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De tényleg: miért éppen Alaszka?
Évek óta él az Amerikai Egyesült Államok egyik legegzotikusabb tagállamában
• Izgalmas kirán-
dulásnak indult, és 
lám, mi lett belőle – a 
csíkszeredai Miklós 
Györgyi egy évtizeddel 
ezelőtt úgy döntött, 
meglátogatja Alaszká-
ban élő, Székelyföldről 
elszármazott családi 
barátjukat. A háromhe-
tes vendégséget évek-
kel később egy újabb 
követte, és ma már 
azon morfondírozik, 
maradjon-e ott végleg, 
vagy esetleg – talán 
majd egyszer – térjen 
vissza Székelyföldre.

– Csíkból rendkívül tá voli hely-
nek tűnik Alaszka. Hogyan jutot-
tá l el oda?

– Aki látta már a Miért éppen 
Alaszka? című fi lmsorozatot, biztos 
szívesen eltöltene ott pár hetet. Én 
is így voltam vele, de persze Alasz-
kában élő ismerőseim is elmesélték 
élményeiket, tapasztalataikat az ot-

tani életről. 2011-ben volt sze-
rencsém három hetet a közel 
háromszázezres Anchorage 
és a harmincezer lakosú Fa-
irbanks városok környékén 
tölteni. Meglátogattam több 

nemzeti parkot, és bepillantást 
nyertem az alaszkai őslakosok éle-
tébe. Pár évvel később visszatértem 
Alaszkába, azon belül Fairbanksbe 
egy tréningprogram keretén belül, 
majd itt szereztem másoddiplomát 
business administration szakon 
(közgazdasági képzés), és ma már a 
munkám is ide köt.

– Hogyan emlékszel vissza: 
mire voltá l felké szü lve Alaszká -
val kapcsolatban, é s ahhoz ké -
pest mivel szembesü lté l?

– Nagyon érdekes, mert a leg-
több embernek, amikor az Ameri-

kai Egyesült Államokra gondol, rög-
tön a felhőkarcolók jutnak eszébe. 
Ezzel én is így voltam. Alaszkában 
azonban teljesen más; itt a magas 
irodaházak helyett csak a hatalmas 
hegycsúcsok karcolják az eget. Van-
nak tévhitek Alaszkával kapcsolat-
ban, mint például hogy ott nincs 
más, csak hó és jég, az emberek ku-
tyaszánnal közlekednek, az őslako-
sok jégkunyhóban laknak, és egész 
évben hideg van; ezekre az alaszkai 
élet teljesen rácáfol. Az északi sark-
kör közelsége miatt valóban nagyon 
rövid idő alatt tud változni a hőmér-
séklet, de ez sem annyira extrém, 
mint azt sokan gondolják. Saját ta-
pasztalatom alapján mondom: nem 
volt még annyira hideg az ittlétem 
alatt (mínusz 45 Celsius-fok volt a 
leghidegebb, amióta én itt vagyok), 
vagy olyan nagy hó, hogy iskolákat 
zárjanak be, esetleg utakat zárja-
nak le. Bevallom, csíkszeredaiként 
nagyon szeretem az itteni teleket: 
száraz hideg, alacsony páratar-
talom, köd és szél nélkül. Eleinte 
furcsa volt az otthonhoz képest a 
11 órás időeltolódás vagy az éjféli 
nap, ami azt jelenti, hogy nyáron 
több héten keresztül nem megy le a 
nap – de ezekhez hamar hozzászok-
tam. A nyár kellemes, a hőmérsék-

let 28–30 fok körül van, de az éjféli 
nap miatt a hőmérséklet „éjszaka” 
sem változik. Nagy meglepetés volt 
számomra, hogy Alaszkában van 
népességre vetítve a legtöbb pilóta 
és a legtöbb magánrepülőgép. Mivel 
nagyon sok helyre csak vízen vagy 
levegőben lehet eljutni, itt minden 
hetvenedik lakos pilótaképzésben 
részesült.

– Maradjunk még egy kicsit az 
összehasonlításoknál! Hogyan 
tudná d a szé kelyeknek né há ny 
mondatban bemutatni napjaink 
Alaszká já t, a hé tkö znapokat?

