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a nyár, üdülés, akkor víz-
part. Lehetőleg nagy és me-
leg vízzel. Passzív pihenés-
sel. A közeli tengerpartok

és a Balaton mindent elsöprő je-
lentőségűek. Pedig ez viszonylag
új keletű (leginkább évtizedekben
mérhető) kizárólagosság. Sőt, a
20. század első felében a hegyi
üdülés és a hegyjárás még messze
népszerűbb volt. Aktív pihenést
jelentve.

Ám a nyaralás – általában
véve – nem olcsó, a szabadság
rövid, biztosra kell menni, a he-
gyekben meg amúgy is kiszámít-
hatatlanabb az időjárás, gyakrab-
ban esik az eső. És minek az el-
kerülhetetlen plusz izommunka,
ha a pihenés idejét éljük? Így a

nyaralás szinte kizárólagos hely-
színe a vízpart lett. Legalábbis a
magyar nyár-felfogásban, szemben
számos környező ország szemlé-
letével, ahol a nyaralás-pihenés
fogalmának szerves része a hegy-
járás, a testmozgás, a kaland is –
ezek minden agynyugtató, kikap-
csoló és serkentő hatásával együtt. 

Valójában egyik helyszín sem
zárja ki feltétlenül a másikat: ha
vesszük a bátorságot, hogy (nem-
csak az esős napokon) eltávolod-
junk a parttól,  az élmény-vég-
eredmény sokkal összetettebb
lesz. A Balaton körül csatangolva
és például Dalmáciába látogatva
is, ahol a hegyi „hátország” leg-
alább olyan különleges cél lehet,
mint a méltán vonzó partvidék.

Versenyhelyzet
Sok ember, kis helyen, vízközelben.
Zamárdi autóskempingje, 
még a „keletnémet időkben”

h

Nyár, vízpart. Ennyi?
Dr. Nagy Balázs, főszerkesztő

Fotó: Urbán Tamás/Fortepan
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kálló  péter: lebegő perspektíva
A fotós saját szemét, kezét és gondolatait meghosszabbítva nagy távolságra is elküldheti 

repülő fényképezőgépét, elemelkedhet a saját perspektívájától, és olyan képeket készíthet, 
amikkel hosszú ideig csak álmaiban találkozott.

szirmai gábor: historikus motorkerékpárok 
a földrajz szolgálatában

A földrajzi bejáráshoz a motorkerékpár sokszor rendkívül előnyös. Ösvényen is használható, 
olyan helyekre is eljut, ahova autó nem. A természettel, a tájjal való közvetlen kapcsolat, a körpanoráma 

jobb megfigyeléseket tesz lehetővé. Üzemzavar esetén feldobható egy szekérre vagy vasúti waggonra. 

ambrus gergely: lelkek bűvöletében – el día de muertos
Körbevesz a tömeg. Órák óta visít a fülembe a banda trombitáinak hangja, ereimben visszhangzik 
a dobok lüktetése, a levegő fülledt és sűrű a táncosok lihegésétől. San Agustín Etlában járok, 

a legfontosabb mexikói ünnep, a Día de Muertos záróeseményén.

nánay mihály: transznyisztria 25
Jó néhány, földrajztudására büszke ismerősömet, tanítványomat sikerült már zavarba 

hoznom a kérdéssel: vajon melyik európai állam fővárosa Tiraszpol? A válasz kissé talán 
egzotikusan hangzik: Transznyisztriáé. Saját nyelvükön pedig – az orosz/szovjet nézőpontot is 

tükrözve: Pridnyesztrovjéé. 

lantai-csont gergely: az erdő gyermekei
Közép-Afrika megmaradt esőerdeiben, Uganda, Ruanda, Burundi, Kongó,

Kamerun és a Kongói Demokratikus Köztársaság területén alig 
140 centiméter magas emberek, a pigmeusközösség tagjai harcolnak 

az életben maradásért. Szétszóratásban élnek, összesen félmillióan lehetnek.
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„A Nap felső kulminációban
van, mozgása pekuliáris, és dif-
ferenciáltan rotál” – mondhatja
a fiatal csillagász, ha büszkél-
kedni akar a tudományával
mások előtt. A fenti mondat 
– túl azon, hogy minden érdek-
lődőt elriaszt – három érdekes
szempontból világít rá központi
csillagunk életére

z első állítás jelentése: a
Nap delel, azaz éppen az-
napi égi útjának legmaga-
sabb pontján jár. Ebből a

nézőpontból (is) része minden-
napi életünknek, meghatározza
idő- és világképünket, alapja nap-
tárunknak. 

A második állítás a Nap saját
mozgásáról szól, ahogy az csillag-
ként a többi csillag között elmoz-
dul, természetesen magával cipelve
bolygóit. A pekuliáris kifejezés kü-
lönlegeset jelent latinul, ami arra
utal, hogy a Nap mozgása eltérő a
többi csillagéhoz képest, így egész
Naprendszerünk vándorol a csilla-
gok között a Tejútban. 

Most viszont a csillagunk belső
működésére utaló harmadik meg-
állapítás az igazán fontos, jelentése:
a Nap forog saját tengelye körül,
azonban ezt nem úgy teszi, ahogy
a szilárd kérgű Föld, hanem egé-
szen szokatlan módon! Központi
csillagunk az Egyenlítőjén méreté-
hez képest gyorsan, 24 és fél földi

nap alatt tesz meg egy teljes fordu-
latot, azonban a pólusai mentén,
azaz a Nap északi és a déli sarkán
lassabban, körülbelül 38 nap alatt
fordul egyet. Mivel pedig a Nap
forró plazmából épül fel, a diffe-
renciális forgásnak egészen messze-
menő következményei vannak,
amit úgy foglalhatunk össze, hogy
a mágneses naptevékenység.

Óriás plazmaáramlatok
A forró plazma olyan közeg, amely-
ben az atommagok elveszítik az
elektronjaikat, ennek köszönhetően
a plazmában az atommagok mellett
szabad elektronok szaladgálnak.
Ez a hatalmas elektron- és pro-
tontömeg forog a Nap tengelye
körül, és a fizika törvényeinek en-
gedelmeskedve a forgás következ-
tében óriási mágneses mezőt ébreszt.
Mivel a forgás a Nap különböző
szélességi körein eltérő sebességű,
a mágneses erővonalak helyzete
folyamatosan változik: azok hol
összekuszálódnak, hol kisimulnak.

napkitörés
Szöveg: francsics László

Protuberanciák a Nap peremén március 3-án, Szeri László felvételén
A kép 15 cm átmérőjű lencsés távcsővel, speciális, 656 nanométeres
hullámhossztartományban készült Kiskunfélegyházáról

Viharok a mágnesgolyón
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francsics lászló
építészmérnök, fotográfus,

egyetemi oktató, a hazai

asztrofotós-mozgalom

egyik fő szervezője

http://www.ptes.hu

szeri lászló
Két csillagdája működik

Kiskunfélegyházán, egyikben

az ország talán legnagyobb

amatőr asztrográfjával

http:// www.szlaci.hu

Ennek következtében egyes mág-
neses hurkok időről időre kiemel-
kednek a Nap felszínéből.

A plazma töltött részecskéire
igen érdekesen hat a mágneses
mező: azok csak a mágneses erő-
vonalak mentén mozdulhatnak
el, arra merőlegesen nem. Tehát
a Nap felszínéből kiemelkedő
mágneses erőtér anyagot ragadhat
magával, ami idővel a mágneses
hurkok mentén visszavándorol a
Nap felszínére. Ezt a jelenséget
protuberanciának nevezzük, ami
gyakran látványos, és gigászi, több
földátmérőnyi ívekként jelenik
meg központi csillagunk korongja
fölött.

Időről időre előfordul, hogy a
mágneses erővonalak lefűződnek,
vagyis kiemelkedvén a Napból,
elszakadnak. Ilyenkor a plazma el-
szabadul, és hatalmas energiával
kilökődik a bolygóközi térbe. Ezt
a jelenséget nevezzük napkitörés-
nek, illetve a gyakran egyidejűleg
létrejövő nagy energiájú felvilla-
nást flernek. 

Modern veszélyek
Ez a jelenségcsoport – bár űresz-
közök felvételein csodálatos látványt
nyújt – egyáltalán nem gyerekjáték.
Történt ugyanis 1859-ben Angliá-
ban, hogy Richard Christopher
Carrington csillagász megfigyelései
közben néhány óráig tartó feltűnő
fénylést észlelt a Nap felszínén: egy
fehér flert. Az igen ritka felvilla-
náshoz tartozó napkitörés rendkívüli
erejű volt, olyannyira, hogy a hozzá
hasonlók csupán félezer évente for-
dulhatnak elő. Carrington felje-
gyezte, hogy másnap a szigetország
felett intenzív sarkifényjelenséget
látott, de nemcsak ő, hanem szerte
a világban, a Szaharától a Sziklás-
hegységig minden idők leglátvá-
nyosabb Aurora Boreálisában gyö-
nyörködhettek a szemlélők. Ám a
csodálatos jelenségnek volt egy
árnyoldala is: Európa és Amerika
teljes távíróhálózata leállt, a vezetékek
szikráztak, a berendezések tönkre-
mentek, több alkalmazottat áram-
ütés ért. A Napból kilökődött,

majd a Föld mágneses terébe érkező
részecskeáram ereje rendkívüli 
geomágneses vihart idézett elő boly-
gónkon, ami a fém távíróvezeté-
kekben túlfeszültséget hozott létre,
túlterhelve a kezdetleges eszközöket.
Rossz hír, hogy a mai, kifinomultabb
távközlési rendszerünk sokkal véd-
telenebb egy ilyen természeti csa-
pással szemben, s az elektromos
rendszerektől való függőségünk, a
GPS-től az interneten át a villamos
hálózatig kimondhatatlanul nagy.
Talán kijelenthetjük, hogy modern
létünkre jelen pillanatban a legna-
gyobb kozmikus veszélyt nem a
nagy hírértéknek örvendő aszte-
roida-érkezés, sem távoli szuper-
nóva-robbanás, hanem sokkal in-
kább a Nap mágneses terének ki-
fürkészhetetlen játéka jelentheti.

PILLANTÁS AZ ÉGRE
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rutafélék családjába több-
nyire szubtrópusi elterje-
désű fák és cserjék tartoz-
nak. Közös jellegzetességük,

hogy szöveteik erős illatú, éteri-
kus olajokat tartalmaznak. Leg-
ismertebb képviselőik a citrus-
félék: például a citrom, a narancs
és a mandarin. A rutafélék egyet-
len, Magyarországon is honos
képviselője a nagy ezerjófű (Dic-
tamnus albus), mellyel gyakran
találkozhatunk száraz tölgyesek
tisztásain és karsztbokorerdők-
ben. Feltűnő növény: hajtásai
elérhetik a 100 cm-t, csúcsukon
4-5 cm átmérőjű, rózsaszín virágok
alkotnak fürtvirágzatot.

A Földközi-tenger vidékén a
rutafélék jóval gyakoribbak. A
fásszárú citrusokon kívül termesz-
tik a sárga virágú kerti rutát (Ruta
graveolens) is, ami a közismert
olasz ital, a grappa fűszerezésére
szolgál. A rutafélék kevésbé ismert
képviselői az ernyősruták, melyek

élénksárga ernyős virágzatuk lévén
inkább a kutyatejekre emlékez-
tetnek. E mediterrán nemzetség
egyik képviselője azonban a Kár-
pát-medencébe is eljutott! A szagos
ernyősruta (Haplophyllum suaveo-
lens) pontusi-balkáni faj, elterjedési
területe a Balkán keleti részétől,
Törökországon át egészen Dél-
Oroszországig tart. Az Erdélyi-
medencében Nagyenyed környé-

kén él, Balázsfalva, Csombord,
Magyarbagó, Magyarlapád és Vad-
verem települések határában. A
szőlőültetvények között fennma-
radt száraz sztyeppréteken június
közepén aranysárgára festi a domb-
oldalakat. A növény erdélyi fel-
fedezése Csató János (1833–1913)
alsó-fehér megyei alispánhoz kö-
tődik, aki korának egyik legkép-
zettebb botanikusa volt.

Szagos ernyősruta
Szöveg és fénykép: Jakab Gusztáv

Szagos ernyősruta 
Magyarbagó határából

Az ernyősruta virága

A

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





Juhfark és 
a madárcsontú Hold

A nászéjszakák bora és égi kísérőnk hajszálvékony sarlója
két, látszólag teljesen különálló fogalom, amelyek mégis
összekapcsolódhatnak egy asztrotájkép formájában. Híres
borvidékünk, a Somló jellegzetes sziluettjének tetején a
Szent István-kilátó is felismerhető – ezt 1938-ban, a „Hűség
Tornyaként” adták át a nagyközönségnek. A vulkáni tanúhegySzöveg és fénykép: ladányi tamás
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felett a 31 órás korú, hamuszürke fénnyel kiegészült holdsarló fénylik. 
A magyar népnyelv madárcsontúként illette azokat a cérnavékonyságú
holdsarlókat, amelyek az újholdhoz közeli időpontban tűnnek fel esténként
a nyugati és hajnalonként a keleti horizont felett. Döbröntéről szemlélve
egy téli anticiklon tiszta légkörében nagyszerű látvány volt „Ég és föld” e
kitűnő párosa.

ladányi tamás
asztrofotós, tanár, 
a csillagászat és a 
földrajz kapcsolata 
jelenik meg munkáiban

# H O L D  # D Ö B R Ö N T E



Lady Musgrave
Élet az atollban

Szöveg és kép: kundermann balázs

Hatalmas páncélos hüllő lebeg
be a tengerfenék fánkszerű kép-
ződményébe, majd kényelmesen
elhelyezkedve várja, hogy a ha-
lak munkához lássanak. Minden
oldalról csipegetik a hátára ra-
gadt maradékokat, majd ha
minden elfogyott, jöhet a kö-
vetkező kuncsaft. A csoporto-
sulás fölé belebegő búvárszem-
üveges arc sem kelt zavart. Ki
sem látszanak a munkából a
teknőstisztító állomáson

Alig fut ki a hajó Agnes Water
biztonságot adó öbléből, máris
élénk liftezés kezdődik. Aztán jó
másfél órán át dobálják a kata-
maránt a hullámok, mire feltűnik

a Queensland kormányzójának
feleségéről elnevezett szárazföld,
a Lady Musgrave-sziget. A hori-
zont mögött már eltűnt a konti-
nens, az ég és a tenger közé csak
itt-ott ékelődik be egy-egy sziget.
Szinte elveszve érezzük magun-
kat, pedig északi irányban majd’
2300 kilométeren keresztül hú-
zódik a Föld legnagyobb egybe-
függő, élőlények alkotta rend-
szere, a Nagy-korallzátony.

Egy keskeny átjárón jutunk az
atoll belsejébe, egy pontonsziget
mellett kötünk ki. Dagály van,
minden korall mélyen a víz alatt,
mintha mindentől távol, a hatal-
mas kékségben lebegnénk. Idővel,

ahogy csökken a tenger szintje,
úgy lehet kivenni a korallszigetből
hatalmas karként kinyúló atoll
körvonalait. Mintha minél na-
gyobb részt szeretne magához
ölelni a tengerből! Ez a 15 kilo-
méter kerületű, ovális fal védi a
belső lagúnát, ideális merülőpara-
dicsomot kialakítva. 

A Lady Musgrave alig 6000
éves képződmény: valójában egy
fákkal benőtt, homokos zátony,
melyet a hullámok korallzúzalék-
ból, homokból és kagylótörmelék-
ből hordtak össze az atoll nyugati
csücskében. A hajózási térképekre
az 1840-es években került fel,
majd laktak itt halászok, a 19. szá-

Elszigetelve
Az atollvégi szigetecske alig fél óra
alatt körbejárható. A nap tűz, ivóvíz
és térerő sehol, éjjel pedig csak a
csillagok világítanak

# A U S Z T R Á L I A  # N A G Y - K O R A L L Z Á T O N Y
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zad végén intenzív gua-
nókitermelés is folyt, az-
tán az 1930-as években
két leleményes vállalkozó
üdülőtelepet álmodott a
szigetre. Ennek világhá-
borúban elenyészett he-
lyén áll ma a kemping,
ahol a Robinson-létet kóstolgatva,
akár több éjszakát is eltölthetünk.
Édesvíz nincs, így kígyók sem,
azonban mintegy 50 madárfaj visz-
szatérő vendég. A pisóniafákkal
dúsan benőtt területet októberben
pl. ellepik a csérfélék családjába
tartozó fekete noddik.

