddig tartott.   Az eredeti terv mindössze a Gateshead Island-ig való elhajózás volt, de 
ez többször is módosult.  Az Északnyugati átjáróba készülő hajóknak az egyik alap tanács: ha 



valahol megnyílik a jég, akkor ne hezitálj, hanem menj, mert könnyen lehet, hogy a szél és az 
áramlások hamarosan visszazárják az adott szakaszt.  Ezért aztán változott a mi útitervünk is, 
mondjuk úgy napszakonként.  Eleinte természetesen a „Salty”, mint a legnagyobb és 
leggyorsabb vitorlás haladt elől.  A jégjelentések alapján mindig megjelöltek egy úgynevezett 
waypointot ami aktuálisan a jégmező széle, s mindenki arra tartott. Sajnos a mi használati 
akkumulátoraink halálukon vannak és ezért nem mindig volt bekapcsolva a rádiónk, így  
előfordult, hogy egy-egy ilyen adásból kimaradtunk. Az, hogy a többieket nem láttuk sehol, 
még nem jelentett rosszat, ám egy visszakapcsolásnál láttuk az AIS-en, hogy a többiek 
teljesen más irányba tartanak.  Mint írtam is, az útvonal, s az úti cél napszakonként változott. 
Ahogy a jég engedett és megnyílt, úgy lettünk mi is egyre vállalkozóbb kedvűek és 
igyekeztünk egyre tovább jutni. Már nem az Admitality Island keletről és délről való 
megkerülésére törekedtünk, hanem a Victoria Straiten való áthajózásra. Ez az Átjáró 
legkritikusabb szakasza. Vannak évek, -mint például a tavalyi- amikor meg sem nyílik. Így 
haladtunk tovább délre és keletre tartva. Itt a jégre az volt a jellemző, hogy nem annyira 
mezőket, hanem inkább hosszú, különböző szélességű csíkokat alkotott. Nem egyszerű 
ezeken a részeken jól megtalálni a rést. A haladás miatt fenn vannak a vitorlák és a biztonság 
miatt  jár a motor is, ám e közben a szél valamint az áramlás egymáshoz képest is mozgatja a 
jégtáblákat. Ami messzebbről zártnak látszik, ott mégis akad egy rés, ami pedig nem is tűnik 
olyan vészesnek ott gyakran mégsem lehet áthaladni.  Így esett meg például, hogy - amikor 
én voltam a kormánynál és a többiek aludtak - történt egy kis baleset…… Ha nincs túl hideg 
és jók a látási viszonyok 3 órás váltásokkal megyünk, tehát mindenki 3 órát kormányoz, kb. 3-
at tud pihenni, a többi 3 elmegy öltözésre, vitorlaállításra, evésre, erre-arra. No, és Kristóffal 
való játékra, mesére, rajzolásra. Reggel én vettem át Csengétől a szolgálatot, elég jó volt a 
helyzet, nem volt túl sok jég. Eleinte. Aztán megjelentek a hosszú csíkok, de még azokat is jól 
lehetett kerülgetni. Eleinte. Aztán egyszer csak túl sok lett a jég, úgy tűnt se előre se hátra 
nincs már átjáró. No, ekkor kellett volna felkelteni a többieket…. Aztán feltűnt egy 
elkeskenyedő szakasz, gondoltam ott majd átóvatoskodom. Óriásit tévedtem! Az első rossz 
döntésem után hihetetlenül felgyorsultak az események és csak egyre rosszabb lett. 
Csökkentettem ugyan a sebességet, de hát a hajón ugye fék az nincs. A két jégtábla között, 
ahol meg át akartam menni, ott meg rés nem volt. Így aztán: durrrrrr, neki is mentünk a 
jégnek. Erre a többiek még nem ugrottak ki fejvesztve, ütköztünk mát jéggel nem egyszer. 
Csak akkor, amikor hátramenetbe téve a hajót még oldalról is lekoccoltunk egy jeget, aminek 
jó nagy víz alatti kinyúlása volt, kicsavarta a kezemből a kormányt, ami az oldalsó korláton 
darabokra törött. Persze ekkor már torkom szakadtából üvöltöttem, hogy baj van. De hát a 
hajóból kiugrani se olyan egyszerű, mire csizmát, pulcsit, vízhatlan nadrágot meg kabátot húz 
az ember az beletelik pár percbe. Ekkora már meg volt a baj. Zoli meglepő nyugalommal 
konstatálta, hogy a kormány immáron csak egy halom fadarab, és rögtön hozzálátott a 
probléma orvoslásához. Ő az a típus, aki stresszhelyzetben az átlagosnál jobban teljesít. Én 
sajnos pont a másik véglet, ilyenkor a maradék józan eszem is elmegy, és csak lassacskán tér 
vissza. Kell egy kis idő, mire képes vagyok újra jó döntést hozni. Amíg mi a kormány 
összekötözésével voltunk elfoglalva Csenge gyorsan összerakta a GoPro kamerát és csinált 
néhány víz alatti felvételt, hogy kiderüljön sérült-e propeller vagy a kormány. Szerencsére 
látható sérülés egyiken se látszott, bár a kormány érezhetően balra húzott. Zoli szerint amíg 
nem jön be a hajóba a víz addig nincs nagy baj. Ez a kijelentése némiképp elhamarkodott 
volt, de ez csak sokkal később derült ki... 
 
