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ár a május az egyik legszebb
hónap, és – mint Légtér-ro-
vatunkból is kitűnik – már
korántsem fagyos, e cím 

inkább a megfelelő pillanat- és
helyválasztásról szól, ahogy e 
számunkban számos cikk is. 

Nyilvánvaló, hogy egy med-
vemegfigyelésen elsődleges a gon-
dos időpont- és leshelyválasztás
– hacsak  az állatok nem jönnek
házhoz (például az elképesztő la-
zacbőségnek köszönhetően). Alasz-
kában ilyen is előfordul. 

A fociban alapvető a váratlan
megoldásokban bővelkedő, meg-
felelő idejű helyezkedés – hacsak
az ellenfél nem ismeri már kívül-
ről minden mozdulatunkat. A
Föld legapróbb kupájáért zajló

legkisebb bajnokságában azonban
ez a helyzet. 

A világtól elzárt, belső-hima-
lájai medencék téli elérése szinte
lehetetlen – hacsak meg nem ta-
láljuk a folyók jegének járható
szakaszait, a mindössze néhány
hetes időszakban lehetséges fa-
gyos összeköttetést. Zangla egy-
kori, buddhista királyi székhelye
esetében ez az egyetlen esély. 

De végül is a Földgömb évek
óta zajló expedíciós Andok-kuta-
tása során is így jártunk: ugyan ki
gondolta volna, hogy előbukkan
a sivatagból egy 10 éve épített, és
azóta üresen álló kutatóközpont,
aminek hasznosítására a tavalyi
kormányzói találkozónkat köve-
tően épp minket szemeltek ki?… 

a pillanat kihívása
„der medve” – ez a medve nem volt
megdermedve. bár minden bemozdult,
az állat gyorsulása nyerte 
a versenyt. A vadak fotózása 
még a leshelyről sem egyszerű

B
Jó időben a jó helyen

Dr. Nagy Balázs, főszerkesztő

Fotó: Gőgös Norbert
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Francsics László:
tengeri és kozmikus távlatok – pillantás 

a daru csillagkép mélyére

jakab Gusztáv: csillagos nárcisz 

ladányi tamás: bakonyi fénycsóvák

Rázsi András: fagyosszentek 

vizi j. csenge: magyar bűn-tér-kép

karancsi zoltán: holt-tenger – egy haldokló tó 
a szárazföld alagsorában

Letűnt városok és legendás civilizációk, természeti katasztrófák és máig tartó emberi konfliktusok 
színtere. Nevével ellentétben tó, melynek mélyén pezseg az élet – még ha kezdetleges is. 

A kiszáradás fenyegeti.

papp gábor: kvarc – az ezerszínű és ezerarcú
A 2017-es Év ásványa címet a kvarc nyerte, mégpedig meggyőző fölénnyel a színtelen, de igen 

hasznos gipsz és a malachit–azurit színes, azonban a hétköznapi életben kevésbé ismert párosa előtt.

fehér anna ditta: két pár gumicsizma
Gumicsizmám talpa nyöszörög a hullámosra fagyott jégrétegen. Mellette a víz dühödt morajlása 

és a szánkóink talpából kiálló szögek jég-selymet sértő karcolása zajong... 

czajlik zoltán: megskalpolt halmok nyomában
A Százhalombatta város nevében szereplő „Százhalom” kifejezés már igen korán, 1283 körül szerepel 

(Zazholm alakban) az egyik legfontosabb magyar középkori történeti forrásban, Kézai Simon krónikájában. 

fekete istván: minden vasárnap háború
A két Scilly-szigeteki csapat idényenként több mint húsz alkalommal néz farkasszemet egymással. 

A vágy tárgya a 6 mm-es Lyonesse Cup.

telek máté: összement a földgolyó – karinthy frigyes,
a felfújható földgömb atyja

Kevesen tudják, hogy az irodalom területén maradandót alkotó Karinthyt komoly természettudományos 
és műszaki érdeklődés is fűtötte. Sőt egy bejegyzett találmány is öregbíti hírnevét!

csintalan lilian: színpompás szkopje – a színes forradalom
Szkopje belvárosa igazi csatatér volt. Szétlőtt és kiégett házak helyett azonban csupán összefirkált 

épületetek sorakoztak a belváros utcáin, puskapor helyett színes festékpor borította az emlékműveket.

gőgös norbert: nagyfiúk játszótere
Ha Alaszka, akkor medve; kevés az ennél egyértelműbb képzettársítás 

– legalábbis a vadvilág szerelmesei körében. Nem alaptalanul: Földünkön
sehol másutt nem találunk ilyen számban és változatosságban ezekből 

az állatokból, mint az Egyesült Államok e távoli vidékén.
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A Daru (latin nevén Grus) csil-
lagkép szép példája az újkor új-
szülött-konstellációinak, s mi-
vel a felfedezések korában a
csillagászat a navigáció szolgá-
latában állt, nem csoda, hogy
egyes újítások izgalmas korabeli
kalandokhoz köthetők... 

z idő tájt a Távol-Kelettel
való tengeri fűszerkereskedés
jelentette az egyik legnyere-
ségesebb üzletet Európában.

A portugálok szinte behozhatatlan
előnyben voltak vetélytársaikkal
szemben, ám mivel a haszon je-
lentős részét lefölözték, a holland
fűszerkereskedők számára létfon-
tosságúvá vált saját flottát küldeni

a távoli vizekre.  Ám az indonéziai
forrásokhoz vezető utak egyáltalán
nem voltak közismertek, a portu-
gál hajósok szinte titokként kezel-
ték azokat. 

Történt azonban, hogy pon-
tosan száz évvel Amerika felfede-
zése után egy német csillagász, 
Petrus Plancius közzétette az uta-
záshoz szükséges térképeket! A ko-
rabeli holland titkosszolgálat még
ellenőriztette Portugáliában be-
épített embereivel a térképek 
hitelességét, majd 1595-ben ne-
kivágtak a két évig tartó expedíci-
ónak. Betegségekkel, időjárással
dacolva, de célt értek, és ezzel
megdöntötték a portugál egyedu-
ralmat az indonéz vizeken. 

Új utak, új csillagképek
Mivel a tengeri utazáshoz elenged-
hetetlen volt az égbolt ismerete,
ezért két csillagász, Pieter Dirk-
szoon Keyser és Frederick de 
Houtman is a küldetéssel tartott.
A két tudós mérései mérföldkövet
jelentettek a déli félteke égboltjának
feltérképezésében, s az út során új
csillagképeket is meghatároztak.
Európába érve az új konstellációk
némelyikét Petrus Plancius, majd
a nagy hatású Uranometria csil-
lagatlasz készítője, Johann Bayern
is átvette és feltüntette. Így épült
be például a déli égbolt Daru csil-
lagképe kitörölhetetlenül az európai
tudományos köztudatba.

Tengeri és kozmikus távlatok
Szöveg: francsics László

Pillantás a Daru csillagkép mélyére

A felvételt Tóth Krisztián készítette a Grus-tripletről, a Daru csillagkép spirálgalaxis-hármasáról 
51 cm tükörátmérőjű Dall Kirkham távvezérlésű távcsővel Ausztráliából
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A „déli madarak” csillagképegyüttes ábrázolása Johann Bayer 
Uranometria atlaszában. Balra fönt a Daru csillagkép látható

tóth krisztián
asztrofotós, amatőr-

csillagász. IT-hálózatok

fejlesztésével

foglalkozik

francsics lászló
építészmérnök, fotográfus,

egyetemi oktató, a hazai

asztrofotós-mozgalom

egyik fő szervezője

http://www.ptes.hu http://www.firmamentum.hu

Csillagászati értelemben a
Daru csillagkép átlagosnak mond-
ható, azonban az irányában ké-
szült nagy felbontású asztrofotó
szép és tanulságos metszetét adja
az univerzumnak. Az égterületen
egy, a mi otthonunkat jelentő Lo-
kális-csoportnál valamivel na-
gyobb galaxishalmaz található, a
Grus-csoport. Ennek három lát-
ványos, kölcsönható tagját, három
spirálgalaxist pillanthatjuk meg a
felvételen, melyek a valóságban
80 millió fényévre találhatóak. Ha
tovább szemléljük a képet, a koz-
mikus háttérben apróbb ködös-
ségeket is észrevehetünk, melyek
többsége narancsos-sárgás színben
pislákol. Érdekességük, hogy ezek
is galaxisok, csak nagyságrendek-
kel messzebbről látszódnak.

Földön túli távolságok
Ahhoz, hogy mindezt megértsük,
meg kell ismernünk a távolság fo-
galmát. Ezt itt, a Földön több, jól
ismert eszközzel is mérhetjük. Egy
tengeri utazás esetén – ahogy a hol-
land példa is mutatja – ez már va-
lamivel nagyobb kihívás, hiszen a
nagy vízfelület és a Föld görbülete
komoly nehézségeket támaszt. Ám
a kozmosz léptékében a földi mód-
szereink már nem működnek.
Egyrészt a kozmikus tér is görbült
(csak másképpen), és nem írható
le hagyományos geometriával,
mint szűken vett otthonunk. Rá-
adásul mozgásban van, tehát nem
mindegy, hogy mikor mérjük. És
mivel nem tudjuk közvetlenül, pél-
dául mérőszalaggal mérni, ezért a

távolság nagyon függ attól, hogy
milyen módszerrel mérik. Ezen
problémacsokor orvosolására, a
csillagászok különböző távolságtí-
pusokat használnak. Közülük most
számunkra a vöröseltolódásból
adódó, fényévben mérhető távol-
ság lesz az izgalmas. 

Az univerzum tágul, méghozzá
nem egy középponttól kiindulva,
hanem egyenletesen, a tér minden
pontjában. Ez azt jelenti, hogy bár-
honnan is nézzük, egy kétszer tá-
volabb lévő galaxis kétszer akkora
sebességgel távolodik tőlünk, mint
egy közelebbi. Távolodási sebessége
viszont módosítja a tőle érkező
fénysugarak hullámhosszát, még-
hozzá a vörös tartomány felé. Tehát
minden, ami távolodik tőlünk, vö-
rösödik is, méghozzá a sebességével,
illetve távoli galaxisok esetében a
távolságával is arányosan.

Bár a vöröseltolódás jelensége
könnyen és gyorsan mérhető,
mértékéből csak a galaxisok távol-
ságának aránya olvasható ki – így
más eszközöket is be kell vetni a
mérések során. A pontosító mé-
résekre már majd’ tucatnyi mód-
szert dolgoztak ki a csillagászok,
melyek együttes alkalmazásával
mérföldkövek helyezhetők le a
kozmikus mélyben, azokhoz pedig
hozzáilleszthető a vöröseltolódás-
ból adódó kozmikus léptékskála. 

E módszerrel nagyon távoli, a
felvétel hátterében lévő fehérből a
narancsba tolódott fényű csillag-
városok távolsága is meghatároz-
ható, ami akár több milliárd 
fényév is lehet! Az óriástávcsöves
mérésekből pedig pontos, három-
dimenziós térkép építhető a Föld-
ről belátható kozmoszról. Így
megérthető és elemezhetővé válik
a világegyetemben lévő nagy mé-
retű struktúrák felépítése, múltja
és jövője is.

kép: U.S. Navy Library
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arkisszosz egy szép pász-
torfiú volt, aki visszauta-
sította a hegyi nimfa,
Ékho szerelmét. Ő olyan

szerelemmel büntette a fiút,
amelyben a vágy nem csillapít-
ható. Egy napon a pásztor a víz
felé hajolva megpillantotta saját
tükörképét, önmagába szeretett,
és az olthatatlan vágyódás miatt
végül tőrt döfött a szívébe. A
kicsöppenő vérből egy csodála-
tos virág nőtt a víz partján. 

És valóban, a nárciszok nem a
Nap felé tekintenek, mint a többi

virág, hanem maguk elé néznek,
önmagukat csodálják, mint a gö-
rög regék tragikus alakja. A Nar-
kisszosz szóban ugyanakkor a 
görög „narkao” (megmerevedni)
igét fedezhetjük fel, ami a virág 
illatának szinte kábító, narkotizáló
hatására utal.

A nárcisznemzetség egyetlen
őshonos Kárpát-medencei képvi-
selője a csillagos nárcisz (Narcissus
radiiflorus). Az Alpok és a Kárpá-
tok hegyi kaszálóin néhol hatalmas
tömegben nyílik, és úgynevezett
nárciszréteket alkot. Különösen hí-

resek a székelyföldi nárciszrétek
Szentegyháza, Parajd, Oklánd és
Oroszhegy határában. Sajnos, élő-
helyeik túllegeltetése, felszántása és
a virág mértéktelen gyűjtése miatt
sokfelé visszaszorult. A csillagos
nárciszt Székelyföldön kankósdi,
kákvirág, kápolna vagy vadnárcisz
néven ismerik.

A növény magyarországi ős-
honossága vitatott, ennek ellenére
a veszélyeztetett és védett fajok kö-
zött tartjuk számon. Hazánkban
hegyi réteken és mocsárréteken ta-
lálkozhatunk vele a Vendvidéken,
a Mecsekben, Hetésben, Belső-So-
mogyban és a Zselicben. Leghíre-
sebb állománya a babócsai Basa-
kertben virít, ahol együtt él közeli
rokonával, a fehér nárcisszal (Nar-
cissus poëticus). A két faj hibridi-
zációja azonban a csillagos nárcisz
genetikai leromlását okozza.

Csillagos nárcisz
Szöveg és fénykép: Jakab Gusztáv

Nárciszárus kislány Korondról 
A növény gyűjtése és árusítása ma is
élő, sajnálatos gyakorlat

A csillagos nárcisz virágai

N

jakab gusztáv
biológus, botanikus, 
a Szent István Egyetem
AGK egyetemi docense





Bakonyi 
fénycsóvák

Az Északi-Bakony festői települése,
Döbrönte határában magasodik
Szarvaskő vára, amely nemcsak a
távoli horizont, hanem a csillagok
irányába is csodás kitekintést nyújt.
A valaha szebb napokat látott épít-

ményt a 14. században emelték,
és a török időkben fontos védelmi
célokat szolgált. Az azóta már
jórészt az idő martalékává vált erő-
dítmény mára kedvelt kiránduló-
hellyé vált. Szöveg és fénykép: ladányi tamás
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Egy téli éjszakán a romok
mögül látványos Tyndall-sugarak
indultak ki. A legyező formában
feltűnt légköroptikai jelenség –
a világos és sötét sávok váltako-
zásával – látványos formát rajzolt

a látóhatárra, háttérben az al-
konypír színeivel. A vár megvi-
lágításából fakadó fényszórási 
hatás a légköri pára kolloidjain
alakult ki.

ladányi tamás
asztrofotós, tanár, 
a csillagászat és a 
földrajz kapcsolata 
jelenik meg munkáiban
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em véletlen, hogy a májusi
fagy-esély mindig is kiemelt
figyelmet kap, hiszen ebben
az időszakban már jócskán

zöldell a növényzet, a kertben elő-
bújnak a földből az elvetett ma-
gok hajtásai, és a fák is lombo-
sodnak. Ám a palánták és a
zsenge sarjak még nagyon érzé-
kenyek, és akár egy gyengébb fagy
is jelentősen megtizedelheti a vár-
ható termést. 

Május 12–14. között van Pong-
rác, Szervác és Bonifác, kicsit ké-
sőbb, május 25-én pedig Orbán
napja. Ezeket a napokat a népi
megfigyelések alapján fagyosszen-
teknek nevezték el, mert úgy tar-
tották, hogy ekkor még előfordul-
hatnak igazi, terméspusztító-tize-
delő fagyok. Sok helyen a mai
napig szokásban van, hogy a para-
dicsom-, paprika- és uborkapalán-
tákat nem ültetik ki, csak miután
a fagyosszentek már véget értek.

Bár az utóbbi években előfordult,
hogy jelentős fagykárokról érkeztek
hírek, ám ezek az események szinte
minden alkalommal az év korábbi
szakaszában történtek, így nem
köthetőek a négy szent napjaihoz. 

Vajon – konkrét mérési adatok
alapján – mennyire volt jellemző
az elmúlt évtizedekre, hogy május
közepe felé – vagy utána – jelentős,
nagy kiterjedésű fagyok sújtsák az
ország területét?. Az eredmény
kissé kiábrándító: néhány maga-
sabban fekvő területtől eltekintve
(ott is csak amolyan épphogy
nulla) nem igazán jellemző a fagy
e napokon – sem pedig májusban
úgy általában. 

Ám, ha a hajnali minimum-
hőmérsékletek az országos, sokéves
átlagát is megvizsgáljuk, megfigyel-
hetünk egy érdekes jelenséget. Má-
jusban – az elvárásoknak megfele-
lően – ahogy a nappalok egyre
hosszabbak lesznek, fokozatosan

emelkedik a hajnali minimumhő-
mérséklet is, ám pont a fagyosszen-
teknek nevezett napokon tapasz-
talható némi visszaesés. A sokéves
átlag 8 °C környékén van, de egyes
években, ha nem is fagypontig, de
legalábbis aggasztó módon lehűl a
hőmérséklet. 

Bár a 19. századi kisjégkorszaki
állapotban még elképzelhető, hogy
gyakrabban volt valóban fagyos a
május, az elmúlt évszázadban job-
bára az aggodalomra vezethető
vissza a fagyosszentek névhasználat.
A mérések-megfigyelések alapján
azonban elmondhatjuk, hogy ma
erre semmi okunk: ha elég erős a
palánta, bátran ki is ültethetjük.
Kicsi a valószínűsége, hogy május-
ban fagykár érje.

A három fagyosszenthez azon-
ban tartozik egy másik megfigyelés
is, miszerint: „Sok bort hoz a há-
rom ác, ha felhőt egyiken se látsz.”.
Reméljük, így lesz!

Fagyosszentek
Szöveg: Rázsi András

hajnali minimumhőmérsékletek
országos, sokéves átlaga

N

rázsi andrás
meteorológus, 
az eszterházy károly
egyetem oktatója, 
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Adatok forrása: ENyÜBS és TeIR (www.teir.hu)

szerűbb a bűncselekmények 1000
lakosra jutó darabszámát vizsgálni,
aminek 2010 és 2015 közötti vál-
tozását ábrázolja térképünk (a ked-
vező változást mutató járásokat
zöld, a stagnáló térségeket hal-
ványsárga, a kedvezőtlenebbeket
pedig piros színekkel).

A járásokat az 1000 lakosra

jutó, kiemelten kezelt bűncselek-
mények alapján nézve a legna-
gyobb javulást az Orosházi járás
89%-os (2010: 60 eset, 2015: 
7 eset), a Hajdúhadházi járás 
68%-os (2010: 39 eset, 2015: 
12 eset) és a Dunaújvárosi járás
67%-os (2010: 40 eset, 2015: 
13 eset) csökkenése jelenti 2015-re.

Magyar bűn-tér-kép
Szöveg: vizi j. csenge

2010 és 2015 között a hazai, ki-
emelten kezelt bűncselekmények
száma 37%-kal csökkent, az 
esetszám 5 év alatt 242 000-ről
152 000-re esett vissza. Részletes
adatokat elemezve megállapít-
ható, hogy a járások többségében
változatlanul a lopás a leggya-
koribb bűntípus

A kiemelten kezelt bűncselekmé-
nyek országosan az összes regiszt-
rált bűneset több mint felét tették
ki: 2010-ben és 2015-ben egyaránt
57%-ot. Eközben az országos eset-
szám 37%-kal esett vissza, amihez
hasonlóan Budapesten is 34%-os
csökkenés történt, ám a Duna két
oldala között jelentős az eltérés: a
budai oldalon 19%-os, a pestin vi-
szont 39%-os volt a csökkenés. 

Eltérő lakosságszámú térségeink
összehasonlításához azonban cél-

kiemelten kezelt bűncselekmények
JÁRMŰ ÖNKÉNYES ELVÉTELE, KIFOSZTÁS, LOPÁS,
ORGAZDASÁG, ÖNBÍRÁSKODÁS, RABLÁS, RONGÁ-
LÁS, ZSAROLÁS (együttesen vagyon elleni bűncselekmények);
EMBERÖLÉS, KÁBÍTÓSZER BIRTOKLÁSA/KERESKE-
DELME, TESTI SÉRTÉS (együttesen élet, testi épség, egészség
elleni bűncselekmények);
EMBERCSEMPÉSZÉS;
GARÁZDASÁG;
KISKORÚ VESZÉLYEZTETÉSE

ezer lakosra jutó kiemelten kezelt
bűncselekmények számának 
változása 2010 és 2015 között

75% feletti csökkenés

50–75% közötti csökkenés 

25–50% közötti csökkenés

0–25% közötti csökkenés

0–25% közötti növekedés

25–50% közötti növekedés

50–75% közötti növekedés
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A legkedvezőtlenebb változást, vagyis az eset-
számok növekedését pedig a Kiskunmajsai járás 
59%-os (2010: 13 eset, 2015: 21 eset), a Füzesabonyi
járás 6%-os (2010: 23 eset, 2015: 24 eset) és a 
Mezőcsáti járás 5%-os (2010: 17 eset, 2015: 18 eset)
emelkedése képviseli.