Az atoll határolta, hatalmas la-
vór több mint 1200 halfajnak és
kétszáznál is több korallnak nyújt
otthont. A pontontól egy uszoda-
hossznyit sem kell tempózni, hogy
elérjük az első koralltelepet. Színes
halak mindenütt, hatalmas a
nyüzsgés-mozgás: némelyik me-
nekül, másik rejtőzködik, sokuk

pedig csak keresi az aznapi bete-
vőt. A műsor szinte megunhatat-
lan, csak néha-néha pillant körbe
az ember: minden rendben 
van-e, nem közeledik-e valami 
nagyobb élőlény? 

Főleg, miután a szigeten a 
vadőr mosolyogva bökött egy kis
öbölre: ez pedig itt a szirticápa-
óvoda! A filmekből ismerős uszo-
nyok tucatjaival! És bár tudjuk,
nem jelentenek veszélyt, egy 
pillanatra beleéljük magunkat 
a korall ágai közt menedéket ke-
reső zsákmányhalak kiszolgáltatott
helyzetébe.

Aztán hirtelen feltűnik az árny!

Hátuszony nélkül, kerek
forma, lábakkal. Egy le-
vesteknős sziluettje olvad
bele a vízbe. November-
től januárig járnak ide
tojást rakni. Ez most
csak a tisztítóállomásra
igyekszik. Lassan be-

érem, fölélebegek, és figyelem a
munkálatokat. Csend van és nyu-
galom. Elmélázok, és eszembe
jut, amit még a pontonszigeten
olvastam: védett terület, ne vigyél
magaddal mást, csak emlékeket,
fotókat és esetleg korall okozta
karcokat! Gyors számvetés: meg-
volt mind a három...

Levesteknős
A kifejlett példányokra csak 
az ember és néhány cápafaj 
jelent veszélyt

Beetetés
Ahogy beleereszkedünk a vízbe, egyből 
megjelennek a kíváncsi halak: vajon csemege jön-e 
vagy egy újabb, vörösre sült hátú turista?

kundermann balázs
tanár, túravezető, 
szabadúszó 
fotóriporter

http://kundermann.hu

A Lady Musgrave alig 6000 éves képződ-
mény: valójában egy fákkal benőtt, homo-
kos zátony, melyet a hullámok korallzúza-
lékból, homokból és kagylótörmelékből

hordtak össze az atoll nyugati csücskében.

ÚTI TIPP
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A legénység tagjai üvegpohara-
kat osztogatnak, és mindenki
magára ölti az esőkabátot. Kö-
zeledünk a szinte függőleges
sziklafalhoz, melyet még a leg-
meredekebb részeken is sűrű
növényzet borít. A hajó orra
megérkezik a vízfüggönyhöz,
hogy közelről kóstolhassunk
bele a fjord vad vízivilágába: a
poharak megtelnek a zuhatag-
ból érkező, whiskey-színű, friss,
jóízű vízzel. 

Aki ÚjZéland talán legszebb
és legeldugottabb vidékére, a
Milford Soundba érkezik, köte
lező programja végighajózni a
15 km hosszú, meredek sziklák
határolta, keskeny fjordon. A
bátrabbak akár kajakkal is meg
tehetik az utat! A víz nyugodt,
de az óvatosság nem árt, hiszen
a part mentén szinte 100 méte
renként zúdul alá egyegy víz
esés – köszönhetően az igen

magas, 7000 mmes éves csa
padékmennyiségnek. 

A Fjordland egyetlen, ma köz
úton is megközelíthető helyszíne
a világörökség része, de az euró
paiak csak a múlt században ju
tottak el ide először. A látvány pe
dig lenyűgöző: a DéliAlpok e
szirtjei (vagy épp az északi sziget
vulkánjai) nem véletlenül szolgál
tak a Gyűrűk ura vagy az Avatar
filmek helyszíneiül. A Fjordland 

TÜNDÉK FÖLDJÉN



vízesései között hajózva akár Tolkien tündéinek föld
jére is képzelhetjük magunkat, ám az orkoktól nem
kell tartanunk…

ÚjZéland partjait James Cook térképezte fel a
18. század második felében. Ha a brit felfedező
szemszögéből akarjuk megpillantani először a szi
geteket, legjobb, ha mi is hajón érkezünk. A Royal
Caribbean úszószállodái Sydneyből indulva kerülik
meg a világ legelszigeteltebb országát. Az akár több
hetes út során számos rejtett természeti kincs és
különleges kisváros tárul fel a nem mindennapi ten
geri utazás során. 

Végállomás
A Milford Sound nem csupán a világ egyik legszebb
túraútvonalának végállomása, de az ide látogatók is 
úgy érezhetik: innen már nincs tovább, megérkeztek 
a Föld legvarázslatosabb  helyére

ÚTI TIPP
XXXV. ÉVFOLYAM 310. lapszám

AJÁNLÓ
XXXV. ÉVFOLYAM 314. lapszám

Fotó: Heiling Zsolt



Néhány száz death (meg black)
metal-koncerttel a hátam mö-
gött mindenképpen a rutinos
versenyzők közé számítok e
szubkultúrában. Láttam arany-
kezű ismeretleneket 5-6 ittas
ember előtt játszani, iráni és
grúz csapatokat a jereváni báb-
színházban rendezett death
metal-fesztiválon, majd néhá-
nyat közülük pár nappal ké-

sőbb egy tbiliszi szexklubban.
Vagy éppen egy tiranai kocs-
mában zenélő kiváló zenekart,
ami valamiért a nem annyira
metál Trout (pisztráng) névre
hallgatott. A Dark Phantom
nevű kirkuki zenekar erbili
hangversenyének megtekintése
tökéletesen illeszkedik a „fura
helyeken death metal-koncer-
tekre megyünk” tematikához

rbil és úgy általában egész
Kurdisztán legnagyobb hát-
ránya a letelepedett népek
kultúrájának teljes hiánya.

Persze ez így kicsit erős állítás,
mert apró rezdülések akadnak
néha. De nincs színház, nincsenek
igazi múzeumok, nincsenek kon-
certek és az épített környezet esz-
tétikája sem csábít városnézésre.
Kultúrafogyasztó emberek számára

Miért halálos Irakban 
a death metal?

Szöveg: belényi dániel, fénykép: Hölvényi kristóf

E
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https://darkphantom.bandcamp.com/album/nation-of-dogs-3



belényi dániel
újságíró, főleg 
társadalmi és utazási
témákkal foglalkozik

hölvényi kristóf
fotográfus, arab
szakon végzett 
a pázmány péter 
katolikus egyetemen 

marad az olvasás és a torrentezés.
Esetleg egy rövid kiruccanás Isz-
tambulba vagy Bejrútba, vagy kül-
földieknek szervezett argentintan-
gó-est és white party egy luxusszálló
emeleti bárjában.

A kultúra hiánya mellé extra
nehezítés, hogy a death metal
olyan műfaj, amit még a rok-
kerkedők többsége sem tud el-
viselni. A műfaj nagyágyúi önálló
szerzői estjeiken sem szórakoz-
tatnak pár száz fizetővendégnél
többet. Mindez az iraki Erbilbe
helyezve igencsak szűk kereszt-
metszetet eredményez… Ráadá-
sul a produkciót kevésbbé toleráló
muszlim szélsőségesek részéről
rendszeres halálos fenyegetésekkel,
amit Irakban tanácsos messze-
menően komolyan venni!

Mivel Kurdisztánban koncertek
híján koncerttermek se nagyon
vannak, a kisebb, pár száz főre
tervezett esküvői csarnokok túl
nagyok egy ilyen műsornak. A
népszerűbb klubokban araktól it-
tasodó nagyérdeműt pedig inkább
az arabul üvöltöző bingó dobja

fel. Így a metálszeánszok szervezése
elsősorban az optimista/baráti vagy
pénzéhes hotelmenedzserek feladata
marad. Mondjuk, a pénzéhség és
a death metal közös halmaza el-
hanyagolhatóan kicsi…

Az örömzene (jelen esetben a
death metal) és az értelmezhető
piac (rock) közti szakadékot áthi-
dalandó, a koncertet élő rock-est-
nek hirdette meg az a luxusszálló,
amelyik a tetőterasz bárját bizto-
sította a vadulni vágyóknak. A
Dark Phantom is ráérzett, hogy
ha gyorsan ledarálják-elhörgik a
mondandójukat, azzal az ott meg-
jelent, elsősorban szakirányú ra-
jongó külföldi és pár helyi szemét
nem fogják kiszúrni. Ezért a mű-
sorba illesztettek néhány Metalli-
ca- meg System of a Down-fel-
dolgozást, amit legalább lehetett
együtt dalolni és pengetni hozzá a
léggitárt. Közben a színpad köré
terített asztalokhoz elegéns pincérek
hordták a 4 dolláros legolcsóbb-
legkisebb sört, miközben a meg-
jelent 30 emberből minimum a
fele mobilozta az eseményt.

A Dark Phantom nevű kir-
kuki death metal zenekarról ta-
valy olvastam először. A sztori
szerint még 2003-ban egy ame-
rikai katonától kaptak egy me-
tálcédét, és annyira beőrültek
tőle, hogy 10 éve megalapították
a bandát, nem épp életbiztosí-
tásként. Közben persze zajlott a
háború, rendszeresen kapnak
életveszélyes fenyegetéseket, mivel
„sátánisták” (ez a nyugati zene,
főleg a metál iszlám értelmezése),
a dobos lelépett, néha hibernálták
magukat, végül tízéves pálya-
futásuk során összehoztak – szó
szerint – néhány koncertet.
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elnézünk az égre, és amit ta-
pasztalunk, egyértelmű: a csil-
lagok minduntalan felkelnek
és lenyugszanak, közöttük a

Nap, a Hold és a bolygók maguk-
tól, megállás nélkül róják égi útju-
kat, míg idelent, a Földön bármi
mozgásba lendítéséhez erőbefekte-
tésre van szükség. Nyilvánvalónak
tűnt hát az igazság, hogy a világot
kormányzó törvények másképpen
vonatkoznak a Földre, mint az égi
jelenségekre. 

A történelem nagy kultúrái
még valamit észrevettek! Amíg a
földfelszínen folyamatos változás,
eredeti állapotába vissza nem térő
átalakulás történik, addig az égbolt
szinte tökéletesen változatlan, a
benne keringő testek pedig perio-
dikusan, időről időre eredeti hely-
zetükbe térnek vissza.  A kozmosz
tehát rendezett, nyugodt, változat-
lan és egyenletes mozgású, ezzel
szemben a Föld változó és kaotikus,
átalakulása nehezen megjósolható. 

Több évezredes megfigyelések
és feljegyzések alapján, az ókori
Alexandriai Nagykönyvtár gyűjte-
ményéből a korabeli görög tudósok
számára kirajzolódott a korhű koz-
mikus világkép, melyet Arisztotelész
összegzett élete munkájával: a ter-
mészetfilozófia. Bár ma már meg-
haladottnak tekintjük az akkori
magas szintű tudományt, mégis
érdemes néha megállni és meg-
csodálni bámulatos összefüggéseit
és harmóniáját, amit a sokszor kö-
nyörtelenül következetes érvelésekre
és dialógusokra építettek fel.

Nézzük, mi mindent tudtak
„már az ókori görögök is”! Meg-
vizsgálták például a tér és az idő
tulajdonságait, és azt találták, hogy
mindkettő a végtelenségig osztható,

azaz folytonos. A térnek három
kiterjedését értelmezték, felismerték
a 3 dimenziót. Megértették, hogy
a térben és időben zajló jelenségek
alapja a mozgás. E mozgás lehet
természetes, amikor az adott tárgy
a rendeltetésének helye felé tart
(például a kő leesik, a füst felszáll):
ez a mozgás mindenképpen gyor-
suló. De lehet mesterséges is a
mozgás oka, amikor külső behatás
eredeti helyéről erőszakosan téríti
el a tárgyat: e mozgásnak kétség-
telenül lassulónak kell lennie.
Egyenletes csak a körpályán való
mozgás lehet, ilyenek az égitestek. 

A világot innenső, Hold alatti
és túlsó, kozmikus világra osztották.
Az innenső világban lévő anyagot
4 elemből képzelték el, olyanokból,
melyek más elemekre már nem
oszthatóak. Ezek a tűz, a víz, a föld
és a levegő, melyek kombinációiból
állnak az összes földi tárgyak és je-
lenségek. A kozmikus világ azonban
megérinthetetlen és csodálatos quinta
essentiából, azaz éterből épül fel. 
E kozmikus világmindenséget –
bár sokat vitatkoztak rajta a korabeli
tudósok – végül végesnek és 
körülhatárolhatónak írták le. 
A világmindenség középpontjába –
korabeli csillagászati tapasztalataik
alapján – elhelyezték a meglepően
pontos méréseikkel alátámasztott
400 ezer sztadion kerületű, gömb
alakú, mozdulatlan Földet.

Arisztotelész a szintén gömb
alakú világmindenség összes ismert
égitestjét (melyek éterből állnak)
49 kristályszférára tűzte fel a Föld
körül. Az átlátszó gömbök egyen-
lítőin fordulnak körbe időről időre
a Hold, a Nap és a bolygók, legkí-
vülebb az állócsillagok, mögöttük
pedig a világmindenség folyama-

tainak kifogyhatatlan reaktora, az
ősmozgató lakozik. Ezt nevezzük
geocentrikus világképnek, ami
pontos csillagászati mérések híján
2000 éven át határozta meg az eu-
rópai kultúra világmindenségről
alkotott képét és tudományos gon-
dolkodását.

Ma már tudjuk, hogy ez az el-
mélet tévesen különböztette meg
a fentit és a lentit, hogy a világot
mindenütt azonos törvények irá-
nyítják, s a geocentrikus világképnek
szinte minden pontját felülírták
korszerű méréseink és elméleteink.
Ám az ókori bölcselet mégis rávi-
lágított arra, hogy a világ a mate-
matika és a geometria nyelvén le-
írható, és ezáltal megfejthető, így
elősegítvén a modern, tudományos
gondolkodást és az emberiség szel-
lemi és technikai fejlődését.

Az égi és a földi mechanika
A fent és a lent évezredes világképe

Szöveg: francsics lászló

A felvételt Szémár Ferenc készítette 
a dél-dunántúli Kisnyárád település 
mellől, az egyetlen, észak felé
vezető, egyenes hazai autópálya-
szakaszról: az M6-os fölötti egyik
felüljáróról több mint 4 órányi 
körforgást megörökítő expozícióval

F

francsics lászló
építészmérnök, fotográfus,

egyetemi oktató, a hazai

asztrofotós-mozgalom

egyik fő szervezője

http://www.ptes.hu

szémár ferenc
Építőmérnök, ter-

mészetfotós, néhány éve

terelődött a figyelme az

éjszakai tájképfotózás felé
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z énekes hattyú (Cygnus
cygnus) északi madár, nem
véletlenül a finnek nemzeti
jelképe. Fő költőterülete a

tundra déli pereme, ahol már na-
gyobb fák is felbukkannak. A nagy
folyamszabályozások előtt a Ti-
szántúlon is följegyezték költését,
de a lecsapolások, a hajdani vad-
vízvilág megszűnése itteni fészke-
lésének is véget vetett. Fészkét ví-
zinövényekkel benőtt partszakaszon
építi, 4-5 tojását április–májusban
rakja le. Főleg növényekkel táp-

lálkozik, de vegetáriánus étrendjét
gerinctelen állatokkal is kiegészíti.
A fiókák a rövid tundrai nyár
végére felnövekednek, és a családok
együtt indulnak délnek. 