 



 
 
 
 

 
 
Így haladtunk tovább, ekkor már a kiálló kötegelő szalagok miatt Süni névre keresztelt 
kormánnyal a hónunk alatt.  Lehet, hogy nem a legdivatosabb, de ilyen apróságokra itt nem 
adunk. A fő, hogy kormányképes maradt a hajónk!  Kerülgettük a jeget, mindenhol keresve 
az átjárás lehetőségét. Az egyik ilyen jégmezőnél ismét megláttunk egy jegesmedvét 
mindannyiunk nagy örömére, sőt még az északi szivárvány is megjelent. 
 

   
 

  



 
Végül aztán a többi hajó is előkerült, hogy együtt próbáljunk meg átjárást találni a jegek 
között. 

 
 
Néhány óra múltán pedig egy, a jégtáblán pihegő nagy fókát vettünk észre. Meg se moccant. 
Mmmm…  végre ! Ez a türelmes fóka a fotósok álma.  
 

 
 
 
 
 



Persze néha a kapitánynak 
se könnyű, ő meg el se 
moccanhat a kormány 
mellől, így enni is csak 
menet közben tud. Bezzeg  
a medvék! Ha meglátnak 
bennünket azonnal 
elkezdenek mászkálni, sőt 
amit nem is hittem volna ha 
nem látom, nagyon gyakran 
ugranak át egyik közeli 
jégtábláról a másikra. 

Ilyenkor természetesen megálltunk, megcsodáltuk, lefényképeztük majd tovább hajóztunk. 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
Így történt a következő jegesmedvével való találkozás is, csak a folytatás alakult egy cseppet 
másként. Ekkor már elég régen haladtunk egy zárt jégmező mentén. A jegesmedve nem tűnt 
se félénknek, se ijedősnek. Az igazán jó képekhez már csak a fényviszonyok nem voltak 
ideálisak.  Miután alaposan megszemléltük a macit, tovább indultunk.  

 Mivel már elég régen kerülgettük ezt a zárt jégmezőt, a legerősebb vitorlás úgy döntött, itt 
menjünk át, hisz Ő, valamelyest képes jeget törni. Mondjuk amikor a következő kép tárul az 
ember szeme elé a hajó orrából az azért némiképp elgondolkodtató……. (Nem az a tipikus 
10-30 %-os jég……) 

 



A sorrend a következő volt. „Bagheera”, „Salty”, „Snow Dragon2” és mi. „Bagheera” törte a 
jeget, mögötte a „Salty”, mint legnagyobb hajó. Mindenki azt hitte, ez a jó sorrend, de ez 
nem így lett. „Salty”-nak ugyanis két tengelyen két propelleres hajtása van, s ez mögötte 
össze-vissza sodorta a jeget. Így a sorban Őt követő „Snow Dragon 2” hamarosan elakadt, és 
mögötte mi is megállásra kényszerültünk. Míg a „Snow Dragon2” eltologatta maga elől a 
jeget, addig mi nem tehettünk semmit és teljesen körbe zárt bennünket a jég. 

Csenge és Zoli kiálltak a jégtáblákra, megpróbálták eltolni a hajót, de ez ekkor már semmit 
nem segített. Miután úgy is a jégtáblán sétálgattak, megcsodálták a nemrég fényképezett 
jegesmedve lábnyomait. Közben Zoli kérte, hogy hozzam elő a puskát, mert ugye a maci 
valahol itt van a közelünkben, s nem volt ijedős a hajók láttán. Bár a puska előkerült közben 
azért megjegyeztem, hogy inkább Ő jöjjön vissza, mert egy hajó kapitány nélkül nem annyira 
vicces.  

 



 
 

    
Közben rádión egyeztettünk a „Bagheera” hajóval, aki visszajött, hogy újabb nyomot törjön 
nekünk. Igaz, nem vagyok a dologban valami nagyon tapasztalt, de azt kell mondjam: ahogy 
Erik töri a jeget nem töri úgy senki! Ahogy pedig Zoli lavírozik utána az épphogy megjavított 
kormánnyal az is megér egy misét. A feladat ugyanis az volt, hogy a kb. 3 méter szélességű 
hajót egy néhol alig 2 méteres nyíláson préseljük át, szóval nem hiszem, hogy akadt jég, 
aminek ne mentünk volna neki. Mindezt persze nem túl gyorsan, nehogy utolérjük a 
Bagheera-t, de azért elég gyorsan, hogy a jég még ne záródjon össze. Hát, ez bizony egyik 
hajós tankönyvben sem szerepel! Mikor átértünk a másik két hajó legénysége meg is tapsolt 
bennünket, ami megmelengette a szívünket. Ekkora már be is sötétedett, hideg is volt, 
gondoltam főzök egy meleg teát, az majd mindenkinek jól fog esni. Szép gondolat, szép 
gondolat, csak épp nem gyulladt meg gáz. Mivel pont a napokban cseréltünk palackot az 
nem tűnt reálisnak, hogy kifogyott, 
tehát maradt a másik verzió: befagyott. 
Mi jöhet még?! Szerencsére a kapitány 
keze csodákra képes egy hajón, meg ő 
hajlandó volt lehúzni a kesztyűjét, és 
addig melengetni a csövet amíg 
kiolvadt. Így végül lett meleg tea is, és 
48 órányi hajózás után már az ilyen 
apróságok is nagyon jól tudnak esni.  
Persze nemcsak a gáz jegesedett le…..  