A járások jelentős részében a vagyon elleni bűn-
cselekmények, azon belül is a lopások vannak túlsúly-
ban. Ezt a testi sértés és a garázdaság követi, a vizsgált
időszakban legritkáb-
ban előforduló, ki-
emelten kezelt bűncse-
lekménytípusok pedig
az embercsempészet és
az emberölés.

Az 1000 főre jutó,
kiemelten kezelt bűn-
cselekmények időbeli
változását és az esettí-
pusok járásonként ösz-
szesített statisztikáját in-
teraktív térképünk mu-
tatja be részletesen.

Vizi J. Csenge
geográfus, egyetemi tanulmányait az ELTE-n
végezte, jelenleg a Lechner Tudásközpont
munkatársaként térbeli adatok elemzésével
foglalkozik

A részletes  interaktív térképet itt érheti el:
http://gis.lechnerkozpont.hu/foldgomb/

Változó jogi háttér
A bűnügyi statisztika változását a bűnelkövetők
magatartásán, a rendőri szervek munkájának ha-
tékonyságán, illetve a bűnmegelőzési intézkedése-
ken kívül a Büntető törvénykönyv (továbbiakban
Btk.) változásai is előidézhetik. Például a kisebb
értékű vagyon elleni bűncselekmények érték-
határának 20 001–200 000 Ft közötti összegről
50 001–500 000 Ft közötti összegre módosulása
az ilyen esetek mennyiségének csökkenését ered-
ményezi. Mivel ilyen Btk.-változtatás a vizsgált
időszakban is történt, az adatok elemzésénél és ér-
telmezésénél a 2013. július 1-én hatályba lépett új
Btk. tartalmát is figyelembe vettük. 

A d at f o r r á s o k
Az elemzéshez az Országos Terü-
letfejlesztési  és Területrende-
zési  Információs Rendszerben
(TeIR)-ben található, Központi Sta-
tisztikai  H ivataltól származó
adatokat, valamint az Egységes
Nyomozóhatósági  és Ügyészségi
Bűnügyi Statisztikai (ENYÜBS) adat-
bázisból származó, elkövetési idő
szerinti bűnözésstatisztikai ada-
tokat használtuk fel. A Lechner
Tudásközpont a bűnügyi térinfor-
matikai  elemzéseket a Belügy-
minisztérium  Nemzeti Bűnmegelő-
zési Tanács támogatásával végzi. 



Nagyfiúk játszótere
Alaszka: medvéknek való vidék

Ha Alaszka, akkor medve; kevés az
ennél egyértelműbb képzettársítás 
– legalábbis a vadvilág szerelmesei

körében. Nem alaptalanul:
Földünkön sehol másutt nem

találunk ilyen számban és
változatosságban ezekből az

állatokból, mint az Egyesült Államok
e távoli vidékén

Szöveg: Gőgös Norbert

Fotó: istockphoto
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Ebéd, Játék, Tanulás
A termetes lazac mindenre jó. A játszótér így a túléléshez
szilárd alapot adó étkezde is. A medvék az alaszkai
szárazföld urai, az alig bolygatott vadonban hatalmas és
tágas az életterük 
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Fotó: istockphoto
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A szégyenlős baribál
Alaszka déli partvidékének legjobban feltárt vidéke
az Alaszkai-öbölbe csaknem 200 kilométer hosszan
benyúló Kenai-félsziget. Széchenyi Zsigmond Alasz-
kában vadásztam c. művének hála, a magyar olvasó-
közönség már az 1930-as években megismerkedhetett
a Dunántúl-méretű félszigettel, hiszen a nagyszerű tollú vadász-útleíró itt
tartózkodott a legtöbbet 1935-ös útja során. Ma az itteni mércével jónak
számító megközelíthetőség és infrastruktúra miatt nyaranta turisták hada
szállja meg az Alaszka játszóterének is becézett területet, ahová a látogatók
jobbára horgászbottal, vadászpuskával, kajakkal vagy a jégmezőkre tervezett
kutyaszánokkal érkeznek „játszadozni” a rövid sarki nyár idején.

Alaszka 100 ezer egyedre becsült feketemedve-állományából legalább
4500 él a félszigeten, tehát olyan sokan és sűrűn, hogy a barna medvék
megfigyelésére indulva sem „megkerülhetők”. A szerencsésebb fekete med-
vék (vagy baribálok) a Kenai Fjords Nemzeti Park szigorúan védett erdeiben
születnek, a parkon kívüliekből ugyanis évi 450-500 példány kilövése en-
gedélyezett. A nagyobb testű barna medvék elől jó okkal rejtőzve előnyben
részesítik a nehezen járható terepeket, erdősült hegyoldalakat, dús aljnö-
vényzettel benőtt gleccserperemeket, sőt a szinte megközelíthetetlen ten-
gerpartokat. A park bővelkedik az efféle tájakban, ezért megmászható 

Alaszka 100 ezer egyedre becsült
feketemedve-állományából legalább 4500
él a félszigeten, tehát olyan sokan és sűrűn,

hogy a barna medvék megfigyelésére
indulva sem „megkerülhetők”.

Jeges tundra
A hegyi cserjés-áfonyás lejtők igazi
baribál-termő vidékek. A háttérben 
a hasadékokkal tagolt Exit-gleccser.
(Kenai-félsziget)

Fotó: Gőgös Norbert
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túraútvonalai igen jó eséllyel kecsegtetnek a baribá-
lokkal való találkozásra – akár 10 percnyi járásra 
Seward belvárosától.

A Seward városa felett elterülő Harding-jégmező
(az északi félteke legnagyobb, sarkvidéken kívüli jég-
borítása) s az onnan déli irányban aláereszkedő glecs-
cserek többsége a nemzeti park szigorúan védett 

zónájához tartozik. A Resurrection folyó völgyében megközelíthető Exit-
gleccser környéke valóságos baribálbirodalom; sűrű, lombos erdők, em-
bermagasságú, áthatolhatatlan bozótosok, a jégfalakig felkúszó, pazar áfo-
nyamezők, nagyszerű hangyabolyokkal, megannyi rovarral.

Az erre járó megkapja a rangerek (vadőrök) néhány megnyugtatónak
szánt medvebiztonsági tippjét, s már indulhat is az adrenalindús séta. 
A fekete medvék szaglása és hallása tökéletes, a magas aljnövényzetben
mégis érdemes hangoskodva haladni, nehogy véletlenül meglepjük őket.
Ha már észlelték az embert, legtöbbször néhány másodperc alatt odébbáll-
nak. Mindig szemérmesebbek, mint mi, behatolók. Szinte szégyenlősen, 
a szemük sarkából hátra-hátrapillantva figyelik, hogyan próbáljuk csö-
rögve-zajongva előkapni a fényképezőgépet, s elkapni a megismételhetetlen
pillanatot. Többen közülük már megszokhatták a kamerák látványát, lát-
szólag ügyet sem vetve az emberre, kis ívben kerülik az ösvényen hangoskodó
betolakodókat.

Ha már észlelték az embert, legtöbbször
néhány másodperc alatt odébbállnak.

Mindig szemérmesebbek, mint mi,
behatolók.

Szieszta
Feketemedve-bocs pihen 
– biztonsági okokból –
körültekintően beékelődve 
az ágvillában  (Kenai-félsziget)

Fotó: Gőgös Norbert

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
GŐGÖS NORBERT

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu
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Nagycsaládos-piknik
A leginkább a borjadzó gleccserhez induló hajókirán-
dulásairól ismert Prince William Sound halban egyik
leggazdagabb fjordja a Valdez Arm. A jégfedte he-
gyekkel ölelt fjord elvégződésénél található Valdez vá-
rosa, az alaszkai olajmezők déli tankerkikötője. De a
4000 lakosú kisváros nyáron a tengeri és édesvízi hor-
gászat zarándokainak áhított célállomása is. A város
körül a fjordba siető folyók vize szinte forr a lazactól,
a halbőség európai ésszel felfoghatatlan. 

Honnan ez a mérhetetlen mennyiségű hal? A máig
is gyéren lakott partvidéken a civilizációs környezeti
hatás elenyésző. Ám Alaszka természeti erőforrásai
sem kiapadhatatlanok, ezért a lazacpopuláció fenn-
tartásából az ember is kiveszi a részét: a Valdez Arm
„csücskébe” telepített lazactenyészetből évről évre iva-
dékok milliárdjait engedik szabadon.

A Csendes-óceán vizeiből június elejétől augusztus
végéig több hullámban visszaözönlő lazacok a világon
egyedülálló bőségasztalt kínálnak tengeri, szárazföldi
ragadozóknak és az embernek egyaránt. A lazac csáb-
erejéről sokat elmond, hogy olyan emberkerülő ál-
latok, mint a fehérfejű rétisas vagy az oroszlánfóka is
felhagynak óvatosságukkal, ha lazac van terítéken. A
tápláléktöbblet mértéke elképesztő. A partvidék barna
medvéi olykor szó szerint bokáig gázolnak a lazacban. 

Valdez partvidékének barna medvéi annyit ehet-
nek a rövid nyáron, amennyi beléjük fér. Augusztus
közepétől aztán az elpusztult lazacfelesleg tonnaszám
hever a parton: apály idején rothadó halhús émelyítő
szaga lengi be a környéket. A bőségasztal egyik kö-
vetkezménye a szokatlan méretű medvecsaládok meg-
jelenése; az anyák nemritkán akár négy bocsot is vi-
lágra hoznak, s még ennél is meglepőbb, hogy gyakran
a bocsok mindegyike megéri a 3-4 éves kort, s ezzel
az ivarérettséget.

A „valdezi nagycsaládosokkal” történő találkozás
még Alaszkában is hírnek számít. Amikor a szóbeszéd
eléri a médiát, a bocsok és az anyák nevet kapnak, a
közelben tartózkodók pedig a nagy hírű lazacnevel-
déhez sietnek. Itt mindennapos a medvék és emberek
találkája: az öböl menti főúton felhívások sora jelzi,
hogy bárhol szembejöhet egy szőrös állat. A főúton, a
parkolókban, de még a halpucoló asztalnál is meg-
történhet a randevú. A part kövei között falatozó
medvék horgászjegye ugyanazokra a vizekre szól, mint
az emberé. A forgatókönyv mindig ugyanaz: a med-
vecsalád komótos tempóban érkezik, majd kényelmes
falatozás veszi kezdetét, a horgászok pedig határozott
léptekkel távoznak, átmenetileg maguk mögött hagyva
a teljes felszerelésüket...

Lazacreggelin
Fehérfejű rétisasok
lakomáznak, 
a sirálykoszorú éberen
figyel (Valdezi-öböl)

Tengeri óriások
Nem a medvék a hűvös észak
kizárólagos urai.  A parti
vizek kapitális
oroszlánfókabikák
vetélkedésétől is hangosak
(Valdezi-öböl)

Lazacáradat
Őrült tülekedés és tálcán kínált, jobbnál jobb
falatok (Salomon Gulch, Valdez)
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Apraja-nagyja
A táplálékbőség világos jele: 
barnamedve-anya és négy bocsa nagy
műgonddal pásztázza végig a folyót
(Valdez)

Fotók: Gőgös Norbert
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A Denali legelőin
„Észak-Amerika teteje”, a 6194 méter magas Denali (Mount McKinley) és 
a csúcsot körbeölelő Denali Nemzeti Park szigorúan óvott terület, az Egyesült
Államok természeti értékeinek egyik ikonja. Az Alaszkában ma élő, 
30 ezresre becsült grizzlypopuláció mintegy tizede a nemzeti park tágabb
területén található. Ez is jócskán hozzájárul a park rendkívüli vonzerejéhez:
manapság a három nyári hónap alatt már 400 ezer(!) látogató érkezik ide,
így érthető, hogy az amerikai nemzeti parkokban megszokott alapos szerve-
zettségen is túlmutató biztonsági és logisztikai intézkedések sorát alkalmazzák. 

A park egyetlen útjának tetemes távolságai csak busszal járhatók be 
1-2 nap alatt, s az is igaz, hogy csupán így lehet biztonságban közelebb fér-
kőzni a rendkívül térigényes grizzlykhez. Egy-egy 300 kilogramm feletti
hím, vagy akár egy idegesebb anyamedve látványától sokan még a busz ab-
laküvegén keresztül is ráébrednek, hol is a helyük a táplálékláncban. 

A parkba lépéskor mindenkinek jár az ingyenes Grizzly Biztonsági Út-
mutató, és a rangerek is kifogyhatatlannak tűnő türelemmel tájékoztatják
az érdeklődőket. Alapszabály, hogy itt mi vagyunk az idegenek. Az esetleges
grizzly-ember találkozások során a medve többnyire elkerüli az embert. Ha
mégsem, az esetek döntő többségében az állat nem mutat védekező/védel-
mező magatartást. Ám júniustól megjelennek a tund-
rán annak legveszélyesebb vadjai, a január óta 20-30
kilogrammosra cseperedett, pelyhes szőrzetű bocsok.
Csakhogy az ellenállhatatlanul bájos, bohókás, ciró-
gatni való macikat egy akár kétmázsás, félreérthetetlen
védelmezőösztönnel felruházott anyamedve tartja
szemmel. Egy ilyen anyával történő találkozás jelenti

Alapszabály, hogy itt mi vagyunk az
idegenek. Az esetleges grizzly-ember

találkozások során a medve többnyire
elkerüli az embert.

Nedves, hűvös, hívogató
A Denali egyetlen útja és Észak-Amerika
6000 métert épp meghaladó teteje. A kép
csalóka, a turisztikai terhelés óriási

szemtől szemben
A Denali-vidéken összejöhet a
találkozás, de ez az egyik veszélyesebb
fajta medvekaland

A  CIKK  MEGJELENÉSÉNEK  

TÁMOGATÓJA  AZ  STA TRAVEL 
STATRAVEL.HU
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az igazi veszélyt! Arról, hogy milyen élmény egy bocsait védelmező anya-
medvével összefutni a vadonban, egy tréfás kedvű ranger (amilyen mindig
akad a közelben) így fogalmazott: „Életed addigi legzűrösebb nőügye is

azonnal semmiségnek tűnik majd…”.
A Denali tundráján júniustól au-

gusztusig érik az áfonya s más bogyós
növények, amiket a medvék szinte te-
henek módjára legelnek. Legelésző
grizzly megfigyelésekor a legfontosabb
alapszabály a minimum 300 méteres
távolság megtartása, illetve az, hogy

jól hallhatóan, zajjal mozogjon az ember a bokros-törpefenyős terepen. 
„Teleobjektívvel közelítsünk, ne a lépteinkkel!” – javasolja az említett Grizzly
Biztonsági Útmutató. A néhány fős csoportban való túrázás sokkal bizton-
ságosabb, mint egyedül haladni.

A grizzlyk mai fizikuma, testi adottságai valahol Szibériában alakultak
ki, több mint 50 ezer évvel ezelőtt, amikor még ezek a vadállatok a szibériai
tigrisek vetélytársai voltak! Az anyák végsebessége 60 km/óra feletti, ezt a
tempót pedig 3-4 percen keresztül is képesek tartani. Legelésszenek bár-
milyen szelíden, ha a bocsaik biztonságáról van szó, hamar dühbe gurulnak. 

A grizzlyk kilátásai határozottan jók: kevés nemzeti park rendelkezik
ideálisabb természeti és társadalmi adottságokkal, mint a Denali, amit
szinte végtelen, lakatlan vadon ölel körül. Mindemellett Alaszka állam
és a szövetségi kormány is rendelkezik a hatékony vadvédelem minden
személyi és anyagi eszközével. 

Az anyák végsebessége 60 km/óra feletti,
ezt a tempót pedig 3-4 percen keresztül is
képesek tartani. Legelésszenek bármilyen
szelíden, ha a bocsaik biztonságáról van

szó, hamar dühbe gurulnak. 

Fotó: Gőgös Norbert

Fotó: istockphoto
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Katmai óriásai
Alaszka talán legismertebb természeti képe a több tucat, egymás mellett
békében megférő barna medve, amint tátott pofával várják, hogy a méteres
lazacok sült galambként repüljenek feléjük. Mindez az Alaszkai-félsziget
800 kilométeres, számos működő vulkánnal színesített földdarabján elterülő
Katmai Nemzeti Park alig kétméteres vízesésénél zajlik! A Brooks Falls
nevét a természetfilm-csatornák nézői világszerte jól ismerhetik. 

Katmaihoz közeledve mindenre csak az „óriási”, jelző illeszthető: az
idejutáshoz óriási távolságot kell repülni, óriási lakatlan vadonokon át. A
gép 3000 méter fölé magasodó vulkánok jégsapkái mellett manőverezik,
hogy eljusson az óriási semmi közepén fekvő King Salmon városkájába.
Innen már csak további 30 perc hidroplánnal az óriásmedvék földje.

A nemzeti park landolótelepe és központja 
Brooks Falls, ami ismertségét a medveturizmusnak
és a lazachorgászatnak köszönheti, ide ugyanis kizá-
rólag e két teremtmény valamelyike iránt érdeklődők
hajlandók elzarándokolni a május végétől szeptember
közepéig tartó szezonban. A Brooks Fallshoz érkezés
utáni első teendő a kötelező jellegű medvebiztonsági
oktatás. A „balesetvédelmi alapok” betanításán túl
itt ellenőrzik, hogy minden élelmiszer a szagmentesen
lezárt fészerekbe kerüljön (az óriásmedvék földjére

A nemzeti park landolótelepe és központja
Brooks Falls, ami ismertségét 

a medveturizmusnak és a lazachorgászatnak
köszönheti, ide ugyanis kizárólag e két

teremtmény valamelyike iránt érdeklődők
hajlandók elzarándokolni a május végétől

szeptember közepéig tartó szezonban. 

A tápláléklánc csúcsán
A főméltóság és szárnyas kísérete az
erdők övezte, vízborította völgytalpon.
Ideális hely a megfontolt vonulásra
(Katmai Nemzeti Park)
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még egy rágógumi sem vihető be), illetve elkalauzolnak a villanypásztorral
védett egyetlen piknikhelyre. A ruházatra tűzött kötelező igazolójelvény
tudatja a fegyveres vadőrökkel, hogy az ösvényen érkező látogató legalábbis
meghallgatta a legfontosabb baleset-megelőzési praktikákat.

A Brooks-tó és a Naknek-tó között hömpölygő, mindössze 5 kilométer
hosszú Brooks-folyó mentén csak a mennyiség és a méret számít. Ha
lazacról van szó, az előbbi, ha barna medvéről, az utóbbi. Egy Kárpát-me-
dencéből érkezett vándor az első medvéjét megpillantva azt hiheti, hogy
valami szőrös vízilovat lát! A méretek megdöbbentőek: a vízben gázoló,
magányos hím olyan fél tonnát nyomhatott. Nagyon lassúnak, igen nyu-
godtnak tűnt. Két-három percbe is beletelt, mire észrevettük, hogy legalább
három vadőr figyeli minden mozdulatát, közben rádión egyeztetve, merre

tart az állat. Az innen a vízesésig húzódó, két és 
fél kilométeres út többünkben gyötrelmesen nagy
távolsággá nőtt hirtelen…

A július eleji 10-12 napos, csoportos gyülekezési
időszakon kívül a területen összesen 2-3 óriási hím
és néhány „megtűrt” nőstény osztozik, a legtöbb
esetben bocsokkal. „A világszerte ismert felvételek,
amiken 40-50 medve halászik egymás mellett, min-

dig július első felében készülnek. Gondoljunk bele, valójában milyen
természetellenes állapot ez – magyarázza a fiatal ranger, közben távcsö-

A ruházatra tűzött kötelező igazolójelvény
tudatja a fegyveres vadőrökkel, hogy 

az ösvényen érkező látogató legalábbis
meghallgatta a legfontosabb baleset-

megelőzési praktikákat.

Óriásmedvére várva
Biztonságos helyen, ellenőrzött
körülmények között, És „a medve
jönni fog, A turista nem csalódhat!”
(Katmai Nemzeti Park)

Fotó: Gőgös NorbertFotó: Gőgös Norbert
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vével folyamatosan a nyílt vízparti terepet pász-
tázva. – Minden medve területvédő magatartást
követ. Ami július elején itt történik, kizárólag a 
lazacíváshoz köthető táplálékbőségnek köszönhető.
A vég nélkül áradó haltömeg viccet űz a termé-
szetből, különleges viselkedésre ösztönzi a medvé-
ket, akik amúgy a legkevésbé sem csapatjátékosok
– folytatja és még hozzáteszi: – Igaz, hogy több
mint kétezer medve él a nemzeti parkban, de az
nagyobb területű, mint néhány európai ország. Au-
gusztus közepéig a nagy hímek nem agresszívek, sőt egyes esetekben a
párzáson kívül is közel kerülhetnek a nőstényekhez. Előfordulhat néhány
órás intenzív, testközeli társas viselkedés, afféle évődés is. Szeptemberben,
az első hidegek beálltával azonban ennek vége szakad. A táplálék elfogy,
a hímek kiszámíthatatlanná, sőt morózussá válnak. Szeptember végétől
ezért már nem engedünk ide látogatókat” – zárja mondanivalóját. 
A barna medvék említett évődését látni ritka pillanat, de most nehéz
hinni a régi székely mondásnak, miszerint: „A medve nem játék!…”.