„Az európai állományok főleg
a Fekete-tenger mellékén és a nyu-
gat-európai tengerpartokon töltik
a telet. Hébe-hóba Magyarországra
is elvetődnek, ahol kedvező kö-
rülmények között hosszabb ideig
kitartanak, de nálunk immár nem
fészkelnek” – írta a 2005-ben meg-
jelent Élővilág Enciklopédia. 

Az élet azonban felülírta e so-
rokat. Az énekes hattyú akkor már
visszatért, a Duna–Ipoly Nemzeti
Parkban kiváló élettérre talált. A
faj pannóniai térhódításának persze
voltak előzményei. Ha csekély
számban is, de az idő tájt már
fészkelt a Brit-szigeteken, a balti
államokban, Lengyelországban és
Dániában, majd a magyarországival
egy időben hollandiai fészkelését
is megfigyelték. 

A nemzeti park sikerrel végzi
az amúgy szeszélyes vízjárású Ipoly

Énekes hattyú
Szöveg és fénykép: vojnits andrás

A

Szemtől szemben
sárga csőr, egyenes nyak és valamivel
kisebb termet. Külsőleg ebben
különbözik a bütykös hattyútól

hattyúfehér 
A fiatal madarak színe még nem
makulátlan! a fehér csak 
a felnőtteknél lesz uralkodó



jól látható jelölés
A hattyúkat rendszeresen
gyűrűzik – bütykös hattyúpár

vojnits andrás
zoológus, afrika-kutató, 
a magyar földrajzi 
társaság expedíciós 
szakosztályának 

öntésterületének, mocsarainak hely-
reállítását, sok helyen a száraz
években is marad vissza elég víz.
A szelíd szépségű „mikszáthi” táj
határon innen és túl kevéssé zavart,
legfeljebb horgászok és marha-
csordák járják. Igaz, már korábban
kiegyenesítették a folyót, mára
csak néhány tekergős szakasza ma-
radt meg. Gazdag a madárvilág,
sok a nagykócsag, a szürke gém és
mindenféle vízimadár, van jégma-

dár, és ragadozók vij-
jognak a magasban. 

Ipolyvecénél, a
szürke marhák ka-
rámja melletti kis
mocsárban pillan-
tom meg az első
énekes hattyút. Az-

tán Drégelypalánknál is rábuk-
kanok, bütykös hattyúk (Cygnus
olor) társaságában. Világító, sárga
csőre, egyenesen tartott, nem ívelt
nyaka messziről elárulja kilétét.
A hangja is jellegzetes, bár azt
ritkán hallatja, és valójában inkább
trombitálás, semmint énekszó...
Mivel már egy évtizede rendsze-
resen költ, bízvást elmondhatjuk,
hogy valóban visszatért hazánkba
a szépséges madár.

A nemzeti park sikerrel végzi az
amúgy szeszélyes vízjárású Ipoly
öntésterületének, mocsarainak

helyreállítását, sok helyen a száraz
években is marad vissza elég víz.
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őt, nemcsak az időjárásé, ha-
nem a gabonaaratásé és a szü-
reti munkálatoké is. De egye-
sek hozzá fordulnak fogfájás

esetén is. Medárd ezek szerint egy
sokoldalú szent a keresztény kul-
túrkörben, de ezt egy időjárással
behatóan foglalkozó embertől el
is lehet várni! Legyen ő veszély-
jelző, éghajlatkutató, vagy a lég-
köri jelenségek égi fővédnöke…
Természetes hát, hogy a neve nap-
jához kötődik az egyik legismer-
tebb népi regula. „Ha Medárd
napján esik, negyven napig esni
fog, de ha aznap száraz idő van,
negyven napig szárazság várható.” 

Ha az éves csapadékeloszlást
megfigyeljük, való igaz, hogy az
egyik legcsapadékosabb hónap a
június, és gyakran tapasztalható
égzengéssel kísért csapadékhullás,
azaz zivatar az ún. medárdi idő-
szakban. A Nap viszont egyre ma-
gasabban delel, és a hőmérséklet
is érezhetően nyáriasra fordul.

Sajnálatos módon sokan összeke-
verik e jelenséget a trópusi égövre
jellemző csapadékos időszakkal,
és „európai monszunnak” neve-
zik, amit tovább tetéz, hogy néha
a fogalom még nyomtatásban is
megjelenik. Pedig a kettőnek
vajmi kevés köze van egymáshoz.
Annál is inkább, mivel a mon-
szunvidékek egyik legfontosabb
tulajdonsága, hogy nem jellemző
a ciklon- és anticiklon-tevékeny-
ség, míg az európai „Medárd-idő-
szak” pont a ciklonok gyakori lá-
togatásának köszönhető. 

Ábránk a Medárd körüli át-
lagos csapadékot mutatja évről
évre, narancsszínnel jelölve azokat
az éveket, amikor nem volt, kék-
kel pedig, amikor volt csapadék-
hullás Medárd napján. Látható,
hogy az időszakra sokéves átlag-
ban 140 mm csapadék jellemző.
Ha figyelembe vesszük, hogy az
országos éves csapadékmennyiség
500–700 mm között van, máris

jellemző tényként kezelhetjük a
megemelkedő csapadékhullást.
Az is jól látszik, hogy e csapadék-
mennyiség évről évre meglehető-
sen változékony, és előfordul,
hogy az éves mennyiség harmada,
van, amikor kevesebb, mint
ötöde hullik le két hónap alatt.
Ám az, hogy a csapadékosabb
időszak Medárd napján kezdődik,
korántsem törvényszerű. 

De legyen bár a június szára-
zabb, vagy épp nedves, a nappa-
lok ilyenkor a leghosszabbak.
Használjuk ki, örüljünk a fény-
nek, és bízzunk Medárd jóságá-
ban, hogy nem hoz nekünk sem
özönvizet, sem pedig kibírhatat-
lan aszályt!

Medárd, az időjárás védőszentje
Szöveg: Rázsi András

s

rázsi andrás
meteorológus, 
az eszterházy károly
egyetem oktatója, 
az omsz munkatársa
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NYÁRI SALZKAMMERGUT PROGRAM

Bôvebb információ: Tömösvári László, igazgató
Telefon: +43-3688-2325 • Mobil: +43-664-385-9773
Hotel Berghof Tauplitzalm • Tauplitzalm 19. 8982 Tauplitz

Honlap: www.berghof-tauplitz.at
E-mail: info@berghof-tauplitz.at

Töltsön el néhány napot Ausztria közkedvelt Salzkammergut
régiójában! Fedezze fel az Osztrák-Alpok csodáit nyáron! 

Ajánlott úti célok:
— A csodaszép Hallstatt a híres csontkamrával,
— Altaussee sóbánya, Európa kincsestára a II. világháború idején,
— Bad Ischl, a császárváros, ahol Lehár Ferencünk is élt 

és alkotott élete nagy részében,
— St. Wolfgang a gyönyörû Wolfgangsee partján, 

Ausztria egyik legszebb templomával,
— Dachstein jég- és mamutbarlang az Alpok 

egyik legjelentôsebb természeti képzôdménye.

— Szállás a Hotel Berghof *** szállodában Tauplitzalmon
— 5 éjszaka félpanzióval 

(büféasztalos reggeli, 3 fogásos vacsora, salátabárral)
— 4 napra szóló Sommerclou-kártya, amely belépést biztosít 

a környéken 15 különféle kirándulóhelyre
— Szaunahasználat a házban
— Ingyenes parkolás a szálloda elôtt

HOTEL BERGHOF
TAUPLITZALM

5 éjszaka, 4 napos Sommerclou-nyári kártyával
Ár: 250 € / fô
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történet nagyobbik része 
viszonylag közismert: A
„Boss”, vagyis az akkor már
világhírű Ernest Shackleton

a Brit Birodalmi Expedíció élén
1914-ben rendkívüli vállalkozásra

indult. A terv a sarkpont érinté-
sével az Antarktisz teljes átszelése
volt – két csapattal, ellentétes
irányból. Ezt ugyan csak 40 évvel
később a Brit Transzantarktiszi
Expedíció tudta végrehajtani (rész-

ben a szintén világhírű Sir Ed-
mund Hillary vezetésével), ám
Shackleton útja mégis az egyik
legnevezetesebb, legheroikusabb
eseményként került be a sarkvidék
feltárásának történetébe. Ennek

Shackleton és Pardo
Évszázados mentőexpedíció

Szöveg: nagy balázs

A

Fotó: Andrew Shiva 
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egy igen lényeges szeletét azonban
sokkal kevesebben ismerik, és 
enélkül korántsem lett volna egy-
értelműen pozitív a végkifejlet…

1914. december: Shackleton
csapatai megérkeznek a Déli-sark-
vidékre, elérik a jégborítás szélét.
Az egyik csoport a Ross-tenger
mentén ver tábort, a másik a Wed-
dell-tengernél készül a sarkpont
felé indulni.

1915. január 19. Shackleton
hajója a jégbe fagy a Weddell-ten-
geren. Innen még nem tudnak a
Déli-sark felé indulni, várják, hogy
kiszabaduljon a jármű. Ez nem
történik meg, így áttelelnek.

1915. november. A hajó a jég-
nyomástól összeroppan, és elsüly-
lyed. Innentől az életben maradás
a tét. 5 hónapot töltenek a tengeri
jégen a hajóról származó, élelmi-
szerrel és felszereléssel megrakott
mentőcsónakokat vonszolva.

1916 antarktiszi ősze. A tél be-
állta előtt még épp elérik a nyílt
tengert, sikerül átkelniük a lakatlan
Elefánt-szigetre. Ott cetvadászokat
remélnek, de azok – az idény vé-
geztével – már elhagyták a hely-
színt. Shackletonék helyzete vészes,
mert a teljes legénység újabb átte-
lelésére már nincs elég élelmisze-
rük, itt így biztosan éhen halnak,
mielőtt a következő nyáron esetleg
újra feltűnik majd egy bálnava-
dászhajó.

1916 májusa. Shackleton rend-
kívüli elszántsággal és tervekkel be-
levág a megmenekülés egyetlen
esélyes módjába. 5 társát maga
mellé véve (a többieket a maradék
élelmiszerrel az Elefánt-szigeten
hagyva) egy mentőcsónakkal ne-
kiindul a nyílt tengernek. Csak épp
a túlélést hozó helyszín, a Déli-
Georgia-sziget 1300 km-re fekszik,
és ha a Föld legviharosabb „vizein
mellélőnek”, mindenkinek vége…
. Rendkívüli navigálással 16 nap
alatt pont eltalálják a szigetet. Ám
annak épp a lakatlan oldalán érnek
partot. Még napokba telik, amíg
az addig senki által nem járt, vad
hegyvidékeken és gleccsereken át-
kelnek, hogy a Stromness-öböl bál-
navadásztelepére jussanak. De
Shackleton vezetésével ez is sikerül
– nem kis meglepetést okozva a
helyszínen. 

1916. május 26. Shackleton és
két társa már a „civilizációban” van.
Ám három megbetegedett társukat
a partot érés helyén, a sziget túlfe-
lén hagyták, így el kellett még ha-
józniuk értük. Ez sikerül, azonban
az Elefánt-szigeten maradt 22 fős
csoport megmentése reménytelen-
nek ígérkezik.

És itt következik a történet
sokkal kevésbé ismert része, amivel
együtt nevezhető az eseménysor 
a felfedezések történetének leghő-
siesebb megmenekülésének!

Pardo nevét viseli 
A chilei haditengerészet 
új hajóosztályának vezére. Kissé
hatékonyabban szeli a hullámokat,
mint a névadó – a maga korában sem
daliás – gőzöse...

Luis Pardo szobra a fagyos tetthelyen, 
az antarktiszi Elefánt-szigeten. 
Shackleton hátramaradt legénysége
4 hónapig várt itt a Boss-ra. Aki
aztán Pardo révén juthatott vissza
embereihez
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Shackleton Dél-Amerikába
megy, és hónapokig fáradozik,
hogy hajót és legénységet szerezzen
az Elefánt-szigeteken hagyott társai
felkutatására. Az antarktiszi tél
azonban már beköszöntött, senki
sem hajlandó a jeges vizek felé in-
dulni. És ahogy múlnak a hóna-
pok, egyre kisebb az esély a csapat
túlélésére. 

Shackleton kitart, és a legdélebbi
chilei városba, Punta Arenasba 
érkezve a chilei haditengerészet 
a segítségére siet. Ám mindössze
egy kicsiny hajót, az alig 30 méteres
Yelchót adják az útra, aminek 
sikerében mindenki kételkedik: 
a tél közepén, a hírhedten viharos
Drake-átjárón és a jeges Déli-
óceánon kell egy kicsi bárkával
evickélniük. 

1916. augusztus 25. Indulás
Punta Arenasból. A fiatal chilei ka-
pitány, Luis Pardo és Shackleton
végletekig elszánt. Előbbi tudja,
hogy minimális az esély a saját túl-
élésükre is, Shackleton pedig, hogy
most nem szólhat bele az irányí-
tásba, jelenlétével viszont erőt ad a
szigetelés és fűtés nélküli kis gőzös
legénységének a vad vizek átszelé-
sére. És augusztus 30-án elérik az
Elefánt-szigetet! Mindenkit a fe-
délzetre vesznek, és Pardo-kapitány
a zsúfolt gőzössel sikeresen vissza-
navigál a chilei kikötővárosba. (Ké-

sőbb, 1917 januárjában Shackle-
ton Új-Zélandról indulva eléri a
Ross-tengeri szegélyen rekedt, két-
szer is áttelelt csoportot is).

Pardo és Shackleton útjai a me-
rész mentőexpedíció után elváltak.
Shackleton hősiessége az I. világ-
háború vérvesztesége és borzalmai
közepette hamar a vezetői helytál-
lás legendás példájává vált. Pardo
a chilei haditengerészet szolgálatá-
ban maradt, majd Liverpoolban
konzuli állást kapott. Ma a nevét
viseli a chilei Parti Őrség egy új
hajóosztályának vezérhajója.

nagy balázs
geográfus, az ELTE docense, 

a földgömb főszerkesztője.

több ízben járt kutatóként

az antarktiszon

Mintha nyert csatából érkezne 
vissza a Yelcho 
Punta Arenas kikötőjébe
– Persze a Nagy Megmenekülés 
annak is felfogható. 
A kulcsszereplők pedig a korabeli
újságok címlapjára kerültek

Shackleton nem hibázhatott 
Így végül a tengerhajózás egyik 
legendás tette lett 
az Elefánt-szigettől 
a Déli-Georgia-szigetig a Déli-óceán 
viharos vizén mentőcsónakkal
megtett 1300 km
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Elhagyva a Bécset elkerülő au-
tópályát, pihenőhelyként egy ha-
misítatlan kisvendéglőt veszek
célba. Az ajtón belépve az illatok
gyermekkori grazi nyaralásaim
emlékét idézik. Stájer akcentu-
sommal kérek is gyorsan – kakaó
helyett – immár egy kávét. A pul-
toslány válaszol is németül, majd
földgömbös pólómra pillantva
lebuktat: „Magyarok vagytok?”
A kávé mellé édesség helyett így
hát keserű vendégmunkásévei-
nek történetét kapjuk: „Már sí-
terepen is voltam felszolgáló, de
utálom a hegyeket!”.
Alpesi rajongásom hamar tovább
is űz célunk, az Ötscher-Tor-
mäuer Naturpark felé

em kell Tirolig utaznunk,
hogy az Alpok megmutassa
igazi arcát: Budapesttől alig
több mint 400 km-re is 

találhatunk gyöngyszemeket. A
mészkőbe hegyi patakok vájta, né-
hol több száz méter mély, 50 km
hosszan húzódó szurdokot, az 
Ötschergräbent Ausztria Grand
Canyonjának nevezik – ami persze
csak erős képzelőerővel vethető
össze a névadóval. Mégis kiváló úti
cél: akár egynapos túrát választunk,
akár egy hosszabb, kalandosabb
úton haladunk menedékházról
menedékházra, az 1800 méter fölé
magasodó Ötscher lábánál nem fo-
gunk csalódni. 