Ezen a szakaszon sok olyan dolog történt meg velünk, ami teljesen új tapasztalat volt 
számunkra kezdve a szinte karnyújtásnyira lévő jegesmedvéktől a jégbe való beszorulásig, 
szóval tágítottuk a határainkat rendesen. Persze ezzel nem ért még véget az „aznapi” kaland, 
s még vagy kétszer változott az elérhető pont, de végül harmad nap délben behajóztunk a 
Jenny Lind Island kerekded öblébe, ahol az elhagyatott, jellegzetes katonai konténerrel 
szemközt dobtunk horgonyt.  Hiába próbálunk meg menet közben is aludni, azok a két-
három órák nem adnak elegendő pihenést. Annál is inkább, mert működő automata 
kormány híján valamelyikünknek mindig kint kell lenni a kokpitban, hogy kormányozzon. Ez 
valóban fárasztó, nincs mit szépíteni a dolgon. Bár már egyre távolodunk a mágneses északi 
saroktól, ami valószínűleg összezavarja a kormányt még mindig nem lehet munkára bírni. De 
azért arra még futotta az erőnkből, hogy délután össznépi palacsintapartit tartsunk a 
Bagheera-n. Ezek után bizony jól esett, hogy végig alhattunk egy éjszakát.   Innen még bő 
száz mérföld van Cambridge Bay-ig.  
 
 
 

2015. augusztus . 
Reggel még nyúzottak voltunk, de Zoli nagyon sürgetett bennünket. Mint mondta: Ő 
odahaza mindenhonnan elkésik és ezt már megszokta, de itt ne kelljen ránk várnia senkinek. 
Nem is kellett. A „Salty” indult elsőnek, majd mi is felhúztuk a horgonyt. A többiek azt 
mondták, ők is jönnek fél óra múlva, majd jóval később úgy döntöttek, hogy inkább ott 
maradnak még egy napot.  E közben mi előbb negyedszélben kerültük a sziget csücskét, majd 
hátszélbe fordultunk. A szél pont alkalmasnak ígérkezett a genakker felhúzására, ám ezúttal 
elvétettük. Előbb elszabadult az a segéd kötél, amivel a harisnyát szoktuk fel s lehúzni, majd 
megcsavarodott a vitorla és ismét le kellett húzni. Mindeközben a genakker alja belekerült a 
tengerbe és mint egy lyukak nélküli halászhálót vontattuk a hajó mellett ami persze jó 
sebességgel haladt tovább. Mire a vitorlát szerencsésen kihúztuk, a hibát kijavítottuk, a 
vitorlát újra elrendeztük és hiba nélkül felhúztuk addigra a váltás ruha is indolkolt volt, 
ugyanis folyt rólunk a víz.  A küzdelem eredményes volt, mert nagyon jó sebességgel 
haladtunk. Azonban minden csoda három napig tart, vagy addig se, mert a szél egyre 
erősödött s később már gennakker nélkül döntögettük a sebességrekordokat.  
 

  
 
Eredeti tervünk az volt, hogy megállunk Cambridge Bay előtt az Anderson Bay-ben, de egy 
ilyen szelet ki kell használni. Inkább a két napra tervezett utat egyben tettük meg, és a 
behajózás tekervényes vonalvezetésével együtt is hajnali háromkor a móló mellett álló 
Norvég Tug Boat-ra kötött „Salty” mellé állhattunk. Csengének így megint jutott egy kis 
„éjszakai műszak”. Mint a képeken is látszik a csizmahúzás ennek egyik igen fontos része.  



 
 
A behajózásról még annyit érdemes elmondanom, hogy itt nagyon precízen kell követni a 
behajózó útvonalat, ezt a Pilot könyv ki is hangsúlyozza. Az útvonal itt persze az amerikai 
bójázási rendszer szerint van kitűzve, azaz minden bója színe pont fordított, mint a világ 
egyéb részein. Ilyennel eddig még nem találkoztunk, pedig már hajóztunk ezen a 
kontinensen több mint ezer mérföldet, épp csak bójázás nem volt sehol. Igaz ez mindössze a 
2. település...  A jó hír az, hogy itt már olyan tök sötét volt, hogy ez a színváltás egyáltalán 
nem tévesztett meg bennünket. Voltak azonban parti fények melyekről menet közben 
fedeztük fel, hogy azok-azok, és nem csak egy-egy lakóház fényei.  Huhh…. Ma is jól 
elfáradtunk.  Még csak augusztus 22-e van és elértük Cambridge Bay-t, ami eredetileg az idei 
esztendőre tervezett végcélunk volt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