A Brooks Falls világhírű vízesésénél az év 350 napján tehát csak néhány

„Ami július elején itt történik, kizárólag
a lazacíváshoz köthető táplálékbőségnek
köszönhető. A vég nélkül áradó haltömeg

viccet űz a természetből, különleges
viselkedésre ösztönzi a medvéket, akik

amúgy a legkevésbé sem
csapatjátékosok.”

Medve-menza
Ikonikus képek szülőhelye a Brooks
Falls zúgója. De ezzel a medvék 
és a lazacok sem törődnek. 
Az elsődleges szempont: ki 
a gyorsabb?  (Katmai Nemzeti Park)
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Gépmustra
A hidroplánok a tavakban bővelkedő
erdővidék legcélszerűbb közlekedési
eszközei. A vadon alkotóelemei,
jelenlétüket mindenki megszokta már
(Katmai Nemzeti Park)

Biztos, ami biztos
Medvelátogatás ellen biztosított
piknikhely. A turistákat etetni szabad. 
Ők itt védett jószágok 
(Katmai Nemzeti Park)

Gőgös norbert
földrajztanár, 
utazásszervező. 
nagyvadmegfigyelő 
kalandok vezetője

Fotók: Gőgös Norbert

Fotó: istockphoto

domináns hím barna medve tartózkodik. Ők vonzzák ide, a legismertebb képsorokat
rögzítő webkamerához és a park megfigyelőállásaira a világ minden tájáról érkező med-
verajongókat, akik eljönnek, hogy a szabad ég alatt tárgyalják meg olvasmányaikat, ta-

pasztalataikat, elméleteiket az óriásmedvékről. Az
egyik legvitatottabb kérdés, hogy a Katmai medvéi
azonosak-e a Kodiak-medvével? Ugyanis az itt élő
medvéket számos „megengedőbb” leírás egy kalap
alá veszi a félsziget szomszédságában található Ko-
diak-szigeten élő medvékkel (annak ellenére, hogy
alapvetően két külön alfajról van szó). Az egész nyá-

ron át kitartó, rendkívül bőséges táplálék, a vadászati tilalom, az emberi beavatkozás –
sőt jelenlét – hiánya ugyanazt a zavartalan gyarapodást biztosítja a Shelikof-szoros
mindkét partján.

A fejlődő világ népességrobbanással és fokozódó környezeti problémákkal küzdő
országainak fojtogatott természetvédelmi területeivel szemben Alaszka óriási és
sokszor elérhetetlenül távoli, védett részei, s bennük a barna medvék biztonságos
jövő elé néznek. Amíg Ázsia, Afrika vagy Latin-Amerika vadonjainak jelentős része
megállíthatatlanul zsugorodik, s a kerítéseken kívül egyre nagyobb az emberi tu-
multus, addig Alaszkában még sokáig fennmaradhat ez a biztató állapot.

„Igaz, hogy több mint kétezer medve 
él a nemzeti parkban, de az nagyobb 

területű, mint néhány európai ország.



HOLT-TENGER
Egy haldokló tó 
a szárazföld alagsorában

Letűnt városok és legendás civilizációk,
természeti katasztrófák és máig tartó emberi
konfliktusok színtere. Nevével ellentétben tó,
melynek mélyén pezseg az élet – még ha
kezdetleges is. A kiszáradás fenyegeti...

Szöveg: Karancsi Zoltán



Fotó: istockphoto



Intenzív párolgás 
A kikristályosodó só – főleg a déli,
sekélyebb medencében – sószigeteket,
a tó partján pedig változatos
sóképződményeket hoz létre
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Fotó: istockphoto

holt-tenger
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Szír–Jordán-árok legmélyebb részén talál-
ható, misztikus Holt-tengernek nincs köz-
vetlen kapcsolata egyik óceánnal sem, tehát
„csupán” egy tó. Határos a Szentfölddel,

ahová Ábrahám vezette Izrael népét, ahol élt és
kereszthalált halt Jézus, és ahol Mohamed próféta
a mennybe szállt – ez a sivatagos táj egyaránt for-
málta a keresztény, az iszlám és a zsidó vallást. A
nagy világvallásokban ez a vidék az isteni harag
kinyilvánulásának színtere is, hiszen története
mind a Bibliában, mind a Koránban a bűn váro-
sainak, Szodomának és Gomorának az elpusztí-
tásával vált ismertté, aminek a térségben leját-
szódó vulkáni folyamatok adhattak valós alapot.

Szentföld-történet
A terület kialakulása nagyjából 3 millió éve kez-
dődött. A Kelet-afrikai-árokrendszer folytatásaként,
az Akabai-öböltől kiinduló törésvonal mentén el-
mozduló Szír–Arab-tábla mozgása miatt megnyúló
földkéreg megsüllyedt, majd újabb törésvonalak
mentén – megélénkült vulkáni tevékenység kísé-
retében – kialakult a Szír–Jordán-árok, a Föld leg-
mélyebben fekvő szárazföldi területe, amelynek si-
vatagi alja  ma 431 méterrel a tengerszint alatt
található. Hiszen ez a Holt-tenger vízszintje (ami
évente kb. 1 méternyit süllyed!)

Az árok keleti oldalán az Szír–Arab-tábla pe-
remének 500 millió éves, ősi kőzetei találhatók.
Ezek a homokkő rétegek egykori sivatagok össze-
préselődött homokdűnéiből jöttek létre. Ott, ahol
a folyók utat törtek maguknak a homokkőben,
mély szurdokvölgyek alakultak
ki, melyek falain néhol a hajdani
dűnék maradványai is kivehetők.
Ilyenek például a „jordániai
grand kanyon”-ként is emlege-
tett Mujib-vádi vagy a Numei-
ra-vádi is. Délebbre az Araba-
vádi, az árok következő szakasza
teremt kapcsolatot az Akabai-öböllel. 

Az árok nyugati oldalán lévő kőzetek teljesen
más eredetre utalnak. Az itteni kanyonok kövü-
letben gazdag mészköve egy valaha volt trópusi
óceán mélyén képződött 60–90 millió évvel ez-
előtt. A keleti oldal ősi kőzeteinek folytatása csak
jóval délebbre, az Akabai-öböl nyugati részén, a
Sínai-félszigeten található, a kéreglemezek jelentős
elcsúszásáról tanúskodva.

A

A Föld legmélyebben fekvő
szárazföldi területe, amelynek
sivatagi alja ma 431 méterrel 
a tengerszint alatt található.



HOLT-TENGER
XXXV. ÉVFOLYAM 313. lapszám

33

# VÁ D I  # S Ü L LY E D É S  # K E L E T- A F R I K A I - Á R O K R E N D S Z E R

Maszada erődjéből lenézve
Mélykék vízfelület és az időszakos vízfolyások tagolta sivatag (korábbi tómeder):
i. sz. 73-ban a rómaiak ostromolta hegytető erősségéből körülnézve 30 méterrel
magasabb vízállást, lényegesen nagyobb tókiterjedést láthattak a védők 

Fotó: exterra
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Mély és veszélyes!
A Balaton-hosszúságú tó egy mélyebb északi (legnagyobb mélysége 
375 méter) és egy sokkal sekélyebb déli medencére tagolódik. 
A meder alatt évmilliók só-, iszap- és egyéb üledékrétegei fekszenek,
vastagságuk néhol a 12 kilométert is eléri. Ha pedig ezt még 
„megtoldjuk” a környező 1200–1600 méteres hegyek magasságával,
megállapíthatjuk, hogy ez a Föld legmélyebb, több mint 14 kilométer
mély árka!

Mivel a tónak nincs lefolyása, az elpárolgó víz telített sóoldatot
hagy maga után, amelynek koncentrációja tízszerese az átlagos ten-
gervizének. A vízbe kerülő tárgyakon napok alatt kikristályosodik a
só. Sűrűsége kb. 30%-kal nagyobb, mint bármelyik édesvízé, ezért
sem tudnak a fürdőzők lemerülni, így csupán élvezik a lebegést a víz
színén, sokszor a már „kötelező” újságolvasós képet sem kihagyva. 

A kellemes, ásványi sókban gazdag vízben való lebegés során
azért nem árt az óvatosság, mert a súlytalan fürdőzés veszélyeket is
rejt. A sós víztől a fürdőzőnek azonnal eszébe jutnak elfelejtett hám-
sérülései. A szembe kerülve sem kellemes, de le-
nyelve már pohárnyi mennyiség is a gége megduz-
zadását, majd fulladásos halált idézhet elő. A
gyomorba jutva a mérgező vízben lévő koncentrált
kalcium- és magnéziumsók elvonhatják a vizet a
testszövetekből, és megtámadhatják a központi
idegrendszert is.

A szembe kerülve sem kellemes, de
lenyelve már pohárnyi mennyiség is a gége

megduzzadását, majd fulladásos halált
idézhet elő.

Ahol fű sem terem...
A sivár környezet ellenére a tó vizében
található gyógyhatású ásványi anyagok 
az idegenforgalmat is egyre jelentősebb
szerephez juttatták. Ráadásul a helyszín
egész évben kifejezetten meleg: a novemberi
késő délutánon is 30 celsius-fok fölötti 
a hőmérséklet

Fotó: exterra
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Az élet sója
Már az 1930-as évek óta ismert, hogy a tóból nem teljesen hiányzik az
élet, hiszen időnként megfigyelhető rajta a sókedvelő egysejtűek túlsza-
porodása okozta vörös vízvirágzás. Ám az extrém környezetbe való alá-
merülésre egészen 2010-ig senki sem vállalkozott. Ekkor azonban sikerült
felfedni a tó mélyének titkait. Már maga a búvárkodás sem egyszerű fel-
adat. Míg egy normál tengeri merülésnél 6 kg pluszsúly elegendő, a
Holt-tengerben közel nyolcszor ennyi ólmot kell a búvárnak magára
erősítenie. A ruhának is teljesen zártnak kell lennie, hogy a bőrrel sem-
miképp se érintkezhessen a víz.

Az első búvárokat meglepő kép fogadta: alig 30 méterrel a vízfelszín
alatt édesvizű forrásokra bukkantak, amelyek hasonló formájúak, mint az
óceáni hátságok völgyeiben található fekete és fehér füstölgők! Ezekből
azonban kevésbé sós, ezért kisebb sűrűségű, ásványokban gazdag víz tör
fel. A források közelében nyüzsgő élettel találkoztak. Olyan mikrobák te-
lepei borították a forrás környezetének szikláit, amelyek bár fotoszinteti-
zálnak, képesek a vízben lévő szulfidokat is hasznosítani. A zöldes árnyalatú

baktériumtelepek mellett, nagyobb mélységben már csak
a kizárólag szulfidokat fogyasztó, fehér színű biofilmré-
tegeket alkotó baktériumtelepek találhatók. Ezek az élő-
lények rendkívüli alkalmazkodóképességről tesznek ta-
núbizonyságot, hiszen nemcsak a szélsőségesen magas
sótartalmú tengervízhez tudnak alkalmazkodni, de elvi-
selik a forrásokból feltörő édesvizet is.

Az első búvárokat meglepő kép
fogadta: alig 30 méterrel a vízfelszín
alatt édesvizű forrásokra bukkantak!

Só és iszap
A nagy sűrűségű vízben lebegés
meghökkentő látvány/élmény, 
a jótékony iszap pedig a legendák szerint
megfiatalít. ugyan ki merné
megkockáztatni, hogy kimaradjon
mindebből?

Perzselő mélységben
A strand bejárata 
ma –398 méteren van, onnan
még lejtős út vezet a tó
jelenlegi partjáig

Fotó: exterra

Fotó: exterra

Fotó: karancsi zoltán
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A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
KARANCSI ZOLTÁN

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu
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A só formát ölt
A tónak nemcsak a földtani, hanem a felszínalaktani
képződményei is sajátosak és nem utolsósorban rend-
kívül látványosak. Elsősorban az intenzív párolgás
miatt kikristályosodó só formakincse különleges,
például a gomba alakú sószigetek, vagy a tó partján található, változatos sókép-
ződmények. A sós víz visszahúzódása sószinlők, az üledék kiszáradása sópoligonok
kialakulását eredményezi. Az elmozduló sós-agyagos üledék egymásra csúszása
(turolása) mellett megjelennek a felszín repedéseit kitöltő sókötelek, valamint a
só oldódásának sajátos mikroformái, a sókarrok, a sógombák és a sócsipkék is.

A déli parton felszínre kerülő kavicsos-agyagos üledékben az 1980-as évektől
kezdődően egyre több kráterszerű beszakadás jelent meg, gyakran csoportosan,

A déli parton felszínre kerülő kavicsos-
agyagos üledékben az 1980-as évektől

kezdődően egyre több kráterszerű
beszakadás jelent meg.

Mozgásban a só
Felszínbeszakadással
keletkezett sótöbör és az inuitok
hóigluira emlékeztető sódómok 
a tó déli partján 

Fotó: karancsi zoltán

Fotó: karancsi zoltán
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illetve egy vonal mentén kialakulva. Mivel épületeket és
emberi életeket is veszélyeztettek, alapos vizsgálat követke-
zett. Kiderült, hogy a felszíni üledékek alatt vastag sóréteg
húzódik. Ameddig e rétegeket nagy töménységű sós víz
borította, a sóval telített víz – hiába táplálták felszíni és fel-
szín alatti édesvízbefolyások – nem tudta oldani a sóréte-
geket. A sós víz visszahúzódása után azonban a szárazra
került partokon időszakosan megjelenő édesvizek – részben
eróziós árkokat mélyítve, részben szivárgó rétegvíz formá-
jában – elérték az üledék alatti sóréteget, beszivárogva pedig
kisebb-nagyobb oldási üregeket hoztak létre. Az alátámasz-
tás nélkül maradt üledékrétegek így helyenként beomlottak,
létrehozva a felszíni beszakadásos formákat. 

Fodros sólépcsőkön
A tó vízszintcsökkenése, a sós víz
visszahúzódása során tavi teraszok (szinlők)
keletkeznek, amelyek sokáig jelzik 
a hajdanvolt partszegély futását

Fotó: karancsi zoltán



# V Í Z S Z I N T VÁ LT O Z Á S  # E M B E R I  T Ö R T É N E L E M

38 HOLT-TENGER
A FÖLDGÖMB 2017/május

Élénk ingadozás
A tó vízszintjének változása
az emberi történelem
folyamán 

B r o n z k o r v a s k o r görög, római bizánci korai arab

keresztes hadjáratok

moloch ottomán, napjainkig
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Végállomás: kiszáradás?
Az utolsó jégkorszak idején, amikor e térség sokkal csapadékosabb volt,
a Holt-tenger medencéjét a mainál 200 méterrel magasabb állóvíz töltötte
ki. Később az éghajlat forróbbá, szárazabbá vált, a tó hatalmas felületén
pedig egyre fokozódott a párolgás. Mára a Holt-tenger egykori területének
közel 30%-a eltűnt, csak az utóbbi húsz évben mintegy 15-20 métert(!)
csökkent a vízszint.

A nagy vízszintcsökkenésnek az éghajlatváltozás mellett az is oka, hogy
az intenzív földművelés az egyetlen jelentős tápláló folyó, a Jordán vizének
legnagyobb részét felhasználja – a tavat a folyó vizének alig 10%-a éri el.
A folyamathoz emellett az is hozzájárul, hogy a tó déli medencéjéből 
naponta több millió liter vizet pumpálnak hatalmas területű ülepítőme-
dencékbe, ahol a víz magas kálium-karbonát-tartalmának kiaknázásával
Jordánia jelentős mennyiségű hamuzsírt állít elő. 

Már az ókorban fontos kereskedelmi cikk volt a
holt-tengeri bitumen és a nátron, amiket az egyip-
tomiak a holttestek tartósításakor használtak, de He-
ródes és Kleopátra is hitt a holt-tengeri fürdőzés
gyógyító erejében. A holt-tengeri iszap jelentős
mennyiségben tartalmaz az allergiás és a légúti meg-
betegedések gyógyítására alkalmas kalciumot és mag-
néziumot, a koncentrációt segítő brómot, fertőtle-
nítésre szolgáló jódot, a bőrre regeneráló hatású

bitument és sok más gyógyhatású ásványi anyagot is. Éppen ezért az egész-
ségipar is jelentős terhet ró a Holt-tenger természeti környezetére, hozzá-
járulva annak környezeti katasztrófájához.

Felmerül a kérdés: van-e lehetőség e kedvezőtlen folyamatok megállí-
tására? Honnan pótolható az elpárolgó vízmennyiség? Kézenfekvő meg-
oldásnak tűnhet a környező tengerek vizének felhasználásával megoldani
a problémát. Már a 19. század végén felmerült egy angol terv a Földközi-
tenger és a Holt-tenger közötti kapcsolat kialakítására, de az új Szuezi-
csatornaként emlegetett beruházás végül politikai okok miatt meghiúsult.
Német szakértők vázoltak fel az olajválság idején egy másik koncepciót:
csővezetékkel kapcsolták volna össze a két víztömeget. A magas költségek
miatt – akár felszíni, akár alagutas vezetékkel számoltak – mindez azonban
csak terv maradt.

A mai elképzelésekben ismét a csővezeték játssza a főszerepet, de ez-
úttal a Vörös-tengerből pótolnák a Holt-tenger vizét az Araba-vádin ke-
resztül. A Világbank által is támogatott program első szakaszán a Vörös-
tenger 230 méter magas vízválasztójáig szivattyúzással jutna fel a
tengervíz, onnan gravitációs úton le egy sótalanítóba, majd egy erőműbe,
végül a tóba. A tó vízszintjének megemelésén túl az előállított édesvíz
jelentősen csökkenthetné a térség állandó vízhiányát. Ugyanakkor a 
veszélyek is nyilvánvalóak: a beruházás hatalmas kockázatot jelent 
a tó élővilágára nézve, hiszen a sóösszetétel és a párolgásviszonyok is
gyökeresen megváltoznának.

Már a 19. század végén felmerült egy
angol terv a Földközi-tenger és a Holt-

tenger közötti kapcsolat kialakítására, de
az új Szuezi-csatornaként emlegetett
beruházás végül politikai okok miatt

meghiúsult.

Véráztatta árokperem
A Holt-tenger árkának nyugati peremén emelkedő mészkőhegyek anyagát ma 
a kőbányászat-építőipar hasznosítja. Majd’ 2000 éve azonban római seregek állomásoztak
itt hónapokig (a táborhelyeik kiváló állapotban látszanak a kép bal felén), miközben
óriási rámpát építettek (bal szélen) Maszada erődjének elfoglalásához

Tózsugorodás és ipari hasznosítás
A legfeltűnőbb a déli medence
átalakulása az egyre intenzívebb
vegyipari igénybevétel során

karancsi Zoltán
geográfus, 
az SzTE JGYPK Földrajzi
és Ökoturisztikai 
Tanszékének docense

Fotó: exterra



fotó: Amir C. Akhavan



az Ezerszínű és ezerarcú 
K va r c

Szöveg: Papp Gábor

A Magyarhoni Földtani Társulat „Kezedben a múlt” programjának
keretében másodszor választották meg az Év ásványát és 

az Év ősmaradványát. A 2017-es Év ásványa címet a kvarc nyerte,
mégpedig meggyőző fölénnyel a színtelen, de igen hasznos gipsz és

a malachit–azurit színes, azonban a hétköznapi életben kevésbé
ismert párosa előtt. A kvarc mindkét szempontból diadalra

termett: igencsak színes tud lenni – mind önmagában, mind más
ásványokkal „kifestve magát” –, és évezredek óta hasznos

segítőtársa az embernek. Mai, mesterséges környezetünkben is
minduntalan rábukkanhatunk, gondoljunk 

csak a kvarcórára...
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A szilícium névadója
Ha az ásványfajoknak lenne személyi igazolványa, abban két azonosító-
adatnak feltétlenül szerepelnie kellene. Az egyik a vegyi összetétel, mely
a kvarc esetében elég szimpla: SiO2, azaz szilícium-dioxid. Ezt az egy-
szerű formulát viszont csak az 1860-as években sikerült megbízhatóan
megállapítani. Ha már a képletnél tartunk, érdemes megjegyezni, hogy
magát a szilíciumelemet a kvarc egyik finomszemcsés változata, a tűzkő
latin nevéről (silex, silicis) keresztelték el 1817-ben.