A natúrpark központja, a wie-

nerbrucki Stausee-víztározó part-
ján épült Ötscher Basis a fő kiin-
dulópont. A tó partját elhagyva ki-
lométereken keresztül sziklák
ölelésében ereszkedünk. Ám a tá-
rozó tavát lezáró gát csak néhány
csepp vizet enged a mederbe, így a
csörgedező vízfolyás áhított hangja
elmarad. Hamarosan azonban
mindenért kárpótol a szurdok ha-
talmas sziklafalai között meredeken
kanyargó ösvényről feltáruló lát-
vány. Majd’ 200 m-t ereszkedünk
tovább, és váratlanul előbukkan a
víz a hegy gyomrából. A csövek az
Osztrák–Magyar Monarchia leg-
nagyobb vízi erőművének turbi-
natermébe érkeznek. Az azóta ki-
szolgált két generátor 1911-ben

Ausztria Grand Canyonja
Szöveg: heiling zsolt

N

a natúrpark névadója 
az ötscher 1893 méterrel magasodik
a tengerszint fölé alsó-ausztriában.
itt mindenki találhat magának a
felkészültségének megfelelő
csúcsra vezető ösvényt 

© weinfranz.at
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turistamágnes 
a mirafall-vízesés a kevésbé gyakorlott
túrázók számára is könnyen elérhető célpont

megkésett tavasz 
Az alpok magasabb hegyei között később ébred 
a természet. május elején még méteres hó 
hullott a vidékre, a rendkívüli időjárás
következtében napokra elzárva több 
települést a kölvilágtól

Wilde wunder card
A Mostviertel régióban használható
kedvezménykártya Ausztria-szerte
egyedülálló mértékű kedvezményeket nyújt a
látogatóknak, melyeket a partnerszállásokon
már egyetlen éjszaka eltöltése után megkap-
hatunk. Akár ingyen is utazhatunk egy-egy
felvonón, vagy féláron a Mariazellerbahnon. 

http://www.also-ausztria.info
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állt üzembe, hogy árammal lássa
el a Mariazelltől Sankt Pöltenig ka-
nyargó, korábban gőzmozdony
vontatta hegyi vasút, a Mariazel-
lerbahn villanymozdonyait. A ma
is működő erőmű műemlék épü-
letében még állnak a régi turbinák
az újak mellett. Akit lázba hoznak
a műszaki alkotások, a zajos csar-
nok tárlatán fotókon keresztül
nyerhet bepillantást a múlt századi
mérnökök és építők erőfeszítéseibe. 

Elérjük a szurdok főágát, és 
a patak folyásával ellentétes irány-
ban lassú emelkedésbe kezd az ös-
vény. Aztán a turistáktól nyüzsgő 
Ötscherhias-menedékház jön: ed-
dig tart a szurdoktúra mindenki
számára könnyen járható, osztrák
gondossággal kiépített része. A ki-
tartóbbak a Mirafall-vízesésig azért
még ráhúznak néhány kilométert:
innentől egyre ritkábban kell
„Grüss Gott!”-tal üdvözölnünk a

szembejövőket, melyért sokszor
csak egy „Sziasztok!” jár cserébe… 

Éjszakára fel a Vorderötscher-
menedékházhoz, ám másnap nem-
csak a szurdoknak, de a jó időnek
is búcsút intünk, mivel szitáló eső
és 700 méter emelkedő következik
a Gemeindealpe csúcsáig, ahol a
menedékház sűrű ködbe rejtőzve
fogad. A jelzések látványa nélkül
sem gond az elérése, hiszen a me-
redek hegyoldalak egyértelműen
kijelölik a gerincen futó ösvény
egyetlen lehetséges nyomvonalát.
A csúcson azért jelen vannak az al-
pesi díszletek: a felhőket átszúró
napsugár, a ködbe vesző ösvény, a
friss harmatcseppektől ragyogóan
színpompás, apró virágok. Csak a
natúrpark címerállatai, a medvék
nincsenek velünk. Alacsony lét-
számú, állandó populációik a déli
határ mentén és az ország középső,
erdővel sűrűbben borított terüle-

tein élnek. A visszatelepítési prog-
ram itt épp sikertelen volt, így a
helyieknek be kell érni néhány kó-
bor példánnyal. 

Utunk Mitterbachban végződik.
A Mariazellerbahn vadonatúj, pa-
norámás szerelvényével a kanyar-
gós hegyi pályán, a szurdokot is-
mét megcsodálva utazunk vissza 
Wienerbruckba. Aki ide látogat –
ha medvékkel csak nagy szerencsével,
ám zarándokokkal annál inkább
találkozhat, hiszen Mariazell és 
Annaberg  is több szakrális út állo-
mása. Így a hazánkban nemrég ki-
épített, Budapesten is keresztülhaladó
és Csíksomlyóban végződő Mária-
út is keresztülhalad a vidéken.

heiling zsolt
a földgömb szerkesztője, 

kiadójának vezetője. 

a hegyek szerelmese 



Nincs még egy olyan adriai-ten-
gerparti kikötő és turistaközpont,
amely annyi szállal kötődne kö-
zépkori történelmünkhöz, mint
a horvátországi Zadar, magyar
nevén Zára. Dalmácia „fővárosa”
– kiemelkedő nemzetközi ke-
reskedelmi jelentősége és ten-
gerparti erődfunkciója révén –
az 1110-as évek elejétől több
mint három évszázadon át a ma-
gyar–velencei háborúskodás stra-
tégiai fontosságú ütközőzóná-
jában feküdt. Birtoklásáért ve-
lencei dózsék és magyar királyok
egymást követő generációi vívtak
elkeseredett harcokat

lső magyar uralkodóként
1105-ben Könyves Kálmán
vonult be a városba, ahol 
látogatásának emlékét az

1066-ban alapított bencés mo-
nostorhoz és templomhoz (Crkva
Sv. Marije) simuló harangtorony
őrzi. A bőkezű királyi adomány-
ból felhúzott, a római kori Fórum
helyét elfoglaló tágas tér szélén
álló építmény alján körbefutó la-

tin felirat szerint: „… Kálmán,
Magyarország, Horvátország és
Dalmácia királya, saját költségén
építtette és emelte Szűz Máriának
ezt a tornyot.” 

Szöveg: tiner tibor

Festői fekvés
Zára vad és egyedi hátteréül 
a Dinári-hegyvidék egyik 
leglátványosabb partmenti 
vonulata, a Velebit szolgál

E

Zadar
a „legmagyarabb” 
történelmű 
dalmáciai 
kikötőváros

Az ostromok városa
Éppen 900 éve, a Könyves Kálmán
halála (1116) után Velence által
visszafoglalt Zára falai alatt lelte
halálát Ordelafo Faliero (kb. 1070–
1117), a 34. velencei dózse, aki 
II. István magyar király ostromló
seregével vívott ütközetben esett el.
Faliero a Köztársaság egyik leghí-
resebb dózséja volt, akinek nevéhez
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a Szent Márk-katedrális világhírű
főoltára, a 15 cm vastag arannyal
beborított Pala d’oro elkészíttetése
fűződik. Az ötvösmesterek nem vé-
letlenül örökítették meg az oltár
neves mellékalakjai között a dózse
személyét is, aki a Szentföldről ha-
jóval Velencébe szállított nagy
mennyiségű arany, drágakő, vala-
mint zománctárgy jelentős részét
berakatta a főoltárba...

a Harangtorony 
Könyves Kálmán bőkezű
adományából épült
Az egykori római Fórum mellett
álló Szűz Mária-templom
Zárában

# Z Á R A  # P A L A  D ’ O R O
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85 évvel később Zára ismét
sorsdöntő magyar–velencei ütkö-
zet színhelye volt. A már 1167-től
III. István, majd öccse, III. Béla
magyar királyok uralma alá került
Dalmáciát és annak legnagyobb
városát, Zárát egészen 1202-ig hi-
ába próbálták a velenceiek vissza-
hódítani. Ám az akkor megindult
negyedik keresztes hadjárat során
a Szentföldre tartó 10 000 keresz-
tény zsoldos támogatásával Velen-
cének sikerült bevennie a tenger-
parti erősséget. A Köztársaság

ugyanis csak Zára elfoglalása fejé-
ben volt hajlandó a hatalmas ke-
resztes sereg velencei hajókon való
szállítására és a hadjárat anyagi tá-
mogatására. Az 1202. évi zárai di-
adalt örökíti meg J. Tintoretto
1584-ben készült, „Zára ostroma”
c. festménye, amely a dózsepalota
szavazótermének (Sala della Scru-
tinio) egyik falát díszíti. 

Könyves Kálmán hódításait
követően Zárában magyar koronás
fő csak évszázadokkal később, 
I. (Nagy) Lajos személyében járt.

Anjou-házból való királyunk a
Dalmácia feletti magyar fennha-
tóság visszaszerzése érdekében a
14. század 40-es éveiben többször
is megkísérelte a város bevételét,
ám tartós sikerrel csak 1357-ben
járt. A város szabadalmainak és ki-
váltságainak megerősítését is szol-
gálta a Velencével megkötött ún.
zárai békeszerződés, amelyet a
Szent Ferenc-templom és -kolos-
tor (Crkva i franjevački samostan
Sv. Frane) sekrestyéjében, Lajos je-
lenlétében írtak alá.  

Ordelafo Faliero dózse alakja 
a velencei Szent Márk-
katedrális Pala d’oro oltárán.
Zára falainál, a magyarokkal
vívott csatában esett el

J. Tintoretto: „Zára ostroma” c. festményének részlete 
a dózsepalota szavazóterméből. 1202-ben Velencének csak a keresztes had
segítségével sikerült bevennie a várost

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR.

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
TINER TIBOR

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu
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Az ezüstszarkofág
Nagy Lajos második feleségének,
Kotromanić Erzsébet királynénak
köszönheti a város védőszentje,
Szent Simeon színezüst ereklye-
tartójának elkészíttetését.

Az Újtestamentum szerint az
újszülött Jézust a keresztvíz alá
tartó öreg pap, a szentté ava-
tott Simeon maradványait –
melyek az 1200-as évek ele-
jén Konstantinápolyban vol-
tak – a legenda szerint egy
velencei nemes szerette volna
titokban hazájába szállítani,
de úton hazafelé Zárában megbe-
tegedett és meghalt. Ám ezt meg-
előzően még kivitetett a helyi te-
metőbe egy cédrusfa ládát, amiben
állítása szerint útközben meghalt
testvérének teste pihent. A velencei
halála után a nála megtalált doku-
mentumokból viszont kiderült,
hogy a láda egy bibliai szent ma-

radványait rejti. A záraiak rögvest
kiásták a ládát, amelyet nagy pom-
pával vitettek a közeli Szűz Mária
kolostor temetőjébe, és városukat
Szent Simeon oltalma alá helyez-
ték. Az ereklye a későbbiekben át-
került a város ma is álló ókeresz-

tény templomába, amelyet a 
14. századi gótikus átépítését köve-
tően Szent Simeonról neveztek el
(Crkva Sv. Šimuna). 

1377-ben – húsz évvel férje di-
adalmas bevonulása után – Erzsébet
is elzarándokolt Zárába, hogy Szent
Simeonhoz könyörögjön a Nagy
Lajos által hőn áhított fiú utód

megszületése érdekében. (Lajosnak
ugyanis csupán lányai születtek.)
A helyi hagyomány szerint ekkor
történt, hogy a királyné észrevétlenül
letörte a szent egyik kisujját, és azt
a kebelébe rejtette. Abban bízott,
hogy az ereklye birtoklása – annak

csodatévő ereje révén – biztosan
hozzásegíti a fiútszüléshez.
Büntetése azonban nem ma-
radt el: a királyné keze meg-
bénult. Erre bűnbánólag vissza-
tette az általa elorozott ujjat, s
betegségéből fölépülvén foga-

dást tett, hogy a szent tetem számára
ezüstszarkofágot készíttet. Kivite-
lezésével a kor egyik leghíresebb
ötvösmesterét, a milánói származású,
akkor Zárában működő Francescót
(Franciscus de Mediolano) bízta
meg, akinek ehhez hatalmas meny-
nyiségű (250 kg) színezüst felhasz-
nálását engedélyezte. 

Az 1380-ban elkészült Szent Simeon-szarkofág, a középkori európai ötvösművészet kiemelkedő képviselője 
Katolikus zarándokok tízezrei keresik fel minden évben. Oldalain változatos domborművek és feliratok díszlenek. Láthatjuk
a városba ünnepélyesen bevonuló Nagy Lajos ábrázolását, ahogy a helyi előkelőségek hódolattal fogadják a Velence
uralma alól felszabadító magyar királyt. De itt van a kegyes adományozót, Kotromanič-Erzsébet királynét dicsőítő görög
felirat is, aki 250 kg színezüst felhasználását engedélyezte a szarkofágot elkészítő ötvömesternek

A helyi hagyomány szerint ekkor
történt, hogy a királyné észrevétle-
nül letörte a szent egyik kisujját és

azt a kebelébe rejtette. 
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A három évig tartó munka
eredménye 1380-ra született
meg: egy 192 cm hosszú, 63 cm
széles és 127 cm magas, kívül és
belül egyaránt ezüstdombormű-
vekkel és vert ezüstlemezekkel bo-
rított, Anjou-liliomokkal díszített
szarkofág. Az összesen 30, gon-
dosan kidolgozott, Szent Simeon
életét, Zárába jutásának történe-
tét, valamint az ereklye elkészíté-
sének előzményeit és folyamatát
egyaránt bemutató dombormű
között számunkra a legérdekeseb-
bek: Nagy Lajos Zárába történt
bevonulásának (1357 szeptem-
bere) ábrázolása – ahol az eléje
járuló helyi előkelők magukkal
hozzák Szent Simeon koporsóját
–, továbbá az ezüstszarkofágot
Szent Simeonnak térden állva 
felajánló Erzsébet királyné és előtte

imádkozó három
leánya megjelenítése. 

A zárai Szent Si-
meon-templom az
oltára felett álló
ezüstszarkofágnak
köszönhetően évszá-

zadok óta Európa-szerte ismert
katolikus zarándokhely. Ám ez a
becses, az UNESCO által is ki-
emelten védett művészeti világ-
örökség napjainkban már nem 
tüdöklik régi fényében. Dombor-
műveit az idő erősen megkoptatta,
a szarkofágot eredetileg tartó négy,
tömör ezüstből öntött angyal a
háborús idők hadisarcai következ-
tében „elrepült”, hiányukat bronz-
angyalokkal pótolták. Emiatt is
készült az ereklyetartóból még a
19. század végén egy hű másolat
(lényegesen kevesebb ezüst fel-
használásával), amelyet 1896-ban
a budapesti millenniumi ünnep-
ségeken is kiállította. Az ereklye
eredeti szépségét felidéző másolat
Zágrábban, a Horvát Tudományos
és Művészeti Akadémia előcsar-
nokában áll. 

Eladva,Velencének
1403. augusztus 5-én, magyar fő-
urak és püspökök jelenlétében 
a Szent Kreseván-templomban
(Crkva Sv. Krševana) koronázta
magyar és horvát királlyá az esz-
tergomi érsek a pápai legátus által
megáldott alkalmi koronával az
Anjou-házból való, éppen 640 éve
született Nápolyi Lászlót (1377–
1414). A ceremóniát örökítette
meg 1905-ben készült, „Nápolyi
László megkoronázása 1403-ban”
című, historikus festményén Ce-
lestin Medović, a horvát történeti
festészet neves képviselője. 

Dicstelen epilógus: a Szent Ist-
ván koronájáért Luxemburgi Zsig-
monddal vívott esélytelen küzde-
lem eredményeként a magyar trón
megszerzéséről 1409-ben végleg
lemondó László dalmáciai birto-
kait – közöttük Zárát is – 100 ezer
aranydukátért képes volt eladni
Velencének. Dalmácia fővárosa
többé nem is került vissza Ma-
gyarországhoz…

A zárai Szent Simeon-templom 
az oltára felett álló

ezüstszarkofágnak köszönhetően
évszázadok óta Európa-szerte

ismert katolikus zarándokhely.