– Alaszka gyönyörű, egy igazi 
mesevilág. Területe alapján Ameri-
ka legnagyobb állama, a lakosságot 
tekintve viszont az egyik legkisebb 
állam, talán 45–50 fő lakik négy-
zetkilométerenként. Népességét te-
kintve nagyon sokszínű, különböző 
közösségek élnek együtt. A városok 
inkább vidéki, mintsem nagyváro-
si hangulatúak, az emberek zöme 
pedig nagyon barátságos és segí-
tőkész. A kedvezőtlen éghajlati kö-
rülmények miatt mezőgazdasággal 
csak az állam középső régióiban 
foglalkoznak; amíg a zöldségek óri-

ásira nőnek a nyári 24 órás világos-
ságban/napsütésben, addig a gyü-
mölcstermesztésre nem alkalmas a 
rövid nyár. Az élelmiszer nagy részét 
más államokból szállítják, ami az 
árakon meg is látszik. A megélhe-
tés nem olcsó, a hosszú tél miatt a 
fűtésszámlák elég magasak, de emi-
att nem búslakodnak a helybéliek. 
A lakosság zömének az olajipar, a 
turizmus, a kereskedelmi halászat 
és az aranybányászat biztosít meg-
élhetést. A turizmus egész évben 
virágzik, de talán a legtöbb turista 
késő ősztől kora tavaszig érkezik, 
hogy megcsodálja a különböző szí-
nekben pompázó sarki fényt (aurora 
borealis), vagy kitanulja a kutya-
szánhúzás vagy éppen a jéghalászat 
csínját-bínját, és fi gyelemmel kísérje 
az évente megrendezett nemzetközi 
kutyaszánhúzó versenyeket, mint az 
Iditarod és a Yukon Quest. Természe-
tesen a sarki fényen kívül, ami Fai-
rbanks város környékén a legcsodá-
sabb, még számtalan látnivaló akad 
Alaszkában.

– A termé szetfi lmek alapjá n 
Alaszká ban az ember valóban 
ö sszhangban é l a termé szettel.

– Az Alaszkáról szóló termé-
szetfi lmek csodálatosak, azonban a 
valóságban még szebb minden. Az 
itt élő emberek tisztelik a természe-
tet és az állatokat, és nagyon hálásak 
mindenért, amit a „Természet Anya” 
biztosít számukra. A természet sze-
retetét mi sem bizonyítja jobban, 
mint az alaszkai zászló, ami kék 
alapon aranyszínű csillagokból áll: 
a Sarkcsillagot és a Göncölszekeret 
ábrázolják. A lakosság zöme vadá-
szik és halászik, így minden család-
ban van egy hűtőládányi vörös lazac 
és vadhús is télire. A vadászatra és 
halászatra vonatkozó szabályok na-
gyon szigorúak, és az áthágásuk ko-
moly következményekkel jár, még a 
turisták számára is. A szemetelésre 
is odafi gyelnek: ezer dollár az ezért 
kiszabható bírság. A városok utcáin 
többször lehet látni jávorszarvast, 
rókát vagy hiúzt, nagyon ritkán a 
fekete medve is bemerészkedik, 
de utóbbi nem jellemző. A nemzeti 
parkok, a gleccserek, a kanyonok 
mind-mind hatalmas vizuális él-
ményt nyújtanak az idelátogatók-
nak. Kiemelném a Denali Nemzeti 
Parkot (itt található Észak-Amerika 
legmagasabb csúcsa, a 6168 méteres 
McKinley/Denali), az Alaszkai-öböl-
ben fekvő halászvárost, Valdezt, a 
Prince William-szorost, a Colum-
bia-gleccsert, a Portage-gleccsert, a 
Kenai Fjords Nemzeti Parkot, a már 
említett Anchorage és Fairbanks 
városokat, vagy a fővárost, a har-
mincháromezres Juneau-t.

– Amúgy tapasztalatod sze-
rint mit tudnak az alaszkaiak, a 
helybé liek Euró pá ró l? Hallottak 
egyá ltalá n Romá niá ró l?

– Azt mindenképpen tudni kell, 
hogy rengeteg alaszkai őslakos la-
kott itt, mielőtt az európaiak, több-
ségben oroszok letelepedtek a tér-
ségben. Mai napig is nagy számban 
élnek oroszok, de Németországból, 
Skandináviából és Svájcból is sokan 
találtak új otthonra Alaszkában. Ro-
mániáról talán a Hotel Transylvania 
című fi lm jut először eszükbe a he-
lyieknek, viszont meglepetésemre 
Magyarországon (főleg Budapesten) 
már nagyon sokan jártak. 

Folytatás a  7 .  o ldalon 

Elképesztő látvány. Alasz kát 
érdemes felvenni a bakancs listára

▴  A  KÉPEK FORRÁSA: MIKLÓS GYÖRGYI

ATLANTI-ÓCEÁN

8000 km
10 óra repülőút
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ÁLLAMOK
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ALASZKA

ROMÁNIA

AFRIKA

A sarki fény. A Föld északi és déli 
sarkánál a légkörbe behatoló 
töltött részecskék által keltett 
időleges fényjelenség