Sok múlik a kapcsolatokon (is)
Az egyértelmű azonosításhoz szükséges másik adat a szer-
kezet, tehát az, hogy az adott ásvány kristályrácsában a
kémiai alkotóelemek milyen szabályszerűséget követve
helyezkednek el. A kvarcnak nemcsak a képlete, de 
szerkezeti alapmotívuma is egyszerű: minden szilícium-
atomot négy, tőle egyforma távolságban és szögben el-
helyezkedő oxigénatom vesz körül. Másként megfogal-
mazva: minden szilíciumatom egy oxigéncsúcsú tetraéder közepén
üldögél. Minden egyes oxigénatom viszont két, szomszédos szilíciumhoz
kötődik, tehát a tetraéderek közös csúcsaikkal összekapcsolódva egy
erős, kovalens kötések által összetartott rácsot alkotnak.

A szerkezet érdekes sajátossága, hogy az SiO4-tetraéderek a kristály
hossztengelyének irányában – a DNS-hez hasonlóan – spirálisan sora-

Hegyikristály-tisztaságú kvarcok 
nemcsak az úgynevezett alpi típusú
telérekben, de olykor a forró vizes
érctelérekben is találhatók, 
ám  ezek jóval kisebbek az „igazi”
hegyikristályoknál 
(Lelőhely: Telkibánya)

rózsaszínre festve 
A kvarc elszíneződését Vasásványok
apró zárványai okozzák
(Lelőhely: Kővágószőlős)

A szerkezet érdekes sajátossága, 
hogy az SiO4-tetraéderek a kristály

hossztengelyének irányában 
– a DNS-hez hasonlóan – spirálisan

sorakoznak egymás alatt. 
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Részlet a kvarc „golyós-pálcikás” szerkezeti modelljéből 
Pirossal az oxigén-, fehérrel a szilíciumatomok, 
a közöttük lévő pálcikák a kötéseket jelképezik. 
Az SiO4-egységeket szürke, a szerkezet ismétlődési egységeit
(elemi cella) sárga vonalak határolják

koznak egymás alatt. Attól függően, hogy a spi-
rálok merre csavarodnak, a kristály „jobbkezes”
vagy „balkezes” lesz (jobb- vagy balkvarc). A
kvarcok szerencsére nem politizálnak, az egymás
tükörképi párját jelentő két orientáció békésen
megfér egymással. Olyannyira, hogy az egyik
gyakori kvarc-ikerkristály – az úgynevezett bra-
zíliai iker – egy jobb- és egy balkvarc szabályos
összenövéséből áll!

A különböző hőmérsékleti és nyomástarto-
mányokban az SiO4-tetraéderek eltérő kapcso-
lódással érik el a legkedvezőbb konfigurációt,
ezért a szilícium-dioxidnak számos szerkezeti mó-
dosulata létezik. A kvarc a Földön eddig megtalált
11(!) SiO2-módosulat közül csak az egyik – bár
a leginkább elterjedt. A kvarc név két, egymáshoz
szerkezetileg nagyon hasonló módosulatot jelöl:
a háromszöges szimmetriájú alfa-kvarc (vagy „ala-
csonykvarc”) 573 °C-ig stabil, felette a hatszöges
szimmetriájú béta-kvarccá (vagy „magaskvarccá”)
alakul. A szilícium-dioxid azonban nem kristályos
ásványként is előfordul: ez az opál.

A kvarc a Földön eddig megtalált 11(!)
SiO2-módosulat közül csak 

az egyik – bár a leginkább elterjedt.

fotó: Tóth László 

ábra: Amir C. Akhavan 
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A kristályok kristálya
E jelmondat olvasható az „Év ásványa” program reklámtablóján a kvarc
mellett – és méltán. A „kristály” szó ugyanis eredetileg kizárólag a kvarcra
vonatkozott, mégpedig a színtelen, víztiszta hegyikristályra! Ennek al-
pokbeli lelőhelyeit már a római korban ismerték, a keresett drágakőből
dísztárgyakat faragtak és csiszoltak. A strahlereknek hívott svájci kris-
tályvadászok manapság is bejárják a zord hegyoldalakat, ahol a szüntelen
erózió – és újabban a gleccserek visszahúzódása – évről évre új zsákmány-
nyal kecsegteti őket. 

A hó és jég alól előkerülő, a jégre emlékeztetően tiszta
és átlátszó, de néha ahhoz hasonlóan légbuborékokat
vagy zárványokat is tartalmazó, csillogó képződményeket
az ókor természettudósai örökre megfagyott jégnek hit-
ték. Innen ered a hegyikristály neve, ugyanis krüsztallosz
ógörögül jeget jelent – ezért magyarították a kristályt je-
gecre a nyelvújítás lázában. A magyar koronázási jogar
fejében is egy vésett hegyikristálygömb van, ez azonban
valószínűleg nem alpi nyersanyagból készült. A három oroszlánt ábrázoló
faragványt ugyanis 10. századi egyiptomi munkának tartják, és e műhe-
lyek afrikai, arábiai és indiai hegyikristályból dolgoztak.

A kristálytan nemcsak a nevét köszönheti a kvarcnak, hanem legelső
alaptételét, az úgynevezett szögállandósági törvényt is. Nikolaus Steno
(1638–1686), aki rövid tudományos tevékenysége alatt számos, korát
megelőző megállapítást tett, eltérő megjelenésű hegyikristályokat tanul-
mányozva jutott arra a felismerésre, hogy a különböző egyedek azonos
kristálylapjai által bezárt szög állandó. A kristályok megfigyelése alapján
azt is leszögezte, hogy azok a lapjaikra lerakódó új anyag által növeked-
nek, és nem a növényekhez hasonlóan, az alapkőzetükből felszívott anya-
goknak köszönhetően.

A hó és jég alól előkerülő, a jégre
emlékeztetően tiszta és átlátszó,

csillogó képződményeket az ókor
természettudósai örökre megfagyott

jégnek hitték.

kristályrajzok
Giovanni Antonio Scopoli
Crystallographia Hungarica című
könyvéből (1776)

természetes szín
Ez a Sarki-Urálból való citrinkristály 
nem hőkezeléssel nyerte el a színét! 
(lelőhely: Oroszország) 
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Hibátlan színek – színes hibák
A hegyikristály mellett a hegyek pompásan színezett
kvarcokat is rejtegetnek sziklaüregeikben és -hasadé-
kaikban. A „vegytiszta” állapotában színtelen kvarc sok-
színűségét okozó tényezőknek még csak egy részét
sikerült az utolsó évtizedekben felderíteni, és a pontos
mechanizmus gyakran vitatott. 

A jókristályos kvarc színeit zömükben úgynevezett
színcentrumok okozzák. Ezek olyan kristályszerkezeti
hibák, amelyekben a látható fény elnyelésére képes pá-

rosítatlan elektronok vannak. E szerkezeti hibák létrejöttéhez (természe-
tes) radioaktív sugárzás és a szilíciumot helyettesítő „idegen” kationok
kellenek. A színt hozó „idegen” a barnás füstkvarcban a vas(III), a lila
ametisztben az alumínium, a sárga citrinben szintén az alumínium (bár
mesterséges citrint vasas oldatokból is sikerült előállítani), a rózsaszín
kvarcban titán, alumínium és foszfor. 

E színek azonban módosíthatók: egyes ametisztek még a napsütés
hatására is kifakulnak. A drágakőpiacon lévő citrineket csaknem kivétel
nélkül ametiszt hevítésével állítják elő, ezeknek az eredeti lila színét be-
sugárzással és óvatos hőkezeléssel vissza lehet állítani. 

A színt hozó „idegen” a barnás
füstkvarcban a vas(III), a lila

ametisztben az alumínium, a sárga
citrinben szintén az alumínium, 

a rózsaszín kvarcban titán,
alumínium és foszfor. 

halványlila hazai
bár A magyarországi ametisztek nem
érik el a dél-amerikaiak mélylila színét, 
de így is pompás látványt nyújtanak
(Lelőhely: Telkibánya) 

fotó: Tóth László fotó: Amir C. Akhavan 
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Kvarcba zárt színek
Az önálló kristályok formájában ismeretlen rózsakvarcot
egy dumortierit nevű ásvány rózsaszínű, igen finom szá-
las zárványai színezik. Hasonlóképpen, a sárgás-vöröses-
barnás vaskvarc különböző vasásványok, a zöld prázem
az aktinolit nevű amfibol sűrű zárványait tartalmazza. 
A kvarcba zárt goethitszálak felelősek a sárgásbarna tig-
ris-szem, míg az azbesztszerű riebeckit a kékesfekete sólyomszem színéért
és a csiszolt példányokon fellépő macskaszemhatásért. 

Egészen sajátos viszont az íriszkvarc (szivárványkvarc) színének az
oka: leggyakrabban a változó vastagságú (illetve inkább vékonyságú) re-
pedések faláról visszaverődő és interferálódó fény hozza létre az irizálást,
ritkább esetben a sűrű ikresedés létrehozta párhuzamos ikerlemezkék
működnek optikai rácsként.

Láthatatlan kristályok, látható színek
A kvarc korántsem mindig jól láthatóan kristályos. Amikor kovás olda-
tokban vagy átkristályosodó kovaanyagban egyszerre sok helyen indul
meg a kvarckristályok képződése, a végeredmény egy olyan kőzetszerű
ásványhalmaz lesz, mely csak mikroszkóppal – vagy még azzal is csak
alig – látható méretű kristályokból áll. A mikrokristályos kvarc két fő
fajtája a szálas felépítésű kalcedon és a szemcsés jáspis. 

E képződményekben keletkezési viszonyaik miatt gyakran más SiO2-
módosulatok és további finom szemcsés ásványok is megtalálhatók. Ezek
egy része színes: a kalcedonban mindez még a ritmusos kiválás és átkristá-
lyosodás, illetve a szemcseméret-változás okozta sávos mintázatokkal kom-
binálódhat (achátváltozatok). A „közönséges” kalcedon gyakori kékes színe
egyébként a finom szemcsék okozta fényszóródás következménye. 

A különleges színek és formák számos (drágakő-) változatnevet ih-
lettek. Ezek olykor több száz vagy több ezer évesek: ilyen az ókori keleti
nyelvekből átvett jáspis és a görög kalcedon is, mely először az Újtesta-
mentumban bukkan fel. Az achátot Theophrasztosz már 2300 évvel ez-
előtt is e néven említette „A kövekről” írt művében.

vörös, sárga és barna 
A jáspis leggyakrabban ezekben 
a színekben pompázik, de a benne lévő
ásványokban megtalálható vas
vegyértékétől függően zöldes is lehet
(Lelőhely: Komlóska)

különböző vegyértékű 
vasionokat tartalmazó ásványok 
apró szemcséi 
kölcsönöznek gyönyörű színeket 
a Gyöngyöstarján környéki kalcedonnak

a hobbicsiszolók kedvelt 
nyersanyagA
az achát mellett a jáspis. ennek oka 
változatos asszociációkra lehetőséget
nyújtó mintázataiban rejlik. „Morrisonit”
(lelőhely: Owyhee, Oregon, USA)

az erdőhorváti achát 
a különböző vegyértékű vasionokat
tartalmazó ásványok apró szemcséi
okozta, változatos színezésről híres
(lelőhely:  erdőhorváti) 

egyveleg
A mikrokristályos kvarcváltozatok
gyakran bonyolult összeszövődésben
jelennek meg, akár nemkristályos
kovaásványokkal (opállal) együtt, 
így az adott példányt csak némi
merészséggel lehet egyetlen
ásványnévvel jelölni, mint ennek 
a különböző vastartalmú ásványokkal
színezett jáspisnak az esetében is
(Lelőhely: Komlóska)

rendhagyó példány
Az általában kékes színű kalcedonnak 
a képen szereplő gyöngyöstarjáni
példányát hematit színezi vörösre

A kvarcba zárt goethitszálak
felelősek a sárgásbarna tigrisszem,

míg az azbesztszerű riebeckit a
kékesfekete sólyomszem színéért 
és a csiszolt példányokon fellépő

macskaszemhatásért. 
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fotó: Körmendy Regina fotó: Pécsi Tivadar

Fotó: Jánosi Melinda (MTM, Arnóth-gyűjtemény)

fotó: Körmendy Regina – Lévai Zsolt-gyűjtemény fotó: Körmendy Regina – Lévai Zsolt-gyűjtemény
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A szegény ember gyémántja
A kvarcnak és változatainak drágakőként való felhaszná-
lása sokat változott az évezredek során. Az ókorban igen
magas fokot ért el a színezett vagy sávozott mikrokristá-
lyos változatok művészi megmunkálása. A középkorban
inkább a már a Római Birodalomban is divatos hegyi-
kristály-faragványokat készítettek. A jókristályos kvarcot
az eljárás középkori feltalálása után fazettált (lapokra csi-
szolt) ékkőnek használták. Részben saját színüket kihasz-
nálva, vagy a foglalat színes festésével, alábélelésével más drágakövek
helyettesítőjeként is alkalmazták. 

A víztiszta kvarccal azonban nemcsak utánozták a gyémántot, hanem
bizonyos megjelenési változatait vele azonosnak is hitték: ilyen volt pél-
dául a késő középkorban megismert máramarosi gyémánt. Ez a zömök,
jóformán kettős piramis alakú kifejlődés szépen csillogó kristálylapjaival
valamennyire a gyémánt oktaéderes kristályaira emlékeztet. A hasonló
megjelenésű kvarcokat a lelőhelyükről szokás elnevezni (hazánkban ilyen
a „mecseki gyémánt”, az USA-ban a „herkimeri gyémánt” stb.). 

Mindenki játszótársa – sokak munkatársa
Kvarcot alighanem mindenki tartott már a kezében, hiszen gyermekként
a kvarc finom szemcséiből építettük homokvárainkat. Felnőttként sem
nélkülözhetjük: a világon évente kitermelt 150 millió tonnányi – főként
építkezésekhez használt – homok és kavics zöme kvarcanyagú. A homo-
kot öntőformák készítéséhez, illetve üveggyártáshoz is nagy mennyiség-
ben használják. Az utóbbi célra persze már olyan, kísérőásványoktól és
vasas bevonatoktól mentes, fehér kvarchomok kell, amellyel csak nap-
szemüvegben lehetne homokozni…

A víztiszta kvarccal azonban
nemcsak utánozták a gyémántot,

hanem bizonyos megjelenési
változatait vele azonosnak is hitték:

ilyen volt például a késő
középkorban megismert máramarosi

gyémánt.

Máramarosi gyémánt
kárpáti homokkőből
kimállott zömök, színtelen
kvarckristályok

pengeélesek
Tűzkőből pattintott
kőszerszámok

némi szerencsével 
akár egy kavicsbányában is találhatunk
Achátot (sávos kalcedont)  
(Lelőhely: Várpalota) 
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FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
PAPP GÁBOR

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu
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A Flintstone családtól a flintáig
A kvarc egyes változatait azonban nemcsak békés és
építőcélokra használták a történelem során. A tö-
mött, finom szemcsés, kőzetszerű kovaváltozatok és
kovakőzetek (tűzkő, radiolarit, kvarcit) keménységük
és kagylós törésfelületeik által kialakítható éleik miatt
keresett őskori szerszám- és fegyvernyersanyagok vol-
tak. Magyarországon a régészek tizenhárom őskori
kovabányát találtak, közülük a sümegi (Mogyorós-
domb) és a tatai (Kálváriadomb) látogatható bemu-
tatóhely. 

Nem véletlenül kapta tehát a Flintstone – azaz
Tűzkő – nevet a népszerű kőkorszaki rajzfilmfigura.
A tűzkő, mint neve is mutatja, tűzcsiholásra is hasz-
nálható, mivel az acélt megütve szikrákhoz juthatunk.
A 17. században, a kovás puska elterjedésével fontos
stratégiai nyersanyaggá vált, és az is maradt a gyutacsos
puska feltalálásáig, a 19. század közepéig. Az öngyújtók
„tűzköve” azonban már a 20. század eleje óta ferro-
cériumból (vas és cérium ötvözetéből) készül.

Az „elpusztíthatatlan” kvarc
A magyar „kova” szó valószínűleg a kővel azonos
gyökerű. Természetesen nem minden kő van
kvarcból, de valóban, a földpátok után a leggyako-
ribb kőzetalkotó ásványról van szó, mely becslések
szerint a földkéreg 1/8-át alkotja. Keménysége és
vegyi ellenálló képessége miatt (csak a fluorsav
oldja) a felszíni kőzetek lepusztulása után a törme-
lékben feldúsul, akár uralkodóan kizárólag kvarc-
ból álló, laza üledékeket (homok) és kőzeteket
(homokkő) létrehozva. 

Keménysége az ásványtanban használatos tízes
(Mohs-) skálán 7, a gyakori ásványok közül egyér-
telműen a legkeményebb. Nem véletlen, hogy a leg-
nevezetesebb (nem szerves) drágakövek: a smaragd,
a rubin, a zafír és a gyémánt, mind a 7-nél kemé-
nyebb ásványok közül kerültek ki. 

Ahogy az angol sandpaper („homokpapír” = csi-
szolópapír) elnevezés is mutatja, keménysége miatt
régóta csiszolóanyagként használják, ma leginkább
a homokfúvásos tisztításban. A malomköveket, fe-
nőköveket egykor főként homokkőből vagy egyéb
finom szemcsés, kvarctartalmú kőzetből készítették.
A kvarcit keménységét manapság inkább a lépcsők
vagy a konyhai munkalapok burkolásánál használ-
ják ki, a tömött, mikrokristályos kvarc szívósságát
és vegyi ellenálló képességét pedig a laboratóriumi
technikában kamatoztatják.

Ahogy az angol sandpaper
(„homokpapír” = csiszolópapír)

elnevezés is mutatja, keménysége miatt
régóta csiszolóanyagként használják,

ma leginkább 
a homokfúvásos tisztításban.

Fotó: Jánosi Melinda (MTM gyűjt.)

fotó: Körmendy Regina



fotó: Tóth László



KVARC
XXXV. ÉVFOLYAM 313. lapszám

51

# K VA R C Ó R A  # S Z O L Á R I U M  # K R I S TÁ LY G Ö M B

A homokórától a kvarcóráig
A tudomány és a technika fejlődésével a kvarc alkalmazási területei is
változtak. A csaknem két évezrede feltalált homokórán lepergő szemek
helyett ma kvarcóra mutatja az idő múlását, melynek „lelkét” jelentő
kristályoszcillátor működése a piezoelektromosság jelenségén alapul. 

Azt, hogy bizonyos szimmetriájú kristályokon meghatározott irányú
nyomás elektromos feszültséget kelt, és megfordítva, az elektromos feszültség
alakváltozást okoz, a Curie fivérek többek között kvarckristályokat vizsgálva
fedezték fel 1880-ban. A kvarcoszcillátorok a rádiótechnikában is nélkü-
lözhetetlenek, amit jól mutat, hogy 1944-ben, a II. világháború tetőpontján
850 tonna „rádiókvarcot” használtak fel. 

Az 1950-es évek óta a „piezokvarc” kristályait már mesterségesen,
autoklávban növesztik nagy nyomáson, forró lúgos oldatból. Az eljáráshoz
azonban mindmáig szükségesek a természetes kvarckristályok, melyeket
magokként (kristályosodási gócokként) használnak. Így nem meglepő,
hogy 2015-ös adatok szerint az Egyesült Államok több mint 7 tonna
természetes kvarckristályt tart stratégiai készleten…

A homok is újabb alkalmazási területeket talál: a rétegrepesztéses szén-
hidrogén-termelés során a tárolókőzetben létrehozott repedésekbe – azok
„kitámasztására” és a pórusokon keresztül a szénhidrogén-áramlás
biztosítására – préselik be. 

Lehet-e kvarcolni a szoláriumban?
Az üveg egyik fő nyersanyaga a kvarc, de harmad-negyedrésznyi egyéb
összetevője is van. Ha az üveg kizárólag olvasztott kvarcból készül, ma-
gasabb olvadáspontú, nagyobb keménységű és kisebb hőtágulású lesz.
Ezért készül a nagy gőznyomáson és hőmérsékleten működő halogén-
lámpák búrája kvarcüvegből. És ugyancsak kvarcüvegből húzzák az op-
tikai üvegszálak zömét is. 

Mivel a kvarcüveg az ibolyántúli fényt is jobban átengedi, a „kvarclám-
pákban” – és manapság a szoláriumokban is – használt fénycsövek szintén
belőle készülnek. A szoláriumban tehát valójában kvarcolni nem, csak
„kvarcüvegelni” lehet. 

Kvarcüveg (lechatelierit) azonban természetes úton is keletkezhet:
például meteoritbecsapódások alkalmával, de jóval gyakrabban a homo-
kos talajt ért villámcsapások során („fulgurit”, a latin fulgur = villám szó-
ból), gyökérszerű, elágazó, törékeny alakzatok képében.