Tiner tibor
közgazdász-geográfus, 
a magyar kötődésű európai 
emlékhelyek, kulturális
értékek rajongója

Nápolyi László, Anjou-házbeli trónkövetelő
megkoronázása Zárában C. Medović festményén 
Luxemburgi Zsigmond vetélytársa 100 ezer forintért
eladta a várost Velencének

Évtizedekre biztosította a Dalmácia feletti magyar uralmat 
Az zárai békeszerződés Szent Ferenc-templomban őrzött másolata
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Az erdő 
gyermekei 
Pigmeusok – végveszélyben

Észak felől, hosszú terepjárómenettel érem el Közép-Afrika országait. A majd’
féléves út célja a zárt közösségeket érintő társadalmi problémák dokumentálása.
Elkerülhetetlen téma a belső-afrikai esőerdő-területek csökkenése okozta
feszültségek feldolgozása is. Közép-Afrika megmaradt esőerdeiben, Uganda,
Ruanda, Burundi, Kongó, Kamerun és a Kongói Demokratikus Köztársaság
területén alig 140 centiméter magas emberek, a pigmeusközösség tagjai
harcolnak az életben maradásért. Szétszóratásban élnek, összesen félmillióan
lehetnek. A kicsiny testmagasság – evolúciós elméletek szerint – kiváló
alkalmazkodást jelent az esős, meleg közép-afrikai környezethez, 
és segíti a vadászaton és erdei életvitelen alapuló létezésüket

Szöveg és kép: Lantai-Csont Gergely



36 PIGMEUSOK
A FÖLDGÖMB 2017/június–július



PIGMEUSOK
XXXV. ÉVFOLYAM 314. lapszám

37

Erdőlakók voltak
A dél-ugandai Bwindi Impenetrable Nemzeti Park mellett, a parkból
kiszorított, ma már kőházakban élő pigmeusok mutatják meg, hogy
pár évtizede milyenek voltak a hagyományos lakhelyeik



Erdei áldozat – az erdőből kiszorulva
A kelet-kongói Bukavo mellett élő pigmeusok
állatáldozata az erdő szellemének tiszteletére. 
Az állatot nyúzás nélkül, szőröstül-bőröstül sütik meg
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z első pigmeus-híradások már 4 ezer évesek: Egyiptomba szál-
lították őket, hogy II. Pepi fáraót tánccal és énekléssel szóra-
koztassák – és a tánc és zene napjainkban is központi eleme a
gazdag pigmeus kultúrának. Az erdő gyermekeiként is emlegetett

pigmeusközösségeket számosan kutatták, rituáléikat, tradicionális
életmódjukat alaposan feltárták. A sok évezredes közép-afrikai erdei
lét után azonban soha nem látott méretű veszélyforrások  tűntek fel.
Az intenzív esőerdőirtások, az urbanizáció, az időről időre fellángoló,
modern fegyverekkel vívott, tömegeket megmozgató harcok sodrá-
sában mára már csak elvétve lehet hagyományos életvitelt folytató
pigmeuscsoportokat találni. 

Erdei kultúra
A pigmeuscsaládok egykor úgynevezett monguluban, levelekből és
ágakból készített kunyhóban laktak, s alapvetően erdei vadászatból
tartották fenn magukat. A vadászat persze ma is létezik, és – az élel-
miszerszerzés mellett – mindmáig fontos célja a közösségen belüli
hierarchia és presztízs kialakítása is. A vadászeszközök tradicionális
nyilakból, kötélcsapdákból, mérgezett dárdákból
és botokból állnak. Az erdő mély ismerete viszont
nemcsak élelmet, de gyógyszereket is adott a kö-
zösség tagjainak: a gyógynövényismeret az évez-
redes túlélés alapvető eleme volt. 

A pigmeusok folyamatosan az élelem után
vándorolnak az erdőkben, a nomád-félnomád
törzsek ritkán maradnak egy hétnél hosszabb
ideig egyazon helyen. Igazán hosszú felfedező-
utakra az esős évszakban indulnak, hogy mangó és olajban gazdag
magvak után kutassanak. 

A

Generációk 
Idős ugandai pigmeus büszkélkedik 
későn született gyermekével, a jövő
generáció tagjával, aki valószínűleg
már nem pigmeus szokások szerint 
fogja élni életét

A pigmeusok folyamatosan az élelem után
vándorolnak az erdőkben, a nomád-fél-

nomád törzsek ritkán maradnak egy
hétnél hosszabb ideig egyazon helyen.

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR.

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
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Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu



PIGMEUSOK
XXXV. ÉVFOLYAM 314. lapszám

41

A nő felelős a kunyhó elkészítéséért, a szállás-
hely környékén folyó patak felduzzasztásáért, va-
lamint a vándorlás alatt a családi értékek és javak
cipeléséért. A férfiak fő feladata a család védelme
és a vadászat. A házasságkötés is a vadászathoz és
az esőerdőhöz kapcsolódik. Ez jórészt a vadászi-
dényben történik, amikor a férfiak zsákmányukkal
be tudják bizonyítani rátermettségüket.  

Alighanem az olasz társadalomkutató Mauro Campagnoli volt
az egyetlen fehér ember, akit egy pigmeusközösség tagjául fogadott.
Betekinthetett így a legzártabb ceremóniákba is, melyekből a
férfivá avatás a legsajátosabb. Az esőerdő mélyén egy kunyhóban,
egy héten át zajló rituálé során a fiatalok számos veszélyes szertar-
táson esnek át, melyek többsége tánccal és zenével kísért. Szemtől
szemben találkoznak az Erdő Szellemével, aki megöli őket, és mint
felnőtt férfiakat hozza vissza az élők sorába – felvértezve az ifjakat
különleges erőkkel. 

Alighanem az olasz társadalomkutató
Mauro Campagnoli volt az egyetlen fehér
ember, akit egy pigmeusközösség tagjául

fogadott.

Gyűjtögető életmód
Batwa pigmeus férfi mutatja a vadméhek
elleni füstölővel a kezében a fára mászás
és mézgyűjtés fogásait. E tevékenység
azonban itt már csak a régi életforma
felelevenítéséül szolgál. Kőházban lakik,
élelmét a ház melletti kertben termeli
vagy épp boltban vásárolja
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Kihívások
A pigmeusközösségeket a múltban is gyakorta
érte hátrányos megkülönböztetés. A környező
bantu törzsek és a gyarmatosítók is alsóbbrendű-
ekként tekintettek rájuk. A belgák a 19. század
végén–20. század elején pigmeusokat vittek és
zártak európai állatkertekbe, ahol az érdeklődő
közönség megtekinthette „példányaikat” és tevékenységüket. De még
az 1907-es, Egyesült Államokban rendezett világkiállításon is hasonlóan
mutatták be őket.

Ma is jellemzően alulfizetettek, termékeikért irreálisan alacsony árat
adnak, kizárják őket az állampolgárságból – így az oktatási és egészségügyi
rendszerből is. Az erdőterület-zsugorodás miatti élettérvesztés mellett a
közép-afrikai országok politikai labilitása is súlyos nyomás, s a jogok
nélkül maradt pigmeusok számára csak a továbbállás lehetősége és az ál-
lami letelepítési programok adottak.

A belgák a 19. század végén–20. század
elején pigmeusokat vittek és zártak

európai állatkertekbe, ahol az érdeklődő
közönség megtekinthette „példányaikat”.

Boszorkányság
A pigmeusok összetett
hiedelemvilágát – melynek
központjában az erdő és annak
szelleme áll – hivatott megidézni 
e boszorkány, felvéve azt 
az öltözetet, melyet ősei korábban még
rendszeresen viseltek
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Hegyi gorillák
Kevesen gondolnák, de a pigmeusközösségek jövője szorosan
összefügg az egyik legfenségesebb főemlős, a hegyi gorillák
sorsával. Ezek az állatok – a legtöbb, hagyományos életmódú
pigmeusközösséghez hasonlóan – a Virunga-hegység erdei-
ben élnek. Életterük a gyakran felhőkbe burkolózó, párás
és sűrű esőerdővidék. 

Az elmúlt évtizedekben természetvédelmi programok tucatjai igyekeztek
megmenteni a hegyi gorillákat – élőhelyet, sőt fegyveres őrzést is biztosítva
nemzeti parkok nőttek köréjük, ám maguk a pigmeuscsoportok kiszorultak
a fennmaradt erdőkből, hiszen azok a gorillák védelme érdekében bolygat-
hatatlanok. Az óvatosság persze nem indokolatlan. Az élettér-zsugorodás és
orvvadászat mellett még számos veszély fenyegeti a hegyi gorillákat. Mivel
génállományuk jelentősen hasonlít az emberéhez, könnyen kapnak el emberi
betegségeket, ugyanakkor a baktériumokkal, vírusokkal szembeni ellenálló
képességük jóval gyengébb a miénknél. Így a gorillavédő szervezetek
igyekeznek mindent megtenni, hogy minimalizálják a hegyi óriások és a
helyi lakosság, köztük az erdőlakó törpe pigmeusok kapcsolatát.

A hegyi gorillák – a legtöbb,
hagyományos életmódú pigmeus-

közösséghez hasonlóan –
a Virunga-hegység erdeiben élnek.

A jövő ezüsthátúja
Fiatal gorilla mászik a fűben népes
családja mellett az ugandai Bwindi
Nemzeti Parkban. A turizmusnak
köszönhetően a gorillamegőrzési
programok jelentősen hozzájárulnak
a faj túléléséhez. Ennek árát azonban
a pigmeusközösségek fizetik meg –
kitelepítve a megmaradt erdőkből
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A határvonal 
A Bwindi Nemzeti Park élesen kirajzolódó szegélye. 
Belső-Afrikában napjainkra olyan kevés érintetlen erdő maradt

meg, hogy csak a védett területek jelenthetik az utolsó
menedéket a gorillák és a pigmeusok számára 
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Gorilla vs. pigmeus
Az ezernél is kevesebb, kritikusan veszélyeztetett hegyi gorilla utolsó me-
nedékéül szolgáló esőerdők hatalmas nyomás alatt állnak. Az évi 2–4%-os
népességnövekedés mellett a lakosság 85%-a mezőgazdaságból él, de 
a faszénalapú sütés-főzés sem segíti az erdők megmaradását…

A nemzeti parkokban megőrzött növény- és állatvilág mellől kitelepített
pigmeusokat – házépítési programokkal – a parkok,
erdők szélére költöztetik. 

A „szélére” kifejezés szó szerinti értelmet nyer
Dél-Ugandában, ahol a Bwindi Impenetrable 
Nemzeti Park határától pár méterre épültek fel 
a pigmeuscsaládok házai. Az erdő tiltott területté
vált, egyszeriben vége a vadászó-gyűjtögető életmód-
nak. Identitásukat nemzetközi szervezetek igyekez-

nek fenntartani, de alapvetően skanzenjellegű bemutatófalujukban tu-
ristáknak mutatják be, hogy hogyan éltek alig pár évvel ezelőtt: állítottak
csapdát, építettek kunyhót a fa lombjaiból. A show végeztével pedig ha-
zatérnek új téglaházaikba. 

A pigmeusok és a hegyi gorillák tragédiája összeforr, ember és állat
egyszerre veszíti el azt az életteret, amit ősidők óta a magáénak mondhatott.
De az erdő gyermekeinek a nemzeti parkok sem jelentenek oltalmat. 

A nemzeti parkokban megőrzött növény-
és állatvilág mellől kitelepített

pigmeusokat – házépítési
programokkal – a parkok, erdők szélére

költöztetik. 

Táncrend
Az asszony csoportja egyedi táncjegyeit mutatja Burundiban.
Az itteni közösség – megélhetésként - agyagedényeket
készít, háztáji gazdálkodást végez, a hagyományos
szokások jegyei már csak elvétve mutatkoznak
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Túlélés
A pigmeusok kultúrájának minden apró részlete, az egész életük
az erdőtől és annak értékeitől függ. A legkézenfekvőbb megoldás
az esőerdők védelme lenne a benne élő összes állat- és növényfajjal,
valamint az erdőhöz kötött életet élő emberekkel együtt.  Ez azon-
ban ma túl idillinek tűnik, helyette, mintegy pótcselekvésként,
egy zavarba ejtő folyamat ível fel: erősödik a kulturális és ökotu-
rizmus. Ennek keretén belül – a pigmeus kultúra bemutatásaként –

a közösség egy nagyon korlátozott részének lehe-
tősége nyílik arra, hogy tovább gyakorolhassa élet-
vitelét. Ezt támogatja például a Batwa Pigmeus 
Élmény Program, mely lehetőséget kínál a Bwindi
Impenetrable Nemzeti Park erdeiből kitelepített 
pigmeuscsaládok számára, hogy az erdő szomszéd-
ságában élve bemutathassák kultúrájukat a látoga-
tóknak, és a befolyó bevételekből a kitelepített csa-

ládok gyermekeinek oktatást, egészségügyi ellátást biztosítsanak.
Kiemelik őket a mélyszegénységből, termőföldet, oktatást bizto-
sítva nekik. Az alapvetően erdőlakó, nomád és kulturális tekin-
tetben mindenben az erdőhöz kötött embereknek ez a megoldás
azonban csak egyfajta túlélési lehetőség.

Erősödik a kulturális és ökoturizmus,
melynek keretén belül – a pigmeus kultúra
bemutatásaként – a közösség egy nagyon

korlátozott részének lehetősége nyílik arra,
hogy tovább gyakorolhassa életvitelét.

Szuvenír-lét  
A nemzeti park határára kitelepítve, téglaházaik
mellett ajándéktárgyaikat árulják a parkba
látogató városiak és turisták számára

Futárroller
Kongói teherhordó melegíti hatalmas
fagépezetét, rakományszállító tshukudukját
Gomában. Az áruszállító rollerezés 
a környékbeli falvakból, erdőkből érkező
fiataloknak kínál munkalehetőséget. Pigmeusok
sokasága végez a Gomához hasonló városokban
rosszul fizetett fizikai munkát 

Kongói végeken
A főnök lepihen az állatáldozat bemutatása után. Mellette a csoport egyik

vidám hölgye. Az országrész elszigeteltsége miatt a kongói közösségek

tudták legeredményesebben megőrizni ősi életformájukat

lantai-csont gergely
fotográfus, közgazdász. 

a világunkat érintő problémákra

szeretné felhívni a figyelmet

fotóival



l e b e g ő  p e r s p e k t í va
A pilóta nélküli repülőeszközök alkalmazási módja

számtalan. Teret nyertek a mezőgazdaságtól 
a hadászaton át a nyersanyagkutatásig. Használatuk 

a jogtól a filozófiáig rengeteg kérdést vet fel. 
De vajon milyen értelmezésben tekinthető fotográfiának,

ha a fotós egy távírányítható kamerán kersztül, 
a földtől elemelve készíti el képeit?

Szöveg és kép: kálló péter
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Makettvilág. Vajdahunyad vára
Hosszú tervezés és gondolkodás előzte meg a kép készítését. Az volt a szándékom, hogy olyan
perspektívát találjak, melyből ritkán vagy talán még sosem láttuk Budapest egyik jelképét.
terepasztal-részletként akartam ábrázolni az amúgy is makettszerű, ide álmodott importépületet



52 LEBEGŐ PERSPEKTÍVA
A FÖLDGÖMB 2017/június–július

Az érzés – környezetbe ágyazva. A Sziget fesztivál záróbulija
Kifejezetten komplex kép, mely elsősorban megrendelésre készült a fesztivál számára. Fontos, hogy
együtt látszódjék a tömeg és a tűzijáték, de az volt a célom, hogy a várost is „belekomponáljam" a képbe, 
Hogy a nyár egyik legfontosabb turisztikai attrakciója valóban a környezetével együtt mutatkozzon
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Közismert terep – új látkép: 
A Hősök tere és a Széchenyi fürdő
A Hősök terénél ebből a szögből ébredünk rá, hogy
egykor mennyire erős ütőér volt az Andrássy út. 
A „Szecskánál” pedig direkt a havas, téli hátteret
választottam, a kopasz fákat a Nappal megvilágítva.
Mindkét helyszínnél fontos, hogy a Budai-hegység
horizontjával együtt fogadjuk be a látványt

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR.

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
KÁLLÓ PÉTER

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu
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Régi álom: A Lánchíd (kezdő oldalpár) 

A tél végével, ahogy a levegő egyre jobban melegszik,
de az esték még fagyosak, gyorsan felszálló köd
keletkezik, amely különleges paplanba burkolja 
a várost. Erre a képre több éve készülök, és most 
is csak a véletlenen múlt, hogy jókor voltam jó helyen 
– és a drón is nálam volt. Amikor felszálltam és
megláttam a monitoron a ködből kibukkanó gép
közvetítette látványt, azonnal tudtam, hogy ez 
az a helyzet, amire régen vártam

Cikkünk a Phoo Magazinnal együttműködve jött létre
www.phoo.hu
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Mintázatvadászat 
Az 56-os emlékmű fura oszlopai között
átszűrődő naplemente vagy az őszi
szalmabálák a lemenő Nap fényében nem
mindennapi formavilágot adnak a
földfelszínről amúgy nem különösebben
izgalmas helyszíneknek

gy fénykép elkészítése általában úgy zaj-
lik, hogy a fotós belenéz a kamerába, azt
a kezében tartja, saját maga is a fotó
része, befolyásolja a körülötte zajló ese-

ményeket. Vannak persze kivételek, például
amikor vadállatok fotózásánál fotocellás
csapdákat állítanak exponáláskor, a kép ké-
szítője pedig akár messzi kilométerekre is
lehet a történéstől. Ám napjaink  fotóinak
döntő része alapvetően a kézben tartott 
kamerás, „hagyományos” módon készül, és
ugyanazt a perspektívát mutatja be, amit
mindannyian látunk. 

E
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technika fejlődésével azonban egyre nagyobb teret hódít a távirányítható heli-
kopterre szerelt fényképezőgép, mellyel ez a szabály megszűnik. A fotós saját sze-
mét, kezét és gondolatait meghosszabbítva nagy távolságra is elküldheti repülő
fényképezőgépét, elemelkedhet a saját perspektívájától, és olyan képeket készít-

het, amikkel hosszú ideig csak álmában találkozott. Olyan ez, mint amikor a főként
ázsiai filmekben a lélek kiemelkedik a testből, és utazásra indul. De itt csak egy rö-
vidke félórára, ahogy a drón energiaszintje engedi. 

Jogos kérdés, vajon lehet-e ezt fotográfiának nevezni? Szerintem igen. Sosem az
eszköz határozza meg a mondanivalót, hanem a fotós gondolatai és kreativitása.
Gondoljunk csak a fényképezőgépekre: ahhoz képest viszonylag kevés modell van
piacon, mint amennyi fénykép naponta termelődik – és ugyanazzal a géptípussal
micsoda tucat-képek készülnek ebben a pillanatban is! Egy igazán kreatív fotográfus
keze alatt azonban fantasztikus műalkotások tűnnek elő. 

A
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drónra szerelt kamera egy olyan, eleddig alig ismert látványvilágot
mutat, mely megörökítésének még csak az elején járunk – ötletből,
szépségből és mondanivalóból pedig nincs hiány, mint ahogy kre-
atív alkotóból sem. Mindez azért is olyan különleges alkalom, mert

a klasszikus légi fotózással akadt egy komoly probléma: nagyon nehéz
pontosan megkomponálni a képet, hiszen a fotóst szállító repülőgép vagy
a helikopter nem tud centiket jobbra vagy balra menni (és ez bizony nél-
külözhetetlen lehet a finom komponáláshoz), ráadásul a hordozóeszköz
repülési magasságtartománya is igen erősen korlátozott. A drón titka
persze pont nem a nagy magasság, hanem az alacsonyan is könnyed irá-
nyítás. Egy bizonyos magasság felett ugyanis a fotó szempontjából mind-
egy, hogy milyen körültekintő komponálással fotózunk... 

A
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Fehérrel felülírva
„Minden élet, akár a hópehely: távolról egyformának tűnik, 
de rejtélyes erők egyszerivé és megismételhetetlenné
formálják.” (Orhan Pamuk) 
A hó beterít mindent, és fehérségével letísztítja, maga alá
temetí a hétköznapiságot. A jeges Dunát és a havas ipari tájat
egyenköntösbe öltözteti. A Hajógyári-sziget bejáratát, 
az akkor létfontosságú K-hidat csak nyáron, a fesztiválok
idején látjuk. Így viszont egészen más értelmezést kap

Kálló péter
a földgömb művészeti

munkatársa, fotográfusa, 

számos rangos díj nyertese

szemem és a tudatom meghosszabbítása
ez a kis robot, melyet én irányítok. Én
kérem meg, hogy készítse el azt a felvé-
telt, amit a fantáziám diktál. A kép 

elkészültének pillanata végül is egyfajta
meditatív állapot: valóban olyan, mintha a
lelkem elhagyta volna a testemet, és az 
elképesztő táj fölött lebegne, megnyitva 
egy teljesen új, lebegő látványvilágot, kü-
lönleges rajzolatokkal és formákkal, olyan
látószögekkel, melyek eddig láthatatlanok
voltak.

A



Historikus 
motorkerékpárok 

a földrajz 
szolgálatában

Szöveg: szirmai gábor



A veterán motorokkal együtt járó sok szerelés miatt csak napnyugta
után találtam táborhelyet, ami nem eredményezett nyugodt alvást. Éppen
felüvöltött egy íbisz, mikor hajnalban meglebbent a sátorponyva. 
A frontkatonák reflexeivel rántottam fejemre 1938-as DKW typusú mo-

torkerékpárom II. világháborúból megörökölt M16 mintájú
aczélsisakját, majd kezemben az ikresített, a légutakat pel-
legrinsavval üzemképtelenné tevő flakonokkal és egy fegy-

verszuronnyal ugrottam ki a sátor elé, hogy meg-
küzdjek életemért. Még bennem volt az esti
táborhelyverés „vabank” jellege, ahogy az útról
hirtelen letérve, egy bozótcsoportba pöfögtem
gépemmel, remélve, hogy élve fogok ébredni
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a valaki látott volna, bizonyára mosolyra fakad. És nemcsak Don
Quijótét idéző régi felszerelésem miatt, hanem, mert az afrikai Al-
bert-tó felől fúvó reggeli fuvallattal akartam élet-halál harcot vívni.
Ez a szellő azonban érezhetően már sokkal kevesebb nedvességet

tartalmazott, mint amilyenekkel délebbre találkoztam: ahogy haladtam a
sivatag felé, elmaradoztak azok a fürdők, melyekben akaratomon kívül a
trópusi esők részeltettek. 

Kirohanásommal mégis elégedett voltam, hiszen mozgásviharommal
és éberségemmel már a háborús Szudánra edzettem magam. Persze öreg,
egykori német hadimotorkerékpárom társaságában esélyeim alig lehet-
tek… 2003 óta járom két keréken Afrikát, de mindig bennem van a
kétség, hogy sikerül-e következő vállalkozásom…  

Hogy miért választottam mégis az utazás e módját a fogyasztói „utazási
termékek” helyett? Miért volt táskámban legfelül a Bézard kompaszt 
(a zafircsapágyas változat, az 1910-es „Großes-Armeemodel”, 55 mm,
13,90 Korona) és nem GPS? Mit keresett podgyászomban egy Voitlander
casettás fényképezőgép is (anno 1927)? Elmeelhajlás volt csupán, hogy
nagyapám tevebőr útitáskájába is pakoltam? Sajnálom, de csak az emberiség
igen csekély ezrelékét tudnám válaszaimmal meggyőzni. Ám ők nem is
kérdeznének ilyeneket! 

Útra való emlékek
A historikus utazások vágyának van egy olyan ma-
gával ragadó szellemisége, ami óhatatlanul kialakul,
ha néhány, dohos illatot árasztó gót betűs, (múlt)szá-
zadforduló környékén nyomott bőrkötésű útiköny-
vet lapozunk át. Megpillantva a színes műnyomat
japán papírja alatt  lapuló, Fiumében kiállított ma-
gyar nyelvű hajójegyet a kéthetente induló valamely
gyorsgőzösre. Ha kezünkkel végigsimítunk egy száz-
éves, bronzveretekkel ellátott hajókoffert, melynek
oldalán a félig letépett, színes nyomaton még látható a braziliai Manaus
hoteljének perzsaszőnyeges szalónja. Ha a magyar balsors egykori kasté-
lyaiból csodaként megmenekült kalapdoboz arany-szalaggal lekötött, a
korzón egykor oly népszerű panama-kalapját fejünkre tesszük, miközben
orrunk előtt az abbáziai „Bellevue”-szálló sajtolt emblémájú szalvettája
libeg alá. Nem érezhet-e valami különöset az ember, ha a padlás fűzfafonatú
úti-dobozának fedele alatt lapuló TAURIL-útiatlaszba belelapozva lát egy
fényképet, amin bricsesz-nadrágban hetykén feszít valaki egy AJS nyergé-
ben? Valaki, akiről sohase tudjuk meg, ki volt, és valóban csak „volt”!?

H
Oldalkocsis fogat (1934)
Vezetése az aszimmetrikus elrendezés
miatt amúgy is előrelátást, 
jó reflexeket kíván, kiváltképp, 
ha utánfutót is vontat! Könnyű
elképzelni egy ilyen vonat mai feltűnése
esetén a közúti pénzbeszedő ábrázatát!
Szerencsénkre az utazás időpontjában
Afrikában teljes útiszabadság
uralkodott, melyet ma is irigyelhetünk: 
a jogalkotók még nem készítették el
életművűket, mellyel a mai utazók
életét gyötrik a „közúti ellenőrzés”
pénzelvételi szertartásával. 
A II. világháború alatt a német
motorkerékpárok úgy tudtak utánfutót
vontatni, hogy összkerékhajtásúakra
készítették őket, differencziálzárral

Erős döntés (1934)
A gép nem V elrendezésű, csak egyetlen
hengere van. Vélhetően nem akarták 
a vázat magasra emelni, ezért
döntötték túl a hengert. A historikus
motoroknál – szemben a maiakkal 
– kínosan ügyeltek az alacsony
súlypontelhelyezésre, ezért ilyen bizarr
a henger hajlásszöge

Nem érezhet-e valami különöset 
az ember, ha a padlás fűzfafonatú 
úti-dobozának fedele alatt lapuló

TAURIL-útiatlaszba belelapozva lát egy
fényképet, amin bricsesz-nadrágban

hetykén feszít valaki egy AJS nyergében?
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Kevés lóerő, nagy akarat
Pattintsuk fel nagyapáink ezüstláncú, halkan ketyegő, gra-
vírozott órájának fedelét, és hajtsuk vissza a kékített, íves
nyilazású mutatókat: idézzük fel a kort, amikor úgy tűnt,
úrrá leszünk a világ bajain, a nagyszerű találmányok nem-
csak a Föld távoli helyeire visznek el, de a boldogsághoz is! 

A makacs akarat, hogy mindenképpen motorkerékpárral
haladjunk, alkalmanként kómikus dolgokat is produkált!
Szerkezeti értelemben elég megtekinteni Hildebrandt és
Wolfmüller 1894-es konstrukcióját, melynek kéthengeres
motorja kupplung, áttétel(!) és váltó nélkül úgy hajtotta a
hátsó kereket, hogy az volt egyben a főtengely. Egy kau-
csukszalag segített a dugattyút alaphelyzetbe állítani. A nyil-
vánvalóan alkalmatlan eszközből mégis 1000 darab készült,
és próbáltak túrázni is vele. (Gyújtása izzócsövesre készült,
azaz indítás előtt negyedóráig vörösre kellett melegíteni az
izzócsövet!) De nem adták fel!

1908-ban már az első kísérletnél a sivatag homokjában
rekedt Pein – az előbbinél alig használhatóbb – gépe.

A segédmotorokkal való kísérletek mosolyt csalhatnak
arcunkra, egész addig, amig a Richard S. Köckler és Ken-
neth D. Poulton 1933-as photographiáját látva nem tuda-
tosul bennünk, hogy Kairótól Fokvárosig a minden brin-
gába beépíthető Sachs-sal a 16 ezer kilométeres utat valóban
megtették. 

Kollégájuk – Malachowski – 100 cm3-es gépével Mali
és Algéria közti útjával vívta ki tiszteletünket 1938-ban.
Az „anakronisztikus” géposztály Raleigh modellje az 1940-
ben már ugyancsak betegnek tekinthető 5 lóerejével, három
kerekével mégis megtette az Anglia–Lagos távot. Ha az
ereje nem is, de legalább 800 kilogrammos súlya adott
neki némi respektet. 

Miért pont motorkerékpár? 
A földrajzi érdeklődésű terepjáráshoz a mo-
torkerékpár sokszor rendkívül előnyös. 
Ösvényen is használható, olyan helyekre is
eljut, ahova autó nem. A folyókon ladikban
átszállítható. Fogyasztása kicsi. A természettel,
a tájjal való közvetlen kapcsolat, a körpano-
ráma jobb megfigyeléseket tesz lehetővé.
Üzemzavar esetén feldobható egy szekérre
vagy vasúti waggonra. A historikus motor-
kerékpár jól javítható, könnyen szétszedhető,
s majd’ minden alkatrésze újragyártható.
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Őrültségi versengés
Az elmebeli elferdülés csúcsára számomra két gép
jutott: mindenekelőtt a 6 lóerős, háromkerekű Con-
tal – 1907-es, Góbi sivatagbeli vergődésével. Ha a
jármű fényképét megtekintjük, bizarr ötletnek tűnik,
miképp indulhattak el vele! Három kerekéből mind-
össze egyet, a hátsót hajtották. Mondhatja valaki, hogy az aszim-
metrikus felépítésű (tehát dinamikailag, tisztán elvi tekintetben még
betegebb) oldalkocsis motorkerékpárnál is ez a helyzet – csakhogy a
Contalnál a súlyeloszlás nagyon kedvezőtlen volt. Ott is maradt a
sivatagban ez a felmotorozott tricikli! A történet hazai érdekessége,
hogy a M. Kir. Postánál a kivitelében, motorjával, erőátvitelével és
elvi felépítésében nagyon hasonló járművek elfogadhatóan működtek
ugyanebben az időben. A Csonka-féle tricikli két hajtott s egy kor-
mányzott kerékkel épült, szintén pocsék súlyelosztással. (Azonban
ez esetben az egyetlen első kerékre jutott kis terhelés; később a
Contal is e rendszer szerint készült!) 

Az őrültségi pontverseny második helyezettje azonban az alig is-
mert Tom Silver, aki rugózatlan(!), ékszíjhajtású, felmotorozott brin-
gájával tett meg majd’ 10 ezer kilométert 1903-ban! Az ügy szemé-
lyesen is érintett, mert valószínű, hogy Szudánban végezte
pályafutását – ahol pont e sorokat írtam…

A Contal tricikli (1907)
A gép ízelt kormányzású (azaz 
a súlyponthoz közeli csuklóval az egész
alváz két részre osztva fordult el). 
Ma munkagépeknél alkalmazzák kis
fordulóköre miatt. Nincs hátsó rugózása,
a vezetőülés nyerge elöl a hajtű-,
hátrébb két spirálrugóval valóban
kényelmes lehetett: a historikus bringák
rugóztak így. Figyelemre méltó, hogy 
a hátsó kerékagyba három rudazat is
ment, vélhetően az agyban volt 
a kupplung, a bolygóműves váltó

Az őrültségi pontverseny második
helyezettje azonban az alig ismert 

Tom Silver, aki rugózatlan(!), ékszíjhajtású,
felmotorozott bringájával tett meg majd’

10 ezer kilométert 1903-ban! 
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Hölgyek a nyeregben
Ha nem is sűrűn, ők is vállalkoztak földrajzi felfedező
utakra (Sass Flóra nevével mi is büszkélkedhetünk).
Még autós útitársként is előfordultak, sőt egy darabig a
magyar Sulkowszky társaságát is élvezte egy hölgy az
oldalkocsiban – ha nem is az egész Föld körüli utazás
során. Kiemelkedik azonban a sorból Theresa Wallach
és Miss Blenkiron tette, hiszen ők ketten roppant egzo-
tikus módon utaztak: oldalkocsis motorkerékpárjuk
után egy 2 méter hosszú, alvásra való utánfutót húztak –
és mindezt London és Fokváros közt!! 1934-es tettük
előfutára volt minden idők legkomolyabb motorkerék-
párjának: a Zündapp KS 750-esnek, amely világháborús
Szahara és keleti-front „meneteinél” löveget vagy gu-
lyáságyút is vontatott.