Egy nemérc, amely érc
A nemércek azok az ásványi nyersanyagok, amelyeket nemfémek előállítá-
sára használnak. A kvarc az egyik legfontosabb nemérces nyersanyag – azon-
ban egyben érc is! Avagy talán „félérc”, hiszen a szilícium, melyet belőle
nyernek, „csak” félfém... 

A számítógépkor emblematikus anyagát kvarchomokkőből vagy
kvarcitból állítják elő, a világon évente 8 millió tonnát. 

De hogy a kvarc technikai felhasználásainak terén mit hozhat a jövő,
még egy kristálygömb sem mutatná meg nekünk. Kristálygömböt ugyan
nem, viszont sok kvarcváltozatot és számos, a kvarc felhasználásával kap-
csolatos tárgyat mutat be a Magyar Természettudományi Múzeum 
„A kiválasztottak – az év fajai” című kiállítása.

papp gábor
geológus-mineralógus, 
a Magyar Természettudo-
mányi Múzeum Ásvány- 
és Kőzettárának vezetője

Ha nem is alpesi méretben,
de füstkvarc Magyarországon is
található, mint például ez az azurit
társaságában mutatkozó példány
(Lelőhely: Pécs  (Kozári-vadászház
melletti kőfejtő) 



K é t  p á r  g u m i c s i z m a
Szöveg: fehér anna ditta

Gumicsizmám talpa nyöszörög a hullámosra fagyott jégrétegen.
Mellette a víz dühödt morajlása és a szánkóink talpából kiálló

szögek jég-selymet sértő karcolása zajong...

Szombat reggel nyugodtan ültem a pizsamámban, amikor 
megcsörrent a telefonom. Irimiás Balázs, a Csoma Szobája 

Alapítvány kuratóriumi elnöke volt az.
– Figyelj, Panni! Sonam hívott, hogy kijön a hegyek közül 
Lehbe, és mehetnétek a télen befagyott Zanszkár-folyón.

– Oké, mikor?
– Hát, úgy 3 nap múlva.

Kedden már a repülőn ültem...
Azt mondják, hogy a spontán kialakult programoknak van a leg-
jobb vége. Január közepén, –16 °C-ban, egy 20 kilós hátizsákkal

a hátamon, a befagyott folyón sétálva ezt még nem feltétlenül
éreztem át, de el kell ismernem, hogy erősebb és boldogabb

ember lettem, miután hazajöttem...



Fotó: Stanzin Namgail
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A fagyos menet
A Himalájában, Ladakhban, az észak-indiai buddhista tartományban já-
runk. A Zanszkár-folyó völgye e sziklavilág legelszigeteltebb szegletei
közé tartozik. Igaz ez a nyári időszakban is, amikor többnapos busz- vagy
terepjárótúrával, vagy épp az Indus-völgyből hosszú, leg-
alább egyhetes gyaloglással közelíthető meg, és hatványo-
zottan érvényes a 6-7 hónapig is eltartó téli évszakban,
amikor az autóval járható 4000–5000 méteres hágókat
elzárja a hó, ezzel elszakítva a Zanszkár-völgyi falvakat 
a külvilágtól.

Az egyetlen megközelítési lehetőséget az az egy-más-
fél hónap jelenti január–februárban, amikor hosszú
távon elég hideg van ahhoz, hogy a folyón biztonságos
vastagságúra fagyott jégréteg vénaként kösse össze a völgyet Ladakh 
szívével, az Indus völgyében fekvő Lehhel. A helyiek ebben az időszakban
ezen a – helyenként meglehetősen hiányos – jégrétegen közlekednek:
csomaggal, gyerekkel, családdal – épp, ahogy a helyzet megkívánja. 
A menet neve Chadar, ami ladakhi nyelven csak annyit tesz: fagyos. 

Az egyetlen megközelítési
lehetőséget az az egy-másfél hónap
jelenti január–februárban, amikor 
a folyón biztonságos vastagságúra

fagyott jégréteg vénaként köti össze 
a völgyet Ladakh szívével.

Jégfolyosó
Stanzin Namgail, a zanglai herceg 
és Puntsog Dawa túravezető
egyensúlyoz  a Zanszkár-folyó 
keskeny jégperemén

Hótaposás
Hófehér, felhőkbe burkolózó hegyláncok
kísérik utunkat Zangla falu mellett
(KEZDŐ oldalpár)

Fotó: Fehér Anna Ditta
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Télben az igazság
A Csoma Szobája Alapítvány 2008 óta dolgozik a Zansz-
kár völgyében. A régi királyi székhelyen, Zangla falucs-
kában például önkéntesek segítségével a hosszú, téli
időszakban is használható szoláriskolát építenek. 

Két, Zanglában eltöltött nyári szezon után lehetősé-
gem adódott, hogy télen is meglátogathassam a falut,
ami kulcsfontosságú az alapítvány további munkája
szempontjából. Működik-e a szoláriskola? Hány gyerek
és hogyan használja? És egyáltalán, hogyan élnek a zansz-
kári emberek hónapokig hóba zárva? E kérdésekre ke-
restem a választ másodmagammal.

Társam Stanzin Namgail, a helyi király fia, akivel va-
lóban egy párt alkotunk, így kevés félelemmel és hatalmas
lelkesedéssel vágtunk neki a legendákkal átszőtt, 80 km-
es kalandnak. Közös álmunk volt, hogy így érjük el Zang-
lát, mivel ő tanulmányai miatt kisgyermekkora óta nem
láthatta szülőfaluját télen, engem pedig hajtott a kíván-
csiság, hogy megismerjem a zanglaiak téli életmódját is.

Vékony hólepel
A Zanszkár-völgy kopár sziklavilága a benne tekergőző
fagyos folyóval, ami a híres-hírhedt Chadar-túra színhelye 

Fotó: Fehér Anna Ditta
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Akadálypálya
Delhi kaotikus fülledtsége után megdöbbentő élmény  a 3000 méter fe-
lett fekvő, fagyott Lehbe érkezni. Hajnali 5 óra van, induláshoz készü-
lődünk a zanglai királyi család otthonában. A szobában 3 °C körüli
hőmérsékleten hálózsák-paplan kombinációban is vacog az ember.

Próbálom felidézni a Balázstól kapott jótanácsokat: abban az esetben,
ha az ember vízbe esik, a legjobb megoldás, ha odafagyasztja magát a
legközelebbi jégtáblához…

Hasonló tippekkel felvértezve indulunk, először autóval a folyóvölgy
kezdőpontjáig, ahonnan már csak magunkra és gumicsizmáinkra számít-
hatunk. 10 km-rel a gyalogos indulás előtt azonban nálunk feljebbvaló
erők lépnek a színre, így autónk egy jeges árokban köt ki.
Háromórányi fagyoskodás és tehetetlen kínlódás után (tér-
erő nincs, az átmenő forgalom is minimális) végre megér-
kezik egy nepáli vendégmunkásokkal zsúfolt, platós autó.
Próbálnak segíteni: azt el is érjük, hogy a sok ásás miatt ne
fázzunk, de előre nem jutunk. Végül egy turistabusz húz ki
a bajból, így ötórányi veszteglés után végre elindulunk. (He-
lyesebben: indulnánk, ha pár kilométerrel arrébb nem állí-
tana meg az útra teljes szélességében leomlott sziklatömeg.)

A helyiek úgy tartják, hogy a Chadar szellemei néha-néha megkísér-
lik elvenni a túrázók életét. Ha azonban nem járnak sikerrel, örökké vi-
gyázni fognak rájuk… Így hát hálát adunk a buddhizmus szellemeinek,
hogy mi az árokban, és nem a hegyomlás alatt kötöttünk ki. Még abban
is reménykedhetünk, hogy a jövőben is számíthatunk a védelmükre... 

A helyiek úgy tartják, hogy a Chadar
szellemei néha-néha megkísérlik

elvenni a túrázók életét. Ha azonban
nem járnak sikerrel, örökké vigyázni

fognak rájuk…

Kúszva-mászva
Néhol a sziklatömbök alatti keskeny
jégsáv biztosítja a továbbjutást 

Fotó: Fehér Anna Ditta Fotó: Fehér Anna Ditta
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Chadar – oda
A legenda szerint a Zanszkár-völgyet ősidők óta kí-
gyók uralták, amelyeket a mitikus madár, Garuda
pusztított el, és ezzel felszabadította a területet a
csúszómászók uralma alól. A kígyók jelenlétére ma
már csupán a hegytömegek között kanyargó folyó 
és az azt tápláló apró patakok emlékeztetnek,
ugyanakkor embert próbáló akadályokat görgetve
az arra járók elé.

A nap általában nehezen indul –15°C-ban: a
sátrunk összefagy reggelre, bent is mínuszokra éb-
redünk. Hajnalban még mindenhol biztonságos a
jég, így korán kell elindulnunk. Ottlétünket már
csak a félig elfogyasztott májkrém és a kialudt tűz
jelzi. Sietnünk kell, napi 8-10 órát gyaloglunk a
hátizsákokkal.

Egészen átszellemülve rójuk a kilométereket a
Himalája meredek, kopár vonulatai között. Az
eddig tág völgy most összeszűkül, és hihetetlen ma-
gasságokba törő hegytömegek nehezednek a tájra.
Az első szakaszt a sziklafalakból kiálló vasrudakba
kapaszkodva tesszük meg, alattunk a vadul höm-
pölygő Zanszkárral.

Pár kilométer után a Chadar kissé barátságosabb
arcát mutatja. Fél méter vastagon feltorlódott jégen
próbáljuk áthúzni a szánkót, és mivel ez nem sike-
rül, kénytelenek vagyunk a hátunkon továbbvinni
csomagjainkat. A megnövekedett súlyt már nem
mindenhol bírja a jég, így miután én derékig szaka-
dok egy jégbuborékba, zanglai vezetőnk, Puntsog
Dawa pedig kétszer esik hasra a jégréteg fölötti,
megolvadt, 20 cm-es vízben, úgy döntünk, hogy
végül is haladhatunk kicsit lassabban is…

El kell ismernem, a gumicsizma életet ment!
Szürreális élmény, hogy egy vádliközépig fagyott,
ezerforintos, fröccsöntött gumidarabnak köszönhet-
jük a túlélést a Himalája közepén. A személyes 
higiénia hiánya viszont kezd egy kicsit zavarni. 
Lassan öntisztuló leszek, bár az átmenet elég kelle-
metlen. De ez legyen a legnagyobb problémánk...

A harmadik nap után már várjuk a fényt az
alagút végén a zanglai asztalos, Sonam személyé-
ben, aki ígéretet tett, hogy elküld értünk egy autót
a szurdokmenet végpontjához, az ott húzódó, épí-
tés alatt álló úton. Ám se Sonam, se autó, így 
az esti zanglai meleg vacsora gondolata is hamar
szertefoszlik.

Pár órás hegymászás után végül egy út menti
bunkerben húzzuk meg magunkat, amit nyáron
az útépítő munkások használnak. Másnap végül
stoppolunk egy autót, ami elvisz Zangláig.

Szürreális élmény, hogy egy
vádliközépig fagyott, ezerforintos,

fröccsöntött gumidarabnak
köszönhetjük a túlélést a Himalája

közepén.

Vasalt út
A nem megfelelően befagyott jég fölött
sziklákba erősített betonvasak segítségével
közlekednek a hátizsákokkal megpakolt
szurdokjárók. Minden egyéb biztosítás nélkül 

Fotó: Fehér Anna Ditta
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Zimankós Zangla
Zangla falu téli arca merőben különbözik a nyáritól. Nincs
árpaföldgondozás, építkezés, nem jönnek a karavánok. 
A nagy hidegben a falubeliek összegyűlnek, és együtt
imádkoznak isteneikhez és a hegyek szellemeihez, hogy
essen elég hó az amúgy kifejezetten száraz hegyekben, amit
a nyári időszakban ivó- és öntözővízként használnak, tehát a túlélésüket
biztosítja. A helyi asszonykör tagjai egész napos program keretén belül
morzsolják maláikat, és mantráznak a jó szerencse érdekében. Úgy tűnik,
imáik meg is hallgattatnak: másnap leesik a nagy hó Zanglában, amely
porcukor-királysággá változtatja az egyébként kopár és kietlen tájat.

Ilyenkor zajlik csak az élet igazán. A hosszú és kemény hideg okozta
több hónapos gazdálkodási kényszerpihenő a helyiek kedvenc időszaka.
Előkerülnek a fészerből az íjak, szánkók, a saját kezűleg, műanyag csőből
eszkábált „sítalpak” és a nap fő attrakciójához a röplabdaháló a főtéren.
Hóban-fagyban, papucsban-gumicsizmában megy a vérre menő harc a csa-
patok között. Nincs elveszett labda, csak 9 ember a pályán, akik meglehe-
tősen sajátos szabályrendszer szerint értelmezik a játékot. Minden csapat a
maga legjobbjait állítja pontszerző helyekre. A kisfiúk ácsingózva várják,
hogy felnőjenek a feladathoz és ők is beszállhassanak a nagyobbak mellett.

A nyáron befejezett szoláriskola nyüzsög a gyerekektől, tanároktól. 
9–16 óráig folyik az oktatás, 4 tanteremben, 4 tanár 70 gyerekkel foglal-
kozik, akik nemcsak Zanglából, de a környékbeli falvakból is átjárnak,
hogy tanulhassanak. A termekben a hőmérséklet még rossz időben sem
esik 5 °C alá, így nyugodtan kijelenthető, hogy a falu legmelegebb épülete.

Magaslati edzés
Zanglai gyerekek versenyeznek saját
készítésű, deszkákból és kerozinfőzőn
hajlított műanyag csövekből
eszkábált szánkóikkal a falu
határában 

A hosszú és kemény hideg okozta
több hónapos gazdálkodási

kényszerpihenő a helyiek kedvenc
időszaka. 

Fotó: Fehér Anna Ditta
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Vízben reménykedve
A helyi nőegylet tagjai minden újholdkor és
teliholdkor összegyűlnek imádkozni, bőséges
havazást kérve isteneiktől. A télen leesett hó
mennyisége ugyanis létfontosságú a nyári ivó-
és öntözővíz szempontjából 

A szoláriskolában
Zajlik a közösségi élet. A gyerekek mesélnek,
barátkoznak, egymást segítik a tanulásban 
a falu legnagyobb fűthető közösségi terében 

Sőt, igazi multifunkcionális épület, ugyanis hosszabb napsütés esetén 
40 °C-ot is mértünk a teremben a napon. Igény szerint szaunának is szuper.

Az élménytől megilletődve megyünk haza, amikor jön a hír, misze-
rint másnap összegyűlik a falu apraja-nagyja az iskola előtt. Szeretnék
megköszönni, hogy az alapítvány segítségével felépülhetett az iskola.
Annak az épületnek, minden egyes köve, téglája és gerendája legalább
három falubeli vagy önkéntes munkájának az eredménye, amit úgy húz-
tunk föl, mint egy építővárat: kőről kőre, tégláról téglára, minden egyes
fűzfaágat precízen beforgatva a tökéletes helyére.

Ilyenkor elfelejti az ember, hogy két hete fagyott hagymát, száraz kecs-
kehúst és két szem borsóval „gazdagított”, ázott sajtos-lisztes levest eszik.
Nem számít az sem, hogy akárhova megy, a meleg vaskályha ellenére, mégis
hideg van. Csak az a fontos, hogy 4 év, 200 külföldi önkéntes és megannyi
falubeli munkájának gyümölcse már áll, használják, szeretik és örülnek neki.

Mindemellett Zanszkárban sincs kolbászból a kerí-
tés. A téli hideg kemény akadályok elé állítja a falu
népét. Az ivóvizet a falutól bő kilométernyire fekvő fo-
lyóból hozzák, amin ilyenkor egyetlen, 20 cm átmérőjű
lék biztosítja ember és állat életben maradását. Először
Riska dzomó – a helyi jak és tehén hibridje – nyáladzik
bele, majd Yangdol néni méregeti műanyag kannájába
a vizet, valaha jobb napokat látott konzervdobozával.

A téli háztartásvezetés is komoly erőfeszítéseket
kíván. Például a zanglai királyné pár hónapig teljesen egyedül takarítja
el az egyébként indokolatlanul nagy, 300 m2-es királyi palota tetejére
naponta lehulló félméteres hóréteget…

Csak az a fontos, hogy 4 év, 
200 külföldi önkéntes és megannyi

falubeli munkájának gyümölcse 
már áll, használják, szeretik 

és örülnek neki.

Fotó: Fehér Anna Ditta

Fotó: Stanzin Namgail
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Időnk most rövidre szabott Zanglában. Már mennünk kellene kifelé,
folyásirányban a Zanszkár mentén, egészen az Indusig, ám a nagy hó
miatt nem volt ajánlatos elindulni: a lavinák sem pihennek.

Zangla az emberből a legjobb és legrosszabb oldalát is elő tudja csa-
logatni, mindezt nagyjából akár 10 perc különbséggel is. Amíg mi a falu
búcsúrendezvényén pityergünk a meghatottságtól, addig a helyiekből
álló, turistákat cserben hagyó hordárcsoport – akikkel együtt mentünk
volna ki a zanszkári hegyek közül – ígérete ellenére minket is Zanglában
hagy. Ám nincs halasztani való időnk, így Stanzinnel ketten, térdig érő
hóban vágunk neki a menetnek. Egyedül a hegyek vonulata és a hó a
kísérőnk, plusz egy zanglai kutya, ami kilométereken keresztül követ
minket. A sors (vagy megint a hegyi szellemek?) azonban nem engedik,
hogy továbbmenjünk, mert találkozunk Stanzin édesanyjával, aki a
szomszédos faluból gyalogol éppen a hóban hazafelé, és megtiltja, hogy
ketten induljunk neki a 80 kilométeres, veszélyes szurdokútnak.

Chadar – vissza
Másnap sikerül felbérelnünk vezetőnek az egyetlen em-
bert, aki egy nap alatt is megtette már az egyébként 
kényelmesen hatnapos Chadar-menetet. A várható eről-
tetett sebesség már csak hab a tortán... De hát – gondol-
juk – ismerős terepen vagyunk, így könnyebb lesz az út
kifelé. Rosszul számítottunk. A méteres hóréteg miatt a
Zangla falut a szurdokjárás kezdetével összekötő 30 km-es útszakasz jár-
hatatlan. Kétnapos kínlódás kezdődik, 20 kilós hátizsákjainkat a hátun-
kon cipelve, egymás lábnyomában lépkedve küzdünk az elemekkel. 
A Chadar ehhez képest frissítő élmény, néhol a jégréteg olvadt felső ré-
szén való csúszkálással, gumicsizmához fagyott nadrággal.

Éjszakai alvóhelyeink repertoárja ezúttal egy kecskeóllal, egy barlang-
gal és egy összefagyott sátorral bővül. Végül 4 nap alatt átérünk. Lehben
már aggódva várnak. 

Vége
Ladakh központját repülőgépen hagyjuk el, átkelve az összes Himalája-
lánc fölött, egészen Delhiig utazva. Így méltóképpen búcsúzhattunk a
Himalája itt kopár, mégis sokszínű világától: égbe törő, csipkézett csú-
csaitól, folyói vizére pajzsként nehezedő jegétől.

Jogosan merül fel a kérdés: vajon miként képes itt egy kultúra évszá-
zadok óta nemcsak fennmaradni, de virágozni? A ladakhi és zanszkári
titok az elfogadásban, az élet egyszerű szeretetében rejtőzhet. A legen-
dákkal átszőtt, szellemek által lakott, szélsőséges magashegyi, sivatagi
környezetben nincs választása az embernek. Elfogadja, ami neki valamely
felsőbb erő által adatott, és hogy ő az élet körforgásának ugyanolyan
része, mint a bogárka, ami reggel a sarokban motoszkál. Az itt eltöltött
másfél téli hónapot nem a komfortzónámból való kimozdulás, hanem a
fizikai-lelki határok állandó feszegetése jellemezte. Ám ezek a korlátok
mintha egészen más, tágabb spektrumon mozognának, mint itthon. Így
tehát nem a cél teljesítése volt meghatározó, hanem a végtelenségig jár-
ható út, az állandó kaland, ami a kitűzött cél elérése mellett lehetővé
tette, hogy közelebb kerüljek a titok megértéséhez, és haza tudjak hozni
egy keveset a himalájai varázslatból.

Éjszakai alvóhelyeink repertoárja
ezúttal egy kecskeóllal, egy

barlanggal és egy összefagyott
sátorral bővül.

ÁTVÁLTOZÁS
A hóval borított jégen szánkónkat és
csomagunkat a hátunkon cipelve
róttuk a kilométereket. Így a menet
végére kevesebbek csak kilókban
lettünk, azonban nagy adag élménnyel
és egy szép, napszemüvegesre barnult
arccal gazdagodtunk. Utóbbin a helyiek
napokig, mutogatva nevettek 
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A Százhalombatta város nevében
szereplő „Százhalom” kifejezés
már igen korán, 1283 körül sze-
repel (Zazholm alakban) az egyik
legfontosabb magyar középkori
történeti forrásban, Kézai Simon
krónikájában. Sőt, latin alakban
– centum montes – még koráb-
ban, Anonymus Gesta Hun-
garorumában is megtaláljuk. 

A középkori szerzők számára
„ismert” impozáns halmok (aho-
vá ők a magyar honfoglalással
kapcsolatos eseményeket rekonst-
ruáltak) régészeti kutatása sem
új keletű. 170 éve, 1847-ben 
készítette el Varsányi János a 
halomsírmező térképét. Ezen
122 halom található, s elhelyez-
kedésük meglepően jó egyezést mu-

tat a 140 évvel későbbi, 1986-os
felméréssel, amelyen 123 halom
szerepel. E Virágh/Torma-féle
térkép különlegessége, hogy út-
törő módon nemcsak terepi meg-
figyelésekre támaszkodott, hanem
egy 1953-ban készült légi fotót is
felhasználtak munkájuk során a
szerzők. De valóban ismerjük-e
ezt az impozáns halom-egyyüttest?

Megskalpolt
halmok 

nyomában

fotó: Czajlik Zoltán

Szöveg: czajlik zoltán
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Gersi István 1934-es felvételeiből 
készült fotómozaik 
Korong alakú, világos foltok és sötét gyűrűk 
jelzik a halmok helyét, helyenként a sírkamra
okozta elszíneződés is megmutatkozik

1934
A halomsírmező első légi fényké-
pezése, Gersi István magyar királyi
légügyi főellenőr felvételei hamar
feledésbe merültek, csak néhány
éve azonosította őket Holl Balázs
a Magyar Nemzeti Múzeum gyűj-
teményében. Csaknem 60 évnyi
szünet után, 1993-tól ismét ké-
szülnek régészeti légi felvételek: elő-
ször a magyar–francia légi régészeti
programban, majd az ELTE Ré-
gészettudományi Intézete és a száz-
halombattai „Matrica” Múzeum
közötti együttműködés keretében.
És ekkor merült fel először a
gyanú, hogy az eddig ismert 123
halmon kívül itt más régészeti je-
lenségekkel is számolnunk kell...

Levegőből – földről 
A halomsírmező területe számtalan
magántulajdonos kezében van, a
parcellaméret jellemzően kicsi, és
a művelés igen változatos: szántó-
földként, gyümölcsösként és kert-
ként egyaránt hasznosítják. Így a
kutatások csak szakaszosan, a ki-
sebb-nagyobb területek ideális idő-
pontban való felkeresésével lehet-
ségesek. Bár a szántott területek
megfigyelése látványos eredménye-
ket hoz, a gyümölcsösök és a zárt-
kertek légi fényképezése csak ritkán
ad új információt. Ezért a légi ré-
gészeti felderítőkutatást már évek
óta magnetométeres geofizikai mé-
résekkel és részletes felszíni lelet-
gyűjtéssel egészítjük ki. 

Varsányi János 1847-es felmérése 
az Érd/Battai halmokról 
170 évvel ezelőtt a déli részen több, egymáshoz
közeli, rendezettebben álló halom volt látható.
Ismert volt a római kori limes-út is, amelyet utóbb
Szabó Máté (Pécsi Tudományegyetem) tárt fel
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Talajelszíneződésként megmutatkozó 
gyűrűalakzatok 2014. március 11-én
A csapadékos időszakot követő gyors
száradás során a halmokat
körülvevő árkok rövid időre újra
láthatóvá váltak 



Körárkok és halmok
A felvételeken és a méréseken kü-
lönösen szembetűnőek azok a gyű-
rűalakzatok, amelyek valószínűleg
az egykor a halmok köré ásott kör-
árkok nyomai lehetnek. Az árkok
és a még álló halmok mérete igen-
csak változatos, akár 44 m is lehet
az átmérőjük, de a többségük 12–
22 m-es. A mai módszerekkel már
jól azonosíthatók azok a halom-
nyomok, ahol sírkamra
lehetett az egykori halom
közepén. Méretük – 
4-5 m x 4-5 m – megfe-
lel az ásatásokon megfi-
gyelt sírépítményekének. 

A kisebb körárkok
esetében viszont nem találunk belső
konstrukciót, így valószínűleg hal-
mok közé ékelődő sírkertek lehet-
tek, amelyeket legfeljebb minimális
mértékben, vagy egyáltalán nem
jelöltek halommal. Figyelemre
méltó, hogy ezek az alakzatok adják
a friss kutatásokban újonnan azo-
nosított 103 db körárkos struktúra
túlnyomó többségét.

„Bővülő” nekropolisz
A 100-nál több, újonnan térképe-
zett, elpusztult halomként vagy sír-
kertként értelmezhető objektum
egy része a nekropolisz korábban
„halommentes”-nek tartott zónái-
ban helyezkedik el. Más részüket
azonban a halomsírmező eddig is-
mert határain túl figyeltük meg.
Mindez azt jelenti, hogy az erede-
tileg 50 hektár területű, régészeti

védelem alá helyezett nekropolisz
mérete legalább 70 hektárra „nö-
vekedett”, miközben a térképezési
munkák még korántsem tekinthe-
tők lezártnak...

A gyűrűk kora
Az 1970-es évek végétől zajló
másfél évtizedes helyszíni kutatások
fontos eredménye a Százhalom-
battai Régészeti Parkban látogat-
ható, rekonstruált halomsír. 
E 115-ös halom mellett a halom-
sírmező további nyolc halmát tár-
ták fel, amelyek temetkezései a
Hallstatt-kultúrához tartoznak.
Ez a Franciaország keleti felétől

Magyarország nyugati
részéig a kora vaskorban
élő, hasonló szokásokkal
és tárgykultúrával jelle-
mezhető népesség kétféle,
nagyobb tömbre osztha-
tó. A régészeti kultúrának

nevet adó, ausztriai Hallstatt-le-
lőhelytől egészen Százhalombattáig
az ún. keleti Hallstatt-kultúra te-
lepüléseit és temetkezéseit találjuk.
Jellegzetes, esetenként grafittal

Mindez azt jelenti, hogy az eredetileg 
50 hektár területű, régészeti védelem alá

helyezett nekropolisz mérete legalább 
70 hektárra „növekedett”.

A 120-as halom környéke 
légi felvételen (balra, Czajlik Zoltán) és
geofizikai felmérésen (jobbra, Puszta Sándor).
A mágneses anomáliatérkép a légi felvételen
látható halmokról részletesebb képet ad, sőt
további gyűrű alakú jelenségek is
azonosíthatók

a lucerna révén vált láthatóvá
A halomsír gyűrű alakú árka 
és a sírkamra foltja 
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vagy geometrikus festéssel díszített
edénytöredékei az érd/százhalom-
battai halomsírmezőn is gyűjthe-
tők, ami azonban önmagában
nem teszi lehetővé a légi fényké-
pezésekkel és geofizikai felméré-
sekkel újonnan megfigyelt jelen-

ségek megnyugtató keltezését.
Ezért 2013-tól újra ásatások kez-
dődtek, hogy lássuk mindennek
időbeliségét, de az építmények
szerkezetét és építési technikáját
is. Három körárok tárult így fel,
ebből kettő a belőlük feltárt leletek

alapján biztosan kora vaskori,
tehát a halmos temetkezésekkel
megközelítőleg egykorú. Megle-
petésünkre a körárkok közepén
nem volt temetkezés, ugyanakkor
az árkok zónájában több sír ma-
radványai is előkerültek.
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Két éve a szántóföldi művelés miatt
erősen csonkolt, „megskalpolt” 49-
es halomhoz tartozó körárkot és a
sírkamrát elemezve kiderült: a halom
eredeti magassága meg-
közelíthette az 5 m-t 
(anyagát főként a 2 és fél
méter mély körárok anya-
gából halmozták föl). 
De az is egyértelművé vált,
hogy a halom és a körárka
között egy nagy, be nem épített
terület volt. A közel 40 m átmérőjű
körárkon belül ugyanis csak egy
maximálisan 20 m szélességű halom
állt. Az, hogy mire használták a

fennmaradó részt, egyelőre kérdéses. 
A tavalyi halomfeltárás során 
kibontakozott egy nagyjából 3,7x3,7
méteres, szögletes, faszerkezetes sír-

kamra. A legfeljebb 70 cm magas
építményt kívülről több sorban is
kötőanyag nélküli kőtömbökkel tá-
masztották meg, 7 méteres átmérőjű
kőpakolást kialakítva. 

A sírkamra nyugati oldalán 
a kőhalom egy rövid szakaszon 
hiányzik, ezen a részen lehetett 
az építmény belsejébe jutni. Ott

elégetett emberi marad-
ványok, nagy agyagedé-
nyek és geometrikus fes-
tésű kerámia töredékei
kerültek elő, többnyire
golyócskákká olvadt,
égett bronztárgyak kísé-

retében. Ezek alapján ez a halomsír
is egykorú az eddig itt ismert te-
metkezésekkel: a Kr. e. 7. század
második felére/Kr. e. 6. század ele-
jére tehető a kora.

A sírkamra nyugati oldalán a kőhalom egy
rövid szakaszon hiányzik, ezen a részen

lehetett az építmény belsejébe jutni.
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Egy árulkodó árok és a „megskalpolt” halom



Tanulságok
Az egyik legrégebben, több mint
700 éve „ismert” hazai régészeti
helyszín új módszerekkel történő
kutatása a szó szoros és átvitt ér-
telmében egyaránt látványosan
bővítette tudásunkat. A nekropo-
liszhoz tartozó, számtalan kisebb

körárokról egyáltalán nem tud-
tunk, és korábban a halmokat
övező árkokról is csak nagyon 
bizonytalan ismeretekkel rendel-
keztünk. Ma már egyértelmű,
hogy a halmok és az árkok azo-
nos konstrukciókhoz tartoztak.

És bár a halomtestek – a régé-
szeti védelem ellenére – egyre
jobban „skalpolódnak”, a temet-
kezéseket övező árkok egyelőre
viszonylagos épségben jelzik a
sírmező egykori szerkezetét és
nagyságát.

Drónfelvétel a 49-es 
halom sírkamrájának 
kibontott állapotáról
Jól látszik az egykori
sírépítményt körbevevő 
kőkonstrukció

A geofizikai felmérések 
összesítő térképe
Fekete színnel jelöltük a mágneses
kutatással, pirossal a légi
fényképezéssel azonosított gyűrűket.
A korábban már ismert halmok helyére
kék színű karikát tettünk

A 49-es halom 
feltárása 2016-ban
A sírkamra belsejének bontása
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fotó: Czajlik Zoltán

czajlik zoltán
Régész, georégész, légi fotós. 
Az ELTE BTK Régészettudományi Intézet
Archeometriai és Régészetmódszertani
Tanszékének vezetője.
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Itt hívjuk fel a figyelmet
a szerzőnek a keszthelyi Balaton
Múzeumban május 13-ig
látogatható régészeti légi
fénykép kiállítására.

Az ásatások vezetője T. Németh Gabriella
(Matrica Múzeum, Százhalombatta), 
a kutatások támogatója a Nemzeti
Kulturális Alapprogram és 
az NKFIH 111058-as pályázata, 2017-től 
az Európai Unió Interreg programja.



Minden 
vasárnap 
háború
Barcelona–Real Madrid, Partizan–Crvena Zvezda,
Boca Juniors–River Plate, Liverpool–Manchester
United, Garrison Gunners–Woolpack Wanderers.
A nemzetközi labdarúgás legnagyobb derbijei
szurkolók tízezreit vonzzák a stadionokba, 
s ültetnek le milliókat a tévéképernyők elé:
játékosaik imádott ikonok vagy éppen gyűlölt
ellenségek. A Gunners és a Wanderers neve persze
kakukktojásnak tűnhet, holott, ha csak a puszta
számokat nézzük, nincs még egy ilyen patinás
rivalizálás jelenleg a Földön. A két Scilly-szigeteki
csapat ugyanis idényenként több mint húsz
alkalommal néz farkasszemet egymással. 
A tét a helyi kupa elhódítása, de a híres, 
6  milliméteres Lyonesse Cup is 
karnyújtásnyira van! A bajnokságban 
szereplő összesen két csapatnak...

Szöveg és kép: Fekete István
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Hugh Town, a Scilly-szigetek központja
A St. Mary's szigeten fekvő település erősen
függ a turizmustól. Több kitűnő pub, egy
Michelin-csillagos étterem és hotelek
várják az üdülőket

scilly-szigetek
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Bemelegítéshez készülődve
A Garrison Gunners egyik játékosa hagyja el az öltözőt.
Itt, a Garrison Field-i pályán játsszák a november
közepétől március végéig tartó bajnokság összes
mérkőzését
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1 bajnokság, 2 csapat, 3 néző
Leszegett fejjel bandukolnak fel a játékosok a verő-
fényes, ám igen szeles vasárnap délelőttön a Hugh
Town ékkövének számító kastélyszállótól kőhajítás-
nyira fekvő futballpályára. A dombtetőn elterülő
Garrison Field oldalvonala mellett nem túl masszív,
fészerszerű öltöző, rajta a felirat büszkén hirdeti: „A világ legkisebb futball-
bajnokságának otthona”. 

A hangulat amolyan idény végi, hiszen ez évben immáron 18. alka-
lommal csapnak össze a felek a ligában. A Scilly-szigeteki labdarúgó-
bajnokság utolsó mérkőzésére érkezem, igaz, erre nem sok jel utal: néző
sehol, később ugyan három bámészkodó bekapcsolódik a meccsbe, ők 
a cserejátékosoknak fenntartott kispadra kuporodva ülve figyelnek egy
darabig. A szezonból egyébként még két kupameccs is hátravan, amit
szintén a Garrison Gunners és a Woolpack Wanderers vív egymással.

A dombtetőn elterülő Garrison Field
oldalvonala mellett nem túl masszív,

fészerszerű öltöző, rajta a felirat büszkén
hirdeti: „A világ legkisebb

futballbajnokságának otthona”. 
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# LY O N E S S E  C U P  # F O C I S Z E Z O N

A 6 milliméteres Lyonesse Cup
A világ legkisebb trófeája, amelynek eredetijét Zürichben, a másolatot pedig
Scillyn, egy pubban őrzik. A két Scilly-szigeteki csapat „válogatottja” 
és a penzance-i Dynamo Choughs összecsapásának győztese viheti magával

Van hangulat
a Woolpack Wanderers öltözőjében, 
s ez az egész mérkőzést végigkíséri. 
A két csapat játékosai rendszerint 
együtt szórakoznak a meccsek után 
a helyi pubban

Amikor rápillantok az órámra, látom, hogy bár
a 10.30-as kezdésig még van néhány perc, a csapa-
tok még nem álltak fel teljesen. Ez rajtam kívül
senkit sem izgat különösebben, s hamarosan kide-
rül, hogy a Wanderers csak 9 játékost tud ma dél-

előtt felmutatni, de a Gunnersnél is csak tízen vannak. Amikor a
Gunners védőjét, Anthony „Gibbo” Gibbonst – aki egyben a liga „el-
nöke” is – az esélyekről faggatom, csak legyint: a bajnokságot utcahosszal
nyerik a sárgák, tét nincs, a cél ma is ugyanaz: egy jót focizni. A márciusi
londoni terrortámadás miatt egyperces gyászszünettel kezdődik a talál-
kozó, a kezdősípszót követően azonban minden a megszokott mederben
zajlik: ugyanazon a pályán, ugyanazok a játékosok a jól ismert ellenféllel
szemben – ahogy a november közepétől március végéig tartó szezon ösz-
szes vasárnapján.

... a találkozó, a kezdősípszót követően
azonban minden a megszokott mederben
zajlik: ugyanazon a pályán, ugyanazok a

játékosok a jól ismert ellenféllel szemben... 
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Nem a húszéveseké
Ám nem volt ez mindigy így, hiszen az 1920-as években még négy csapat
szerepelt a Lyonesse Inter-Island Cupért folyó bajnokságban, ám az 50-es
évekre a népességcsökkenés miatt mindössze két gárda maradt talpon: 
a Rangers és a Rovers, amelyek 1984-ben vették fel a Garrison Gunners
és a Woolpack Wanderers nevet. Hiába azonban az arcra mosolyt csaló
rekord, a Guinness Rekordok Könyvébe nem sikerült bekerülnie a ligának:
mivel mindkét csapat az Angol Labdarúgó Szövetségben (FA), a St. Mary’s
Football Club részeként van bejegyezve, a több mint három évtizede tartó
rivalizálásuk amolyan házibajnokságnak számít.

Sokkal kézzelfoghatóbb problémát jelent, hogy a Scilly-szigetek né-
pességmegtartó képessége igen csekély: például an-
nak, aki 16 éves korában tovább akar tanulni, a
„szárazföldre” kell mennie, s a fiatalok – elsősorban
a magas ingatlanárak miatt – csak ritkán költöznek
vissza időskoruk előtt. Ez egyébként a két egylet át-
lagéletkorán is meglátszik, a 16–25-ös korosztály
gyakorlatilag nincs jelen, inkább a harmincas éveik
derekán járókból verbuválódnak a csapatok.

Sokkal kézzelfoghatóbb problémát jelent,
hogy a Scilly-szigetek népességmegtartó
képessége igen csekély: például annak, 

aki 16 éves korában tovább akar tanulni, 
a „szárazföldre” kell mennie...

Vendég vagy hazai?
A „belterjesség” miatt néha maguk 
a játákosok sem tudják, hogy épp
melyik csapatban futballoznak –
ezt a szezon elején választással
döntik el maguk között

A cikk megírását 
az Isles of Scilly Travel támogatta

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
FEKETE ISTVÁN

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu
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A munkahelyi elfoglaltság és a családi ügyek miatt sokszor nehéz hétről
hétre 11-11 egészséges játékost összetrombitálni – nyáron nem is kísérle-
teznek, mivel sokan a turizmusban dolgoznak. A Scilly-szigeteken a 2015.
évi becslések szerint alig 2300-an laknak, s közülük nagyjából 1670-en
élnek az egyetlen futballpályának is otthont adó St. Mary’s szigetén. 
A 2001-es országos népszámláláson a lakosság több mint 97%-a vallotta
magát fehér britnek – az itt élők 93%-a a szigetcsoporton, illetve Cornwall
megyében, vagy Anglia más részén látta meg a napvilágot. Az idegenfor-
galom adja a szigetcsoport bevételének 85%-át, s a lakosság kétharmadának
munkahelyét is; a hagyományos mezőgazdaság és a halászat mára szinte

teljesen visszaszorult, sokan virágkertészetből élnek.
Scilly legnagyobb települése az ezerfős Hugh Town,
amely adminisztratív központ is egyben. A terület
ceremoniális szempontból Cornwall megye része,
közigazgatásilag azonban önálló, a brit törvényho-
zásban pedig a St. Ives-i választókerületen keresztül
képviselteti magát.

Az idegenforgalom adja a szigetcsoport
bevételének 85%-át, s a lakosság

kétharmada itt dolgozik; a hagyományos
mezőgazdaság és a halászat mára szinte

teljesen visszaszorult.

Izgalom a tetőfokán
A Gunners kapusának kell
nyújtózkodnia az egyik lövést
követően
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Uralkodói figyelem, politikus kisgatyában
Az öt lakott (St. Mary’s, Tresco, St. Martins, Bryher
és St. Agnes) és mintegy 140 lakatlan szigetből, illetve
sziklaszirtből álló, 16 km2-es szigetcsoport a Kelta-
tengerben, Nagy-Britannia délnyugati részén, Corn-
wall partjaitól nagyjából 45 kilométerre húzódik. Az
Artúr-mondakör a nyugat-cornwalli Land’s End és
Scilly közé helyezi Lyonesse legendás, tengerbe vesző
királyságát, amelynek Trisztán volt az uralkodója.  

Scilly Anglia gyöngyszeme: 1975-ben „kiemelkedő természeti szépségű
terület” minősítést kapott. A hely leginkább a jómódú angolok körében köz-
kedvelt, különösen Tresco szigete: legfőbb látványossága – Cromwell
kastélya mellett – az Augustus Smith által a 19. században kialakított, 
7 hektáron elterülő Abbey Gardens, amely az enyhe télnek és a sok napsütésnek
köszönhetően mintegy 20 ezer, Dél-Amerikában, a Mediterráneumban, 
Dél-Afrikában és Ausztrálázsiában honos egzotikus növénnyel büszkélkedhet. 