Történetünk szerzője a historikus világ -

szem lélet és egy letűnt kor nagy pontosság-

gal előállított gépészeti berendezéseinek

rendkívül elszánt rajongója, is me rője és

használója. Sajátos szó  alkal mazása, nyelv-

tani megoldásai, az újmagyar kifejezések

kerülése e fogyasztói világ előtti időhöz

való ragaszkodását fejezi ki. Hiszen ő máig

ebben él, ezt képviseli...

Nem elhanyagolható (1903)
Kómikusan hat Tom Silver járművének
kormányán a tölcséres kürt. A duda sok áramot
fogyasztott, ezért kis gépekre nem is tették. Egy
afrikai futamnál fontos szerepe van a kürtnek,
különösen az állatok legelőre vonultatása
miatt!

Nők a nyeregben (1934)
Theresa Wallach és Miss Blenkiron transzkontinentális
utazásteljesítményét emeli a kicsiny szabad magasságú
oldalkocsival való vergődés. A magasabb oldalkocsi
borulékonyabb, ami az esős évszakkal is rendelkező országok
erősen domborúan kiképzett útfelületén rövid életet eredményez.
A leakadó váz még mindíg a kevésbé rossz választás 

Míves világ (1903)
Tom Silver gépének kormányán a Watt-féle paralelogrammával
rugózott karbidlámpa tűnik fel. Figyeljük meg a lábpedál
fogaskerekének díszitő ornamentikáit! Ma ez már anakronizmus
(„minek dísziteni egy fogaskereket?”), de az akkori, polgári világban
a klasszikus esztétika a „levegőben” volt, a kiművelt emberek
komfortérzetéhez tartozott. Ennek görög-római, kódába foglalt
elemei az építészetből, festőművészetből a gépészetbe is
átszivárogtak. A funkcionalizmus aztán kiseperte ezeket 
az öntvényekről, kéményekről, fogaskerekekről. Eljutottunk 
a fröccsöntött műanyag formatervezéshez – ami e sorok írója
számára giccs. Másoknak az előbbi fogaskerék az... Az első kerék
abroncsfékes, mint a mai bringáknál
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Oldalkocsival küzdősebb
De milyen motorkerékpárt válasszunk, ha igazán
nagy útra vállalkozunk, és nyilvánvalóan klasszikus
járművel indulnánk el? Vagyis mit választottak elődeink
interkontinentális túráikhoz, és milyen szerkezeti
elvek a mértékadóak? A 460(!) kilogramm súlyú, ro-
bosztus Zündapptól az ölben elférő Fichtel & Sachs
modellig roppant széles a skála, és nehéz a válasz. 

Ha az „überschwer” (ahogy a háború alatt kate-
gorizálták az oldalkocsihajtású gépeket a Harmadik Birodalomban) változatot favo-
rizáljuk, hatalmas kéjhez jutunk: két sebességgel is száguldhatunk hátrafelé, feltehetjük
a sivatagi gummikat (mert elférnek!!), a kétszemélyes oldalkocsira akár tetőt is tehetünk.
S ami a legfontosabb: behúzott differencziálzárral, összkerékhajtással és terepfelezővel
akár 70 centi mély dagonyából is hetykén távozhatunk, ha már unjuk a műsort. 

Mondhatni: az oldalkocsis motor már majdnem autó! Aki azonban ezt minden
tapasztalat és gyakorlat nélkül mondja, azt szívesen látnám egy mély árkú, jól fel-
ázott agyagos úton, ahol árokba fordulását úgy nézhetném végig karszékemből,
hogy abból csak a kómikus elem dominálna (azaz pőre farpofa, felszakadt textilek
és néhány knock-out, meg persze némi önhúspanirozás az útszéli murvában) – és
nem a csonttörés. Az oldalkocsis kontinentális futamok túlnyomó többségét meg-
hajtás nélküli oldalkocsival tették meg (földúton!), ami nem kis vezetői teljesítmény.
Itt két hajtás nélküli kerékre jutott egy hajtott! Ma, amikor ez a műfaj gyakorlatilag
megszűnt, nehéz elképzelnünk, mit jelentett az ilyen aszimmetrikus géppel hirtelen
fékezni, vagy egy ívet bevenni – persze a megfelelő centripetális gyorsulással. 

Az oldalkocsis szerkezet instabilitását sok műszaki turpi kompenzálja (kerék-
összetartások, a tengelyek menetirányszerinti elcsúsztatása, súlyelosztás stb.), de e
tényezők extrém helyzekben inkább csak gondot okoznak a vélt biztonságérzet
miatt. És mégis: Sulkowszkyék körüljárták a Földet, 1924-ben két angol a Siwa
oázisba ment (a homokban!!!) gespann-jával Kairóból, Fábry Róbert 1926-ban
Liège-ből Belga-Kongóba tekert egy Gillet-tel. Bertil könyve az 1929-es futamról
(Stockholm–Algéria–Mali) nemcsak földrajzi tartalmú, de izgalmas olvasmány is
– ahogy oldalkocsija leszakad, maláriát kap...

Városi terepen (1926)
A Fábry-féle vállalkozás
mótorkerékpárja kockakövön
áll. Ez a városokban
szokásos burkolat volt. 
Ha a kopott kockakőre 
olaj került, az oldalkocsis
mótorkerékpár vezetése
erősen problémássá vált.
Inkább azt mondanám,
rendesen keresztbeállt

londonból tokióba
rober e. fulton hosszú távú
utazásra felkészített
Douglas-gépén – 1932

Az oldalkocsis szerkezet instabilitását sok
műszaki turpi kompenzálja

(kerékösszetartások, a tengelyek
menetirányszerinti elcsúsztatása,

súlyelosztás stb.), de e tényezők extrém
helyzekben inkább csak gondot okoznak

a vélt biztonságérzet miatt. 

Hagyományos benzintank (10 l) Extra benzintank (12 l)

Acél tárolódoboz: plusz
alkatrészek, filmnyersanyag

Szerszámtáska

Autókerekek

Tárolódoboz: 
filmfelvevő, 
extra ruházat,
fogkefe

trópusi sisak

Zsák: takaró

Csákány

Angol rendszám

Brit és amerikai zászlók

Acél blokkvédő

Túraszélvédő (térképtartóval)



Gyarmati fogadtatás 
(Fábry Róbert, 1926)
A historikus korok utazói is szenvedtek
a hatalmi viszonyoktól,
államhatároktól. Aki azonban 
a gyarmatosító ország saját
állampolgáraként érkezett, 
azt figyelemmel kisérték 
a postok és erődparancsnokok, 
a fehér telepesek pedig vendégül
látták. Napjainkban ez nem jellemző
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Klasszikus vagy hatékony?
Sok tucat úti beszámoló után úgy tűnik, a motor nagysága tekintetében
az arany középút vált be legjobban: a 350–750 cm3 közti hengerűrtarta-
lommal. A túl kis gépek sérülékenyek, hamar elhasználódn/tak. A nézetek
persze alapvető kérdésekben is eltérnek. Van, aki a boxermotorra esküszik,
másvalaki átkozódva emlékszik vissza, ahogy leszakadt az egyik hengere.
Van, aki az elasztikus csomagtartókat favorizálja, de ő igazán úgy még
nem terült el a porban, hogy vádlija rózsaszínre pirult volna a kipüffentő-
től… Egyesek szerint a 8x30-as távcső az igazi, mások ezt kicsinek, vagy
fényszegénynek ítélik. Van, aki a gyári szerkezetekre esküszik, én inkább
magam állítok elő valamit. Van, aki mai, modern motorokkal indulna,
mások – köztük e sorok írója – fel nem ülne egy „billesített”, napjainkban
készült gépre...

A sokfajta felszerelési tárgyra és szerkezeti megoldásra vonatkozó
nézetek lassan letisztulnak. Erre jó példa a súlypontmagasság kérdése, ami
régebben rengeteg vitát váltott ki. A historikus motorokról általában el-
mondható, hogy alacsony építésűek, mai társaik viszont egyértelműen
mind magasak. Konzervatív nézeteimmel én nyilván az alacsony motort
részesítem előnyben. Ezért persze súlyos árat fizettem, amikor hammadán

(azaz fejnyi kövek között) kellett átvergődnöm.
Ugyanígy, napjainkban már a többség elfogadja

a mai motorokat. A közönség vagy elfelejtette a his-
torikus motorkerékpárokat jellemző jó javíthatósá-
got, rendkívüli precízséget, könnyű szerelhetőséget,
jó áttekinthetőséget, pótanyagmentes (azaz mű-
anyagmentes) gépelemeket, vagy belátja, hogy mind-

ezeket rövidtávon pótolják az új technológiák és technikai haladás adta
előnyök. Ma a hatékonyság korát éljük és érjük is.

Ha érzéssel végigolvassuk az „Afgánok fogságában” kötetet, teljes képünk
lehet arról, milyen viszontagságok érték motorkerékpáros eleinket egy szűk
évszázda. Akik, többségükben tudásszomjjal kevert kalandvágyból újra és
újrafoltozták  a földutakon szétdurrant virsli gummijaikat, rázatták magukat
trapézvillás purrogóikon. Szüntelenül szerelték gépeiket, szenvedték az esős
évszakokat a trópusokon, küzdöttek az egyenruhás és anélküli utonállókkal...
De ugyanakkor mily élményekben részesültek azáltal, hogy a környezetüktől
semmiféle szerkezet, ablak nem választotta el őket!

Van, aki az elasztikus csomagtartókat
favorizálja, de ő igazán úgy még nem

terült el a porban, hogy vádlija rózsaszínre
pirult volna a kipüffentőtől…

SZirmai gábor
Muzeológiával, hadtörténet-
tel, historikus gépészettel,
rádiótechnikával és afrikai
utazásokkal foglalkozik



Lelkek
bűvöletében

Körbevesz a tömeg. Órák óta visít 
a fülembe a banda trombitáinak
hangja, ereimben visszhangzik 
a dobok lüktetése, a levegő fülledt 
és sűrű a táncosok lihegésétől.
Hajnali 4 óra van, és még 
mindig fáradhatatlanul halad 
a menet a comparsa (a banda 
és a jelmezes táncosok egyvelege)
után – tízpercenként megállva, 
hogy egy-egy háznál tiszteletüket
tegyék. San Agustín Etlában járok, 
a legfontosabb mexikói ünnep, 
a Día de Muertos záróeseményén

Szöveg és kép: Ambrus Gergely

El Día de
Muertos
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Ofrenda 
Hagyományos oltár egy Oaxacai üzletben. A felső polcokon elhelyezett
kenyerek, gyümölcsök, italok az ofrenda, azaz a visszatérő
szellemeknek szánt ajándékok részei. Egyetlen oltár sem lehet teljes 
a cempasúchil, azaz a körömvirág virító narancssárga színe nélkül
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világ számos részén a katolikus hagyománynak meg-
felelően november 2-án, a Mindenszentek utáni na-
pon emlékeznek meg a halottakról. Európában több-
nyire – magyar szokásainkhoz hasonlóan – a

legfontosabb szertartás a sírok gondozása, rendbetétele.
Mécseseket, gyertyákat gyújtva gondolunk az elhunytakra,
a temetőket este millió gyertyaláng pislákoló fénye világítja
meg. Szomorú ünnep ez…

Gyökeresen más azonban a kép, ha mindez Mexikóban
ér minket! A spanyol hódítók által – sokszor véres áldozatok
árán – meghonosított katolikus vallás az indiánok lakta
Újvilágban számtalan változáson, átalakuláson ment át.
Errefelé a halottakra való emlékezés az év legfontosabb
szertartása, amely akár többhetes ceremóniasorozat is lehet.
Persze Mexikó különböző régióiban is eltérőek a szokások
és a rítusok. Abban azonban egybehangzóak a vélemények,
hogy a legérdekesebb és legeredetibb az ünnep  a javarészt
a mai napig indiánok által lakott, misztikus és távoli Oaxaca
(ejtsd: va-ha-ka) tartományban…

A halottak emléke
Ahhoz, hogy megérthessük a Día de Muertos ceremóniáit,
évszázadokkal kell visszaforgatnunk az idő kerekét. Oaxaca
a múltban számos indián kultúra otthonául szolgált, amelyek
közül a mizték és zapoték volt a legfontosabb. Az azték
uralom errefelé csupán fél évszázadig tartott, amely a spanyol
hódítók 16. századi, javarészt harcok nélküli érkezésekor

A

Gyertyák és virágok
A sírok gyönyörű feldíszítése akár egy napig is
eltarthat. Este a meghitt emlékezés csöndjét átszövi 
a távoli gitárszó, az elhunytaknak sokan kedvenc
dalaikkal kedveskednek

A  CIKK  MEGJELENÉSÉNEK  

TÁMOGATÓJA  AZ  STA TRAVEL 
STATRAVEL.HU
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Áttűnés
A oaxacai főtéren, azaz a Zocalón
esténként táncosok forognak a banda élő
zenéjének dallamaira. Ahogy közeledik
október vége, mind többen suhannak
átszellemülve, fehérre festett arccal

ért véget. Napjainkban Oaxaca tartományban 17 különböző törzs
képviselői élnek, akik a spanyol mellett előszeretettel használják
saját nyelvüket. Nem csoda hát, hogy az ősi hiedelmek és rítusok
nagy része beépült a mai szertartásokba, ötvöződött azokkal. 

A halottak mindig is fontos szerepet töltöttek be az indián
vallásokban, hiedelemvilágban, amiről díszes sírhelyek, maszkok,
faragások és szobrok tanúskodnak. Az azték kultúrában egy egész
hónapot szenteltek a halottak emlékének, illetve a Halottak Ki-
rálynőjének, aki a modern La Catrina, azaz a halált megtestesítő
figura elődjének is számít. 

Az elhunytakkal való bensőséges kapcsolat kiállta az idők pró-
báját. A Día de Muertos azonban távolról sem csupán a halottakra
emlékezés ünnepe! Középpontjában az emberek végtelen életsze-

retete, életöröme áll. Mi sem lehetne távolabb a
szenvedésközpontú, középkori katolikus felfogástól!
A halottak szellemeit élőként kezelik, akik évről évre
visszatérnek, hogy a családdal találkozva beszélges-
senek, felelevenítsék életük történeteit, egyenek-igya-
nak, és végül az egész ünnep hatalmas fiesztába for-
dulva zárul, a halottakra emlékezvén ünnepelve az
élet örömét.

Az azték kultúrában egy egész hónapot
szenteltek a halottak emlékének, illetve 
a Halottak Királynőjének, aki a modern

La Catrina, azaz a halált megtestesítő 
figura elődjének is számít. 
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Cipó és koponya
A Día de Muertos fő ünnepe háromnapos, de már október közepétől
kezdetét veszi a készülődés. A piacokon megjelenik a csak ilyenkor sütött
Pan de Muertos, azaz a Halottak Kenyere. Az édeskés, fehér cipóba apró,
színes fejfigurákat sütnek, mely lehet fiú vagy lány, férfi vagy nő. Az
oltárok egyik elengedhetetlen eleme ez, a túlvilágról érkezők egyik 
fő eledele – de emellett az élők is bőségesen kiveszik részüket a fogyasztá-
sából, hiszen az évben csak ilyenkor kapható ez a finomság. Mexikóban
tájegységenként változik a cipó, de még Oaxacán belül is millió fajtájával
találkozhatunk. 

A halotti kenyerek mellett ugyancsak szembetűnőek
a mindenféle színű, méretű és anyagú koponyaábrá-
zolások, a calaverák. Valósággal elárasztják a piacokat,
az utcákat és az otthonokat. Európában szinte tabuként
tekintünk a koponyákra, riadalommal és félelemmel

Az édeskés, fehér cipóba apró, színes 
fejfigurákat sütnek, mely lehet fiú 

vagy lány, férfi vagy nő.