Scillyn az éghajlat óceáni, a hó és a fagy ritka, a hőmérséklet évszaktól
függetlenül enyhe. Ám hiába a pálmafák és a homokos tengerpart, sok
britet elriaszt, hogy – ami a költségeket illeti – Scillyre eljutni felér egy
külföldi nyaralással. St. Mary’s repülőterére – ha az időjárás engedi –
15–30 perc alatt is el lehet jutni a legközelebbi nagyobb városokból, de 
a borsos árú repülőjegyek láttán sokan döntenek inkább a komp mellett.

Scilly Anglia gyöngyszeme: 1975-ben
„kiemelkedő természeti szépségű terület”

minősítést kapott. A hely leginkább a
jómódú angolok körében közkedvelt,

különösen Tresco szigete.

Utcarészlet, Hugh Town
Az itt élők és az idelátogatók messze
vannak a „Ködös Albiontól”



SCILLY-SZIGETEK
XXXV. ÉVFOLYAM 313. lapszám

79

# U R A L K O D Ó H Á Z  # P I H E N Ő H E LY

A szigetek között hajók teremtik meg az összeköttetést, ám a legnagyobb
szigetről, St. Mary’s-ből Trescóba a főszezonon kívül mindössze egy indul
naponta, s vissza is csak három. 

Scillyn némi túlzással akkora esély van külföldi turistával összefutni,
mint a brit uralkodóház tagjaival: 44 évet kellett arra várni, míg 
2011-ben II. Erzsébet királynő férje, Fülöp edinburghi herceggel az oldalán
eleget tett uralkodói kötelességének, és Hugh Townba látogatott. Vilmos
cambridge-i herceg és Katalin cambridge-i hercegné legutóbb tavaly au-
gusztusban járt itt, ahol a trónörökös 1989-ben édesanyjával, a néhai
Diana hercegnével, valamint apjával, Károly walesi herceggel nyaralt. Hat
éve fel is merült a pletyka, hogy a hercegi pár itt fogja tölteni nászútját,
ám végül nem így történt, mindenesetre a helyi turizmus jól járt a hírve-

réssel: a szálláshelyek iránti érdeklődés a háromszo-
rosára nőtt.   

Senki sem szerette azonban jobban a szigetcso-
portot a brit politikai elitből Harold Wilsonnál
(1916–1995). A munkáspárti politikus 35 éven át
minden nyáron Scillyn pihente ki a miniszterelnöki
bársonyszékkel járó fáradalmakat. Hugh Townban
háromszobás villát építtetett, amelyet Lowenva-nak,
azaz a „boldogság házának” neveztek el. Wilson gyak-

ran mutatkozott itt az újságírók előtt rövidnadrágban és szandálban, jég-
krémet nyalogatva, olykor a homokdűnék között, a szabad ég alatt tartva
meg sajtótájékoztatóit – már amikor nem a világtól elvonulva szívta titokban
kubai szivarját. A néhai kormányfő emlékét a helyiek nagy becsben tartják,
s itt is van eltemetve; a St. Mary’s Old Church temetőjében levő sírját
mindig friss virág borítja.

Wilson gyakran mutatkozott itt 
az újságírók előtt rövidnadrágban 

és szandálban, jégkrémet nyalogatva,
olykor a homokdűnék között, a szabad ég

alatt tartva meg sajtótájékoztatóit.

A Hugh Town-i kikötő
Innen indulnak rendszeres hajójáratok 
a környező szigetekre, és a közelben
működik Scilly egyetlen reptere is
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A nemzetközi figyelem fokozódik
Az időközben feltámadt erős északnyugati szél ko-
mikus helyzeteket szül a pályán: az előreíveléseknél
vissza-visszafújja a labdát, hol a védőket, hol a kapust
megtréfálva. A jeleneteken a Gunners és a Wanderers
játékosai együtt nevetnek, különben is, ez a meccs
már lefutott, a piros-kékek 4–0-ra elhúztak a szü-
netben. A Gunners középpályása, Tim Brooks az öltözőben cigarettára
gyújtva készül a második félidőre – neki ez már a védjegye.

A sajtó jelenlétét mára mindenki megszokta és profin viselkedik. Gib-
bons elárulja, hogy a bajnokság iránti érdeklődés azok után nőtt meg,
hogy 2008-ban az egyik nagy amerikai sportszergyártó cég többrészes
reklámfilmet forgatott a szigeten, olyan nagy sztárok részvételével, mint
David Beckham, Steven Gerrard és Patrick Vieira. Azóta folyamatosan
érkeznek újságírók – legutóbb például a The New York Times írt Scilly-
ről –, hogy megnézzék, mennyire is kell komolyan venni a bajnokságot.

A játékosok azonban nagyon is komolyan veszik. A Wanderers nagyon
hajt, de a meccs vége 7–2. Kiütés, mondhatnánk, ha nem tudnánk, hogy a
Gunners végig emberelőnyben játszott. Gyors átöltözés után – az öltözőben
nincs zuhanyzó – mindenki siet haza, hogy aztán együtt érjenek vissza
törzshelyükre, a Scillonian Clubba, este ugyanis az angol válogatott játszik. 

A szórakozási lehetőséget néhány pub kínálja Scillyn, s bár a mozit 
hiányolják, Gibbo például Trescón is csak évekkel ezelőtt járt. „Pub, sör,
foci, ennyi kell nekem!” – veti oda kurtán az egyébiránt biztonsági őrként
dolgozó férfi, majd nézi tovább a meccset a kivetítőn – azt az angol válo-
gatottat, ahová egykoron titkon mindannyian vágytak. 

Gibbons elárulja, hogy a bajnokság iránti
érdeklődés azok után nőtt meg, hogy

2008-ban az egyik nagy amerikai
sportszergyártó cég többrészes

reklámfilmet forgatott a szigeten...

Félidei feltöltődés
A Gunners játékosa, Tim Brooks (középen)
a rekreáció sajátos öltözői módját
választja

fekete istván
fotóriporter, 
szerkesztő. Érdeklődési
területe a sport és a
társadalom kapcsolata
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Idén emlékezünk Karinthy Fri-
gyes születésének 130. évfordu-
lójára. Róla nyilván mindenki-
nek a zseniális író jut eszébe. Ám
kevesen tudják, hogy az iroda-
lom területén maradandót al-
kotó Karinthyt komoly termé-
szettudományos és műszaki
érdeklődés is fűtötte. Sőt, egy 
bejegyzett találmány is öregbíti
hírnevét!

Bravó, Einstein!
Karinthyt már gyermekkorában
is foglalkoztatták a természettu-
dományok: „Olyanformán érde-
kelt mindez, külön-külön, mint
akinek lehet is, lesz is köze az elekt-
ronokhoz éppen úgy, mint a reme-
terákhoz” – írja Címszavak a
Nagy Enciklopédiához című mű-
vében. Tizenöt éves volt (1902),

Karinthy Frigyes, 
a felfújható földgömb atyja

Szöveg: Telek Máté

amikor a Magyar Képes Világ
folytatásokban közölte Nászuta-
zás a Föld középpontján keresztül
című regényét, amely az író első
tudományos-fantasztikus műve,
és Verne erős hatását mutatja.

Az érettségi után a matema-
tika–fizika szakon, a bölcsészkaron
és a sebészeten is hallgatott egye-
temi előadásokat. Bár diplomát 
sohasem szerzett, írótársai között

Összement a Földgolyó
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A legelső
George Pocock 1830-ban készített
felfújható földgömbjét a greenwichi
National Maritime Museumban őrzik.
Felfújt állapotban 1,2 méter
átmérőjű...

ő mozgott a legotthonosabban a
természettudományok területén.

A tudomány és technika min-
den új eredménye lelkesítette, és
volt is miért rajongania, hiszen a
20. sz. elején „... a szóbeli és fizikai
közlekedés egyre gyorsuló
irama összezsugorította a
világot” (Láncszemek,
1929). A Nyugatban pél-
dául így írt Louis Blé-
riot-ról, aki elsőként re-
pülte át a La Manche
csatornát: „Ez Blériot: a
repülő ember. Óránként
száz kilométeres sebességgel
fúrja a levegőt, (…) de pár perc
múlva fel fognak tűnni az angol
partok és a Repülő Ember Dover
mellett földre száll.” (L’Homme qui
vole, 1909)

Karinthy 1914-ben kötött ba-
rátságot Wittmann Viktorral, a
Magyar Repülőgépgyár vezetőjé-
vel. A mérnök és pilóta („aviati-
kus”) segítségével az író maga is
kipróbálhatta és gyakorolhatta a
repülést. Miután Wittmann 1915.
május 9-én lezuhant a gépével, és
26 évesen életét vesztette, Karinthy
összeállította emlékére A repülő
ember című kötetet. „Azt hiszem,
hogy hatezer méter magasságban
(ennyi a világrekord), úgy érzi a pi-
lóta, hogy a Föld csak egy bolygó,

ami az egy helyben álló, hatalmas
égitest, az aeroplán körül kering.”

Karinthy 1921-ben, A lift fel-
jebb megy című novellájában írt
a Henri Becquerel által 1896-ban
felfedezett radioaktivitásról, vala-

mint a Curie házaspár által 1898-
ban kimutatott rádiumról. „Hosz-
szúkás tubus tengelye táján halvány,
kékes fénypontocska világol. Ez a
betokozott, vastagon körülzárt rá-
dium emanációja: a piciny fémda-
rab rettenetes fényenergiája keresz-
tülvilágítja az ujjnyi acéllemezt.”

Einstein 1915-ös relativitásel-
méletét Karinthy már hat évvel a
kimondása után megjelenítette
Miről van szó? című írásában. „Ez
a világkép újjászületését jelenti: az
egész tudomány csődjét, egy új tu-
domány hajnalát – romba dőlt a
Newton-, Kepler-, Kopernikusz-,
Galilei-féle álomország, amiben él-
tünk… csodálatos korszak nyílik
meg, kitárul előttünk a mindenség.”

A relativitáselmélet megalko-
tója Karinthy későbbi műveinek
is visszatérő alakja, így például az
1930-ban írt Bravó, Shaw, úgy
van, Einstein! című cikknek is. En-
nek azonban már egy másik tech-

nikai újdonság, a rádió a
fő témája, amely Buda-
pesten 1925-ben kezdte
meg a rendszeres műsor-
sugárzást. „A térben egy-
szerre csak egy ponton való
veszteglésre – az időben
csak egy irányban (múltból
a jövő felé) való utazásra
kárhoztatott fizikai életünk

és lelki eszmélésünk számára a rádió
és a mozgókép hozta el az Abszolút
Bizonyosság isteni érzését.” (Meg-
jegyzendő, hogy a 314 méter ma-
gas lakihegyi rádióadó-tornyot is
még Karinthy életében, 1933-ban
adták át, azóta is ez Magyarország
legmagasabb építménye.)

Az író 1931-es, Távolbalátás
című írásában így értekezett a
technika vívmányairól: „A repü-
lőgép, az igen. Azt direkt restellem,
hogy nem én találtam fel. A repü-
lőgép az kiszélesíti a világot, föl-
emel, elragad. (…) Meg a rádió.
Az is szép. Szférák zenéje – talán
repülőgépről hallgatva, jó magasról,
ahonnan egyetlen szimfóniába ol-
vad a jazz.”

Földgömb.zip
... leeresztve, dobozban pedig mindössze akkora
helyet foglal, mint egy vastagabb A/4-es könyv.
Ennek az anyaga még papír, Karinthy glóbusza
azonban a technika fejlődésének köszönhetően
már gumihártyából készült volna, 
de a szabadalom sajnos sohasem valósult meg

„Ez a világkép újjászületését jelenti: 
az egész tudomány csődjét, egy új
tudomány hajnalát – romba dőlt 

a Newton-, Kepler-, Kopernikusz-,
Galilei-féle álomország, amiben éltünk…

csodálatos korszak nyílik meg, kitárul
előttünk a mindenség.”
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Karinthy gyakran vett példákat a
természettudományok köréből, ha
műveiben bizonyítani vagy cáfolni
szeretett volna valamit. Fordított
világ című művében (1928) pél-
dául valószínűleg Johannes Lang
(1899–1967) elméletét mutatja be:
„Egy német csillagász (…)
azt mondja, hogy (…)
amit mi Földnek neve-
zünk, az egy belül üres go-
lyó, olyan, mint egy nagy
buborék. A mi világunk
pedig, Európa és Amerika
és Afrika és a tengerek, és mi magunk
ennek az üres buboréknak a belső
gömbfelületén vagyunk. Hogy kívül
mi van, arról sejtelmünk sincs, va-
lami nagy tűzréteg lehet nyilván,
mert ha a földkéregben kifelé ásunk

(eddig azt hittük, befelé), rendesen
lávához és tűzhöz közeledünk.”  Ka-
rinthy bizonyosan tudta, hogy az
„üreges Föld” (Innenweltkosmos)
elmélete tudományosan cáfolható,
azonban megmozgatta írói fantá-
ziáját az érdekes felvetés.

1933-as Vigyázat, robbanunk!
című novellájában egészen ponto-
san ír le egy csillagászati jelenséget:
„Ugorjunk gyorsan pár billió kilo-
métert. Ez a két ikercsillag, egymás
körül keringve – az egyik vörös, a

másik kék – mindjárt vigasztalóbb
látvány. Szinte kinyújtod érte a ke-
zed – csak az tart vissza, hogy még
ha odaérne is, nemigen találnád a
helyén: negyven esztendővel ezelőtt
lehetett ott, ahol most látod. Ennyi
idő kell hozzá ugyanis, amíg a fénye

eléri szemünket.”
„Tudtommal a földke-

rekség kétmilliárd embere
közül eddig legfeljebb száz
ült Zeppelinen (a magya-
rok közül meg éppenséggel
én leszek az első)” – írta

Karinthy 1931-ben, és ez a mon-
data több szempontból is érdekes.
Egyrészt első olvasásra talán észre
sem vesszük, másodikra pedig
szinte hihetetlennek tűnik, de az
író valóban kettőmilliárdot írt,

„Tudtommal a földkerekség kétmilliárd
embere közül eddig legfeljebb száz ült

Zeppelinen (a magyarok közül meg
éppenséggel én leszek az első).” 

Az első magyar léghajós
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ugyanis 86 éve még „mindössze”
ennyi ember élt a Földön! (A 
3 milliárdot 1960-ban, a 4 milli-
árdot 1975-ben, az 5 milliárdot
1987-ben, a 6 milliárdot 1999-ben,

a 7 milliárdot 2011-ben értük el,
jelenleg pedig már közel 7,5 mil-
liárdnyian vagyunk…)

Másrészt Karinthy valóban az
egyik első magyar volt, aki kipró-
bálta a két világháború között vi-
rágkorát élő léghajózást. 1931.
március 28–29-én a dél-németor-
szági Friedrichshafenből Buda-
pestre repült el a Graf Zeppelin
nevű léghajón, és az utazást így
örökítette meg Az Est hasábjain:
„Almássy Afrika-utazó és pilóta ba-
rátom ül le mellém – véleménye sze-
rint öt-hatszáz méter magasan va-

gyunk legfeljebb. Elmeséli, hogy a
Zeppelin járt már százötven méterrel
a tenger szintje alatt, na, mit gon-
dolok, hol? Eltalálom, hogy a Holt-
tenger fölött, megdicsér.” Almásy

László mellett egyébként
egy másik híresség, a
szintén pilóta Horthy Ist-
ván is ott volt Karinthy
utastársai között. 

Az író útközben jól
megfigyelte a léghajót:
„Bent jártam a Zeppelin

belsejében. Félelmes. A háromszáz
méteres keskeny folyosó két szélén,
mint egy óriási hernyó belei, kígyó
csontváza, az acélbordázat s a bal-
lonok.” A kedvezőtlen időjárási
viszonyok ellenére a léghajó végül
sikeresen landolt Csepelen, ahol
az utasokat Horthy kormányzó
és közel harmincezer érdeklődő
fogadta. A léghajóból elsőként
Karinthy Frigyes lépett ki. Az író
viszont még megérte a 80 évvel
ezelőtti Hindenburg-katasztrófát
is, amely a léghajózás alkonyát je-
lentette.

„Bent jártam a Zeppelin belsejében.
Félelmes. A háromszáz méteres keskeny

folyosó két szélén, mint egy óriási hernyó
belei, kígyó csontváza, az acélbordázat 

s a ballonok.” 

Gulliver Csepelen
1931. március 29-én erős
széllökések és havas eső közepette
250 katona segítette a 60 tonnás
„Graf Zeppelin” léghajó leszállását
a csepeli repülőtéren. Az óriási
gépből Karinthy lépett ki elsőként

Repül a bálna
Ahogy ma is, 86 éve szintén feltűnt
egy óriási cethalutánzat a pesti
Duna-parton, pontosabban fölötte.
Míg azonban a mai üzletközpont
épülete 160 méter hosszú, a Zeppelin
a 230 métert is meghaladta!
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„Lelkem mélyén mindig meg voltam
győződve róla, hogy zseniális felta-
láló lennék, ha hagynának” – kezdi
Szabadalmi irodám című írását
Karinthy. Számos tudományos-
fantasztikus regényt és novellát írt,
melyekben – a Verne-
könyvekhez hasonlóan 
– egyaránt megjelenít 
képtelen találmányokat
és később ténylegesen
feltalált eszközöket is.
1916-ban jelent meg az
Utazás Faremidóba, amely a vi-
lágirodalom első robotregényei
közé sorolható. Az 1921-es Ca-
pillária a víz alatti világgal foglal-
kozik, ahol Gulliver műkopoltyú
segítségével közlekedik a tenger-
fenéken. Karinthy egyébként az
elsők között vetette fel a telepor-
tálás és a negyedik halmazállapot
gondolatát is.

Találékonysága persze megje-
lenik humoros írásaiban is, a Sza-
badalmi irodámban például több
komolytalan találmányát is felso-
rolja, például a vekker-szordínó-
készüléket, a pislogó villanylámpát,
a láthatatlan lázmérőt, a borotvál-
ható álszakállat és az úgynevezett
automatikus készüléket. Másik,
Szabadalmi iroda című művében
sajátos humorral szól a találmá-
nyok elbírálóiról, miközben a Te-
remtés szabadalmaztatásának bo-
nyodalmait meséli el.

Nem is gondolnánk, de írónk
igazi feltalálóként is beírta nevét a
tudománytörténetbe, hiszen hiva-
talosan is az ő találmánya a felfúj-
ható földgömb! „Pardon – nem én
találtam ki, csak én fedeztem fel!” –
szólhatna közbe Heuréka című no-
vellájának szavaival. Igaza lenne,
hiszen nem ő volt az első, aki előállt
ezzel a találmánnyal. Az alapötletet
1830-ban egy angol tanár, George
Pocock szolgáltatta, aki a felfújható
földgömbön kívül létrehozott egy

olyan éggömböt is, amelynek bel-
sejében a tanulók megfigyelhették
a csillagokat.

Karinthy majdnem egy évszá-
zaddal később, 1925-ben tett 
találmányi bejelentést a Magyar 

Királyi Szabadalmi Bíróságnál, a
szabadalmi leírás pedig 1930-ban
jelent meg nyomtatásban. „A köz-
lekedési és a hangtovábbító eszközök
fejlődésével a régebben nagynak vélt
távolságok csökkentek” – kezdi Ka-
rinthy a leírást. Mint láthattuk, a
20. század elején általános tapasz-
talat lehetett a világ „összezsugoro-
dása”, hiszen a sorozatgyártásnak
köszönhetően egyre jobban elter-
jedtek az autók, megjelentek az
első rádiók, az I. világháború pedig

a repülés gyors kifejlődését (is)
eredményezte.

Karinthy szabadalmának tár-
gya egy „geográfiai jelzéseket hor-
dozó, rugalmasan táguló és összehú-
zódó anyagból, pl. gumihártyából”

készült földgömb. Bár ez
a szabadalom sohasem
valósult meg, anyagát
tekintve biztosan újítást
jelentett volna elődeihez
képest. Charles Goo-
dyear ui. 1841-ben ta-

lálta fel a vulkanizálást, mellyel 
a kaucsukból valódi (természetes)
gumit lehet előállítani. A közleke-
déshez hasonlóan a gumiipar is 
a 20. század elején lendült fel 
igazán, mivel ekkor Amazónia
mellett Délkelet-Ázsiában is bein-
dult a kaucsuktermelés. Magyar-
országon 1890-től működött a
Magyar Ruggyantaárugyár, a ma
is működő német BASF-gyárban
pedig 1925-től már műgumit
gyártottak.

„Lelkem mélyén mindig meg voltam
győződve róla, hogy zseniális feltaláló

lennék, ha hagynának.”

Láthatatlan lázmérő és felfújható földgömb
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Ahhoz, hogy a földrajzi jelzések
anyaga egyenletesen eloszoljék
Karinthy földgömbjén, és ne 
gátolja a felfújást, „egymástól kü-
lönálló pontok vagy vonalkák alak-
jában” kell felvinni a felfújt felü-
letre, melyet ezután to-
vább kell fújni. Mivel a
jelzések a felfújás kü-
lönböző fázisaiban ke-
rülnek a gömbfelületre,
a „földgömb a felfújás
különböző fázisaiban
mást és mást” mutat.

Szabadalmi oltalomban ré-
szesült a jelzések rögzítésre szol-
gáló eljárás is, amely szerint a
gömbfelületet „fényérzékeny be-
vonattal látjuk el”. Ezután a
gömböt egy nyíláson keresztül
belefújjuk egy olyan üveggömb
belsejébe, amely „belső falain a
felfújható testre rámásolandó, át
nem világítható jelzéseket hord”.
Az üveggömböt kívülről megvi-
lágítva „a jelzéseket az üvegforma

belső falához simuló felfújható
testre rámásoljuk” és „fényképészeti
vegyszerekkel rögzítjük”.

Mint minden glóbuszon, Ka-
rinthy felfújható földgömbjén is
ábrázolhatók a szárazföldi, vízi és

légi közlekedési útvonalak, a dom-
borzat, a vízrajz, az éghajlat és a
népesség, de készíthetők „a legkü-
lönbözőbb statisztikai szempontok-
ból feldolgozott demonstrációs és tör-
ténelem-geográfiai földgömbök” is.
A szabadalmi leírás szerint „okta-
tási, utazási, propaganda- és reklá-
mozási célokra kiválóan alkalmas”.
„Célszerűen csak a használat idő-
tartamára fújjuk fel”, hisz „össze-
zsugorodott állapotban kis helyen el-
helyezhető” és könnyen szállítható.

Karinthy 1934-ben Szigeti
Jenő fakereskedővel együttmű-
ködve továbbfejlesztette találmá-
nyát, így a második szabadalmi le-
írásban több kiegészítés és újítás is
szerepel. Az egyik ilyen, hogy a fel-

fújható földgömb nem-
csak gumiból készülhet,
hanem más „levegőt át
nem bocsátó anyagból, pl.
impregnált szövött anyag-
ból vagy papírból” is. 
Karinthyék itt már azt is

kiemelik, hogy találmányuk „nem-
csak földgömb, hanem labda is, tehát
a gyermeknek nemcsak taneszköze,
hanem játéka is és így játszva tanul”.
Ezt a meglátást akár a napjainkban
is divatos játékosítás (gamification)
és szórakozva tanulás (edutain-
ment) egyik előképének is tekint-
hetjük.

E második szabadalom oly-
annyira kifinomult volt, hogy
még a „sarkoknál való belapulást
és az egyenlítőnél való nagyobb

„... oktatási, utazási, propaganda- és
reklámozási célokra kiválóan alkalmas”.

„Célszerűen csak a használat
időtartamára fújjuk fel.”

Bizonyítékok
Karinthy találmányai hivatalosan
is bejegyzésre kerültek a Magyar
Királyi Szabadalmi Bíróság
lapjában, a Szabadalmi Közlönyben.
Az eredeti, több mint 80 éves
szabadalmi leírások ma már bárki
számára elérhetőek a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalának
honlapján

Térkép, labda, propaganda

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
TELEK MÁTÉ

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu
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mérvű kidomborodást”, azaz a
Föld forgási ellipszoiddal köze-
líthető alakját is rekonstruálta.
Ennek egyik módja az volt,
hogy a földgömb pólusait össze-
kötötték egy vékony rúddal
(amely egyébként tengelyként
is szolgálhatott), így a sarkok
irányában nem tágulhatott sza-
badon a gömb, tehát felfújáskor
lapult alakot vett fel. A másik
módszer alapja, hogy „a föld-
gömb gumianyaga a sarkok felé
fokozatosan vastagodhatik”, és
így a vastagabb, kevésbé táguló
részek okozzák a lapult alakot.

Szintén újítás, hogy a földgömb
egyes ábrái csak belső átvilágítás
hatására jelennek meg. Ez vagy a
gömbfelület belsejére elhelyezett jel-
zésekkel, vagy pedig egy jelzéseket
hordozó belső gömb hozzáadásával
oldható meg. A szabadalom szö-
vege ezen a helyen kiválóan jellemzi
a korszellemet: „A rejtett kiegészítő
jelzések politikai propaganda célokra
jól használhatók, ha pl.
hazánk történelmi ha-
tárai, elszakított területek
magyarok lakta részei, 
szövegek és szimbolikus 
jelzések átvilágításkor elő-
tűnnek.”

Hat lépésre egymástól
A felfújható földgömbhöz hason-
lóan kevéssé ismert, hogy Ka-
rinthy a társadalmi hálózatok tu-
dományában is újat alkotott,
hiszen 1929-es Láncszemek című
novellájában bukkan fel először
a „hat lépés távolság” elmélete.
Eszerint a Földön bárki kapcso-
latba hozható bárkivel egy isme-

retségi láncon keresztül, melyben
a két végpont között maximálisan
öt elem van. „Annak bizonyítá-
sául, hogy a Földgolyó lakossága
sokkal közelebb van egymáshoz,
mindenféle tekintetben, mint ahogy
valaha is volt, próbát ajánlott fel a
társaság egyik tagja. Tessék egy
akármilyen meghatározható egyént
kijelölni a Föld másfél milliárd la-
kója közül, bármelyik pontján a

Földnek – ő fogadást ajánl, hogy
legföljebb öt más egyénen keresztül,
kik közül az egyik neki személyes
ismerőse, kapcsolatot tud létesíteni
az illetővel, csupa közvetlen-isme-
retség alapon.” 

Karinthy megsejtette, hogy a
lánc növekedésével a benne lévő
ismerősök száma exponenciálisan
növekszik, így elegendő néhány
kapcsolat, hogy az ismerősök köre

kiadja az egész emberiséget. Épp
fél évszázada, 1967-ben Stanley
Milgram amerikai pszichológus
az úgynevezett kisvilág-kísérlettel
igazolta az elméletet.

Karinthy a maga korában azon ke-
vesekhez tartozott, akiknél az 
irodalmi–művészeti–történelmi
műveltség nem vált külön a mate-
matikai–természettudományi jár-

tasságtól. Életművének
különlegessége az, hogy
megpróbálta a tudományt,
a művészetet és a metafi-
zikát egységbe foglalni.
Távolbalátás című írásá-
ban ezt vallotta: „Egész
életemben a fejlődést és 

haladást hirdettem. A technika 
csodája által megváltott embert. 
Aki előtt nincs akadály, tűzben 
és vízben, égben és pokolban. És
nincs határ…”

telek máté
Az ELTE földtudomány
alapszakos hallgatója,
a Bolyai Kollégium tagja

„Egész életemben a fejlődést és haladást
hirdettem. A technika csodája által

megváltott embert. Aki előtt nincs akadály,
tűzben és vízben, égben és pokolban. 

És nincs határ…”

Őstévé
Bár Magyarországon csak Karinthy
halála után vette kezdetét 
a televíziózás, a Tolnai Világlapja már
1928. július 18-án a „távolbalátó
készülékről” álmodozott
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Színpompás Szkopje
A színes forradalom 

Szkopje belvárosa igazi csatatér
volt. Szétlőtt és kiégett házak
helyett azonban csupán össze-
firkált épületetek sorakoztak a
belváros utcáin, puskapor helyett
színes festékpor borította az em-
lékműveket. Először nem ismer-
jük fel, hogy valóságos csata-
mezőn járunk, csak a Parlament
épületét látva döbbenünk rá: 
ez több, mint egyszerű vanda-
lizmus, mint néhány szemtelen
graffitis firkálmánya... 

elkészülten érkezünk Szkop-
jéba. A monumentális szob-
rok, historizáló épületek és
díszkivilágításban fürdőző

szökőkutak nem érnek váratlanul,
hiszen tudjuk, Macedóniában lá-
zas (nemzet)építkezés folyik. Egy
dolog azonban így is meglepetés-
ként hat: a belváros egy „color
run” helyszínére emlékeztet. Csak
ez alkalommal nem a futókat, ha-
nem a szobrokat és műemlékeket
borították el festékbombákkal. 

Kik tették ezt? Vajon a népes-
ség 25%-át alkotó albán kisebb-
ség? Felháborodott görög vagy
bolgár turisták? Kevésbé hazafias
macedónok csoportja? Miért nem
tisztították meg az épületeket? Ta-
lán teljesen felesleges szembeszállni
a graffitizők napról napra újra tá-
madásba lendülő tömegével? 

Az elkövetők nem vandálok,
hanem forradalmárok, a festék-
bomba ez alkalommal nem játék,
hanem fegyver.

Szöveg: Csintalan Lilian, kép:  Böröczky Csongor–Liber Ádám
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A 2000-es évek posztszovjet moz-
galmait a média színes forradal-
makként emlegette. A több or-
szágban is megjelenő
civil ellenállás a kormá-
nyok korrupciója, hamis
választások ellen lépett
fel. A felkelők sokszor
egy színt vagy virágot vá-
lasztottak a mozgalom
szimbólumaként, krea-
tív, erőszakmentes eszközöket
használva a hatalommal szemben. 

A színes forradalmak közé tar-
tozik például a 2003-as grúziai

rózsás forradalom, ahol a korrup-
cióval és a választási eredmények
meghamisításával vádolt elnököt

az ellenzéknek sajátos, ám min-
denesetre hatásosnak bizonyult
módszerrel sikerült lemondásra
kényszerítenie: a forradalom ve-

zetői rózsákkal a kezükben ron-
tottak a Parlamentbe. A színes for-
radalmak sorába tartozik a 2004-

es ukrajnai narancsos
forradalom is. A kétes
körülmények között le-
zajlott elnökválasztás
után a nyugati nyitást tá-
mogató tüntetők pártjuk
színében, narancssárga
ruhákban és zászlókkal

vonultak fel az utcákon. Pont egy
éve azonban Szkopje városa még
az előzőeknél is színesebb forra-
dalom helyszíne volt.

Forradalmi színpaletta 

A felkelők sokszor egy színt vagy virágot
választottak a mozgalom szimbólumaként,

kreatív, erőszakmentes eszközöket
alkalmazva a hatalommal szemben. 

Üde színfolt
A parlament épülete
kifejezetten jól festett
színesben

Prométheusz rózsaszínben 
A szobor nemcsak a tüntetőknek szúrt szemet. 
a szkopjei női szervezetek kérésére Az eredetileg
meztelen férfit az átadás után nem sokkal 
felöltöztették
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Fotó: Böröczky Csongor



szimbólumok, de Szkopje újdon-
sült emlékművei is nagy vihart
kavartak. A szobrok olyan „mace-
dón” hírességeknek állítanak em-
léket, mint a makedón Nagy Sán-
dor és édesapja, II. Philipposz, a
bolgár Cirill és Metód, a katolikus
albán családból származó Teréz
anya, valamint bolgár írók, költők
és albán nemzeti hősök sokasága. 

A macedónok mentségére
szolgál, hogy a két új gyalogoshíd
egyikén (Eye Bridge) elhelyezett

tábla szerint a szobrok e
föld nagy vezetőit és fi-
lozófusait örökítik meg.
A történelmi alakok te-
hát nem a macedón
nemzethez, hanem az or-
szág területéhez kötőd-
nek, melynek mai lako-

sai büszkék a térség gazdag
történelmére és kiemelkedő sze-
mélyiségeire. 

máshol ismeretlen sűrűségben
állnak csatasorban. 

A lázas történelemépítkezés
következtében Macedónia több
szomszédjával is összetűzésbe ke-
rült, Görögországgal elfajult vitája
pedig még az országnak az Euró-
pai Unióhoz való csatlakozását is
hátráltatja. A görögök tagadják a
mai Macedónia ókori Makedóni-
ához való bármilyen kapcsolását,
emiatt kellett az ország lobogóját
is megváltoztatni, de a köztársaság

elnevezésével kapcsolatban is hosz-
szú évek óta tartanak a viták.

Ám nem csupán a nemzeti

Választott fegyvernem 
Ez esetben a kormány választott
fegyvernemet. Az ország vezetése
a szimbolikus térfoglalás teljes
eszköztárával igyekezett a mace-
dón nemzeti identitást megszilár-
dítani. Az 1991-ben Jugoszláviá-
tól függetlenné váló Macedón
Köztársaság az ókori makedón
múltat idéző utca- és helységne-
vekkel (pl. Nagy Sándor repülő-
tér), historizáló épületekkel és
megszámlálhatatlan köztéri szo-
borral igyekezett megerősíteni az
ország összetartozását. 

A 2010-ben indí-
tott „Skopje 2014”
projektnek köszönhe-
tően ma a belváros egy
Disneyland hangulatát
idézi. Az építészeti stí-
lusok bizarr kavalkád-
jában egy-egy téren akár négy
szökőkút is található, a monu-
mentális emlékművek és szobrok

A 2010-ben indított „Skopje, 2014”
projektnek köszönhetően ma a belváros

egy Disneyland hangulatát idézi. 

Teréz anya
Sértetlenül úszta meg a tüntetéseket

A festékbombák ejtette 
sebhelyek kezdenek begyógyulni 
A szökőkút az egyik áprilisi 
éjszakán vadul buborékolt, 
miután mosószert öntöttek bele 
a tüntetők

Macedónok és albánok egy oldalon 
„Igazság nélkül nincs béke” 
– olvasható albánul a szobor
talapzatán. A kétnyelvű feliratok
mutatják, hogy mindkét nemzetiség
jelen volt a tüntetők soraiban

Macedónia Kapuja
a húszéves macedón függetlenség
emlékére állított diadalív 
4,4 millió euróba (1,3 milliárd
forintba) került 

Fotók: liber ádám
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következtében az államfő vissza-
vonta döntését. A tüntetők ezt kö-
vetően az előrehozott választások
elhalasztását követelték, ugyanis
az ellenzéki pártok nem látták

biztosítottnak a június elejére ki-
írt szavazás demokratikus lefoly-
tatását. 

A macedónokat és albánokat
is soraiban felvonultató  tömeg
haragja hamar a rengeteg pénzt
felemésztő emlékművek ellen for-

Tavaly nyáron azonban festék-
bombáktól és graffitiktől megcsú-
fítva magasodott a főtér fölé Nagy
Sándor monumentális szökő-
kútja, összefirkálva ácsorogtak a
hidakat őrző kőoroszlá-
nok, színárban úsztak a
diadalív domborművei,
sőt még a Parlament
épülete is. Vajon mi
késztette Szkopje lako-
sait, hogy saját hőseikre
emeljenek kezet? 

A zavargások 2016
áprilisában kezdődtek, amikor
Gjorge Ivanov macedón államfő
felfüggesztette a választási csalás-
sal és lehallgatási botránnyal vá-
dolt, korábbi macedón elnök, Ni-
kola Gruevszki ellen folytatott
nyomozást. A heves tiltakozások

dult. Eleinte csak kövekkel és to-
jásokkal, majd festékbombákkal
dobálták a szobrokat és épületeket:
a fehér felületek kiváló vászonként
szolgáltak a graffitizők számára. A

130 új építmény ugyanis
az eredetileg betervezett 
80 millió euró többszö-
rösébe, becslések szerint
több mint 500 millió eu-
rójába (legalább 150 mil-
liárd Ft) került az adófi-
zetőknek. Ez különösen
súlyos terhet jelentett 

a 2,1 milliós népességű, gazdasági
nehézségekkel küzdő ország szá-
mára, ahol a munkanélküliség
meghaladja a 25%-ot. Nem meg-
lepő, hogy a tüntetők az újonnan
felállított emlékműveket választot-
ták a tiltakozás célpontjául… 

A színes forradalom áldozatai 

A zavargások 2016 áprilisában kezdődtek,
amikor Gjorge Ivanov macedón államfő

felfüggesztette a választási csalással és
lehallgatási botránnyal vádolt, korábbi
macedón elnök, Nikola Gruevszki ellen

folytatott nyomozást.

Fotó: liber ádám

SZKOPJE
XXXV. ÉVFOLYAM 313. lapszám
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A „Skopje, 2014” projekt célja a
főváros történelmi jelentőségének
erősítése és a turizmus fellendítése
volt. Érdekes csavar, hogy sajátos
módon a színes forradalom is hoz-
zájárult a kitűzött célok eléréséhez:

a színes szobrok egyedibb hangu-
latot kölcsönöztek a városnak,
mint a fehér, steril kőmonstrumok.
A Szkopjébe érkező turisták először
csodálkoznak vagy fejüket csóvál-
ják a színpompa láttán, aztán lel-

kesen fotózkodnak a kiszínezett
emlékművek előtt, és érdeklődve
kérdezgetik a helyieket a tüntetések
és az ország most íródó történelme
felől. A kérdés csupán az, mi lesz a
kiszínezett alkotások sorsa? 

Nemzetet építeni vagy nemzetet festeni 

A „street art forradalmak” nem tűnnek el nyomtalanul 
Nem ez az első alkalom, hogy a
társadalom falfirkákkal emel han-
got a hatalom ellen. A Belfastban
vagy épp Izraelben emelt bizton-
sági elválasztófalakat is hosz-
szú szakaszokon borítják
graffitik. Az egyik legismer-
tebb példa a berlini fal esete,
melynek nyugati odalát he-
lyenként művészi színvonalú
graffitik borították. A fal le-
omlása után a város vezetői úgy
döntöttek, egy tárlattal emelnek
ennek emléket: világhírű művé-
szeket kértek fel a fal meghagyott
szakaszának díszítésére. Így vált
az azóta turistalátványosságnak

számító „East Side Gallery” az
egyesült Németország első mű-
vészeti projektjévé. 

Kevésbé ismert a lengyelor-

szági wrocławi törpék története.
A városban 1980-ban indult moz-
galom erőszak nélkül, az abszur-
ditás eszközeit használva tüntetett
az autokrata rendszer ellen. A kor-
mányellenes graffitiket eltakaró

festékre törpefigurákat rajzoltak a
lázadók, 1988-ban pedig tízezrek
vonultak az utcákra narancssárga
törpesapkát viselve. A város 2001-

ben állítatta az első törpeszob-
rot az ellenállók emlékére,
2005 óta pedig az arasznyi
manók egyre bővülő serege
rejtőzködik a város legkülön-
bözőbb pontjain. Turistatér-
képek és mobilapplikációk se-

gítik a látogatókat a kis szobrok
fellelésében. E példákból kiindulva
nem tűnik elképzelhetetlennek,
hogy a macedónok is beemelik e
sajátos színfoltot az ország törté-
nelmébe. 

Az egyik legismertebb példa 
a berlini fal esete, melynek nyugati

odalát helyenként művészi
színvonalú graffitik borították.

A berlini East Side Gallery 
annak állít emléket, hogy
falfirkákkal is hangot
emelhetünk az elnyomás
ellen

Fotó: Böröczky Csongor
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A tüntetők elérték céljukat: a jú-
niusi választásokat decemberre ha-
lasztották. Az épületeket és az em-
lékműveket megtisztították, így ha
nem is egykedvűen, de „egyszí-
nűen” várta mindenki az előreho-
zott választásokat. Az orosz be-
avatkozástól sem mentes szavazás
rendkívül szoros eredménnyel zá-
rult: a kormányzó jobboldali
VMRO-DPMNE 51, a legna-
gyobb ellenzéki párt, a baloldali
szociáldemokrata SDSM 49 he-
lyet szerzett a 120-ból. Így egyedül
egyikük sem tud kormányt alakí-
tani, az abszolút többség megszer-
zése érdekében szükség van az al-
bán pártokkal kötött koalícióra.
Ez Nikola Gruevszki kormányala-
kításra felkért pártjának nem si-
került, mivel nem fogadták el az
albánok nyelvhasználati és kisebb-
ségi jogi követeléseit. A baloldal
viszont igen, ők tehát kormányt
alakíthatnának – ha a korábbi ve-

zetés kiadná a kezéből a hatalmat.
Vagyis a helyzet még ma, egy évvel
később is bizonytalan. Most az
Európai Unió gyakorlatilag szank-
ciókkal fenyegeti Macedóniát, ha
a Gruevszki-kormány nem távozik
a hatalomból…

Háborút sokfajta fegyverrel le-
het vívni, ezek közül a legépí-
tőbb kétségkívül a művészet,
még ha a szkopjei tüntetés ese-
tében csupán festékbombákról
és graffitikről volt is szó. Re-
mélhetőleg, ha legközelebb
fegyverhez kell nyúlni, a tün-
tetők nem változtatnak e szo-
kásukon!...

bár Az épületeket megtisztítják, 
a bizonytalanság marad 

A baloldal kormányt alakíthatna
– ha a korábbi vezetés 

kiadná a kezéből a hatalmat. 

Jól áll a színes háttér 
a diadalív előtt fényképezkedő
turistáknak

böröczky csongor
Geográfus, utazás-
szervező, a Qalandar
Élménytúrák utazási
iroda alapítója

liber ádám
a geográfiáért
lelkesedő 
vegyészmérnök 

csintalan lilian
Geográfus, 
etnikai és szimbolikus 
földrajzzal 
foglalkozó kutató
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