Óriásplakát helyett falfestés
Errefelé ez a módja a hirdetésnek! 
Itt épp a messze földön híres 
San Agustín-i felvonulást
reklámozzák
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kevert távolságtartással nézzük. Kevesen vannak, akik koponyákkal díszítik
fel otthonaikat… Nos, Mexikóban épp ellenkezőleg: ilyenkor mindenki
színes kerámiából készült koponyákat rak a polcokra. A legkifinomultabbak
a piacokon hatalmas gúlákban álló, cukorból készült, egyedi koponya-
ábrázolások. Ezekből sokan névre szóló példányt rendelnek, de emellett
látni fából, a híres fekete mázas barro negro kerámiából, magvakból vagy

épp csokoládéból készített darabokat is. 
A koponyakultusz már évezredek óta jelen van, de a

modern időkben José Guadalupe Posada 1910–1913
között készült rézkarca, az eredetileg gúnyrajznak indult
La Calavera Catrina (Az Elegáns Koponya) vált a szim-
bólumok alapjává. (No meg a rengetegféle arcfestés:
ahogy közeledik a hónap vége, úgy sűrűsödik az utcákon
a fél  vagy egész arcukat kifestett emberek áradata…)

Mindenki színes kerámiából készült
koponyákat rak a polcokra. 

A legkifinomultabbak a piacokon
hatalmas gúlákban álló, cukorból

készült, egyedi koponyaábrázolások.

Calaberiták
A piacokon mázas kerámiából, a helyi
művészeti iskola kapuján pedig 
a diákok keze munkájával készült
koponyaábrázolások sorakoznak
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Virágzó oltárok
Aztán október utolsó napjaiban elözönli a piacokat
a cempasúchil, azaz a körömvirág jellegzetes na-
rancssárga virága. Ez a halottak virága, az oltárok
egyik központi eleme. Hatalmas kupacokban sora-
kozik úton-útfélen. A virág az azték időktől fogva
központi szerepet játszik a rituálékban, hiszen a Nap-
isten, Tonatiuh jelképe is. 

Az ősi azték mítosz szerint egy fiatal szerelmespár, Xóchitl és 
Huitzilin gyakran kirándult egy közeli hegytetőre, ahol virágokat ál-
doztak Tonatiuhnak. Amikor aztán háború tört ki, Huitzilin csatla-
kozott a sereghez, és elesett. A megtört Xóchitl még egyszer, utoljára
felmászott a hegytetőre, és könyörgött a Napistenhez, hogy újra lát-
hassa párját. Mivel Tonatiuh megkedvelte a lányt, egy meleg napsu-
garat küldött felé, és gyönyörű, aranyszínű virággá változtatta – ez a
cempasúchil, azték jelentése szerint a húszszirmú virág. Ezt hamarosan
meglátogatta egy kolibri, aki nem volt más, mint a madár formájában
újjászületett Huitzilin...

A virág az azték időktől fogva központi
szerepet játszik a rituálékban, hiszen 

a Napisten, Tonatiuh jelképe is. 

Kereszt a földön
A mazuntei iskolában október 31-én nincs tanítás:
mindenki az osztályonként állított oltárokat
csinosítja, nagy műgonddal

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR.

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
AMBRUS GERGELY

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu
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Október 30-án este Mazuntéban, a Csendes-óceán partján fekvő kis
halászfaluban már mindenki nagyban készülődik az ünnepre. Pablo, a

helyi pék éjt nappallá téve süti a Pan de Muertót, mi-
közben patakokban folyik róla az izzadság. A házak előtt
nagy kupacokban virít a körömvirág, pálmalevelek és
cukornádrudak sorakoznak, készen az alkotásra. Az oltár
keretét a pálmalevelekből és cukornádból készített, íves
kapu adja; a hiedelem szerint ezen keresztül érkeznek
vissza a lelkek. Az íven belül polcok sorakoznak: felül a

halottakra emlékeztető kis koponyák, díszek, fényképek, emléktárgyak.
Alatta a nekik szánt ajándékok, az ofrenda: az elhunytak kedvenc itala,
dohánya, gyümölcse, étele, kedvenc fogásai, egy pohár víz és persze az el-
maradhatatlan halotti kenyér. Néha még szappant és törülközőt is kiké-
szítenek, hogy a visszatérők le tudják mosni az út porát. Az oltárt virágok
tömkelege, gyertyák és mécsesek, valamint a jellegzetes illatú copal fa-
gyantafüstölők teszik teljessé. Semmiből sincs azonban négy darab, hiszen
a helyi babona szerint ez a szám a rossz szellemekhez köthető. Az oltár az
ünnep központi eleme: nem ritka, hogy szegényebb családok akár egyhavi
bevételüket is ennek díszítésére áldozzák! 

Néha még szappant és törülközőt is
kikészítenek, hogy a visszatérők le

tudják mosni az út porát.

Csendes előkészület
A cempasúchil, azaz a körömvirág
narancssárga kupacából készül 
az oltár íves kapuja a mazuntei 
Reyes Maldonado család otthonában
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Megnyílik a kapu
Egy platós teherautóra felkéredzkedve elindulok, hogy a Sierra Madre
dzsungellel borított hegyein átkelve estére Oaxaca városába érkezzek. Itt, a
Valles Centrales, azaz a Középső Völgy központi részén a legérdekesebbek
a szertartások. Megérkezve azonnal belecsöppenek a forgatag közepébe.
Akár egy nyüzsgő hangyaboly: mindenütt zenészek, szentek figuráit
hordozó menetek, felvonulások, táncoló, démoni jelmezesek. Szinte minden
arc kifestett: a Zocalón, azaz a katedrális melletti főtéren 20 pesóért hamar
átvarázsolnak bárkit a túlvilágról érkezett szellemmé vagy angyallá. Árusok
sokasága próbál rám sózni petárdát, maszkot, gyertyát, illetve az elmarad-
hatatlan cukorkoponyát.  Én inkább a már jól bevált chapulinest, azaz a
pirított szöcskét választom esti eledelnek, és a nyüzsgésből nyugalmat
remélve a Xoxocotláni temető felé veszem az irányt.

Édes-szomorú hangulat fogad. Minden sír feldíszítve, a
családok – akár egy pikniken – étellel és itallal készülnek, és
persze a gitárt sem hagyják otthon. Történeteket mesélnek a
halottakról, adomáznak és énekelnek, az arra járókat pedig
az elhunyt egészségére meginvitálják egy kupica agave-
pálinkára. Itt van a város apraja-nagyja, millió gyertya lobog,

Akár egy nyüzsgő hangyaboly:
mindenütt zenészek, szentek figuráit

hordozó menetek, felvonulások,
táncoló, démoni jelmezesek.

Tükörcserepes jelmezesek
A híres San Agustín-i muerteada, 
azaz halotti felvonulás fő sztárjai 
az üvegcserepekkel feldíszített
táncosok. Az egész évben készített,
csinosított, akár 10 kg súlyú jelmez
viselése nagy megtiszteltetés 
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a túlvilági lelkeknek utat mutatva. Hamar beszélgetésbe elegyedek Ramírez
Hernándezzel, aki barátaival együtt épp felesége sírjánál énekli kedvenc
énekeit. Egész éjszaka járják a családhoz tartozó sírokat, nosztalgiával idézve
vissza a szép emlékeket, és aztán együtt nótáznak és koccintanak az elhunytak
tiszteletére...

A hagyomány szerint október 31-én éjfélkor megnyílik a Mennyek
Kapuja. Elsőként a gyermekek érkeznek: november 1-je az ő napjuk, a Día
de los Angelitos, az Angyalkák Napja. A háziasszony az elhunytak kedvenc
ételét készíti el, az asztalra teríték kerül, mindenki számára, akire megemlékeznek.
Másnap, november 2-án, a Día de los Muertoson a felnőttek tesznek
látogatást. Újfent megismétlődik az előző napi rituálé, a felnőttek kedvenc

italát is beszerzik, és az oltárra helyezik. A nosztalgikus hangulatból
azonban hamar kiragad minket az utca zaja! Este indul ugyanis
a Muerteada, a felvonulás. Elöl a rezesbanda, mögöttük pedig a
rémisztő jelmezbe öltözött táncosok, akik hajnalig pörögnek, és
szinte önkívületbe esve teremtik meg a túlvilággal a kapcsolatot 
– akárcsak az évezredes indián ünnepek idején. A leghíresebb
felvonulás az Etla vidéki, ide indulok hát.

A háziasszony az elhunytak
kedvenc ételét készíti el, az

asztalra teríték kerül, mindenki
számára, akire megemlékeznek. 

Horror és harmónia
Ki-ki vérmérsékletének megfelelő
jelmezt ölt az esti fiesztára. 
A gyengébb idegzetűeknek nem árt
óvatosnak lenni!
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Tánc az önkívületig
San Agustín Etla jellegzetes, poros, eldugott kis falu
a hegyek lábánál. Az év 355 napján nem sok minden
történik. Késő délután érkezem. A javarészt bádog-
viskók között csak a szél fütyül. Sehol egy lélek. Az-
tán egyszer csak a távolból trombitaszó érkezik. Meg-
indulok a zene irányába, utolsó mentsváram felé. Egy viskó udvarába
lépve a San Agustín-i bandába futok: a fúvószenekar tagjai gyakorolnak,
körben a családok, kutyák, tyúkok. Leültetnek, kezembe nyomnak egy
sört, elém kerül egy tál étel. Büszkén mutogatják a ház oltárát: persze nyi-
latkoznom kell, hogy még sosem láttam ennél szebbet. A társaság közép-
pontjában a nagy tiszteletű zenészek. Nem véletlenül: ma ők a sztárok, a
helyi hősök, akik egész éjszaka menetelni fognak, hogy aztán reggel a két
szomszédos falu, San José és Vista Hermosa rezesbandájával és jelmezeseivel
versenyre kelve eldöntsék, melyik comparsa bizonyul idén a legjobbnak.

Amint a Nap lemegy, a banda megvacsorázik, majd a bámészkodóknak
is jut egy kondér leves. Egy pillanatra csöndbe borul az udvar: mindenki
magába mélyed, és a szeretteire gondol. Amikor aztán leteszik a kanalakat,

Egy pillanatra csöndbe borul az udvar:
mindenki magába mélyed, és a szeretteire

gondol. Amikor aztán leteszik 
a kanalakat, beindul a muzsika!

Fáradhatatlanul
A menet bejárja az egész falut,
hajnalhasadtáig róva az utcákat,
követve a zenekart és a petárdásokat
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beindul a muzsika! Az első dal a banda vezetőjének szól.
Miután áldását adja a társaságra, indulhat a felvonulás! 

Elöl egy petárdákkal bőségesen felszerelt fickó ha-
lad, aki pár percenként fellő egy rakétát – messziről is
lehet látni, hol járunk épp. A házak kapujában jelme-
zesek, gyerekek, kíváncsi bámészkodók várakoznak 
– amint odaérünk, mind csatlakoznak hozzánk, így

hamarosan már több ezer ember halad a zene után. Elöl a comparsa: a
zenészek és a legdíszesebb jelmezesek. Itt igazi hús-vér szaga van az
ünnepnek. És ezt most ne képletesen értsük, hiszen sok táncos igazi
vérrel keni be magát, vagy kezében épp egy friss disznószívvel hado-
nászik önkívületben, mások különféle szörnyeknek öltöznek, de még
a gyerekek is többkilós jelmezcsodákban haladnak – tükörcserepekből,
csengőkből, állatszarvakból, bundákból összehozva! A hiedelem szerint
a csengők hangja utat mutat a szellemeknek, míg a tükrök és ijesztő
jelmezek távol tartják a boszorkányokat. Távoli, durva rokona ez a mi
busójárásunknak. 

A menet ellátogat a temetőbe, a templomhoz, a főtérre, a nagyobb
házakhoz. Inni és enni kapnak, hogy újult erővel bírják reggelig. A rövid,

A hiedelem szerint a csengők hangja
utat mutat a szellemeknek, míg 

a tükrök és ijesztő jelmezek távol
tartják a boszorkányokat.

a Kör közepén
A rezesbanda első száma a vezetőnek
szól, aki levett kalappal, megilletődve
indítja útjára a zenészeket

csendes időszakok alatt pedig a jelmezesek ironikus vagy gúnyos jeleneteket
játszanak el a helyiek életéből. Persze e szünetekben a helyiek többsége in-
kább a sörösbódék felé veszi az irányt. Aztán egy újabb petárdarobbanás,
és indulhat újra a tánc! Pörgő tűzijátékok, petárdák, visító sípok, kereplők,
mindenütt félelmetes, maszkos emberek, vagy épp pikk dámára festett lá-
nyok. Lassan mindenkit magába szippant a hangulat, a fülsértő muzsika
már az ereinkben lüktet, és így megy ez mindenkivel hajnalhasadtáig. 
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A barátságos versenyt reggelre természetesen San Agustín nyeri:
egy egész éven át ugrathatják szomszédjaikat, hogy már megint
jobbnak bizonyultak náluk! A fáradt tömeg szétszéled, mindenki
sajgó lábbal és dobhártyával indul útnak. Visszakeveredek Oaxaca
városába, és annyi időm még épp akad, hogy beugorjak a helyi
múzeumba. Egy díszes sírleletet keresek, amelyet 1931-ben talált
Alfonso Caso expedíciója a közeli Monte Albán hegyen, ahol 
i. e. 500–i. sz. 1000 között Mezoamerika egyik legnagyobb álla-
mának vallási központja állt. A sír egy arisztokrataház belső udvara
alatt húzódott, és valószínűleg szentélyként szolgált. 

A különféle ékszerek, tálak, fémtárgyak között végighaladva, a
terem végén megpillantom azt, amiért jöttem: egy másfél évezredes,
türkizmozaikkal bevont miztékkoponyát, szeme és orra helyén
márványberakásokkal. Kérdő tekintettel néz körbe, értetlenül szem-
léli a mai világot. Sok minden változott a szentélybe kerülése óta:
vallások, kultúrák, civilizációk tűntek fel és buktak el. Mégis, egy-
valami örök: a természet körforgása, az élők és holtak ősi kapcsolata,
az elmúltak emlékének ápolása és ünneplése, amely különös, sok-
színű és egyedi harmóniát teremt e misztikus, távoli vidéken.

Catrinák
November 2-án reggel már csak a papírmasé
csontvázak nézelődnek az utcán

A Monte Albán-i 7. számú sírlelet türkizzel
borított koponyája

ambrus gergely
Matematikus, barlangász, fotós.
Kedvenc témái a föld alatti
világ, az expedíciók, illetve 
a távoli kultúrák bemutatása

a cikk elkészülését a Canon Magyarország támogatta





TRANSZNYISZTRIA 
Jó néhány, földrajztudására büszke ismerősömet,
tanítványomat sikerült már zavarba hoznom a kérdéssel:
vajon melyik európai állam fővárosa Tiraszpol? 
A válasz kissé talán egzotikusan hangzik: Transznyisztriáé
(jelentése: Dnyeszteren túli). Saját nyelvükön pedig 
– az orosz/szovjet nézőpontot is tükrözve: Pridnyesztrovjéé
(jelentése: Dnyeszteren inneni terület)

Szöveg és kép: Nánay Mihály
25
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magyar hivatalos név: Dnyesztermenti Moldáv
Köztársaság. Erre persze sokan rávágják, hogy
ez nem is egy igazi állam! Nos, fennállásának
25. évfordulója alkalmával tapasztalhattuk: az

államiság szinte minden elemével rendelkezik. Ha-
tárai jól őrzöttek, saját pénzneme, címere, zászlaja,
államszervezete és katonai ereje is van – ugyanakkor
a világon egyetlen állam sem ismeri el hivatalosan, kivéve a hozzá hasonló
státuszú sorstársakat – Dél-Oszétiát és Abháziát –, melyeknek még diplo-
máciai képviselete is működik a fővárosban… Mindezek után magától
értetődő a kérdés: vajon miként jöhetett létre egy ilyen, elméletben nem
létező, a gyakorlatban viszont annál inkább kézzelfogható államalakulat,
és milyen okokra vezethető vissza, hogy negyedszázad múltán is dacol a
teljes elszigeteltséggel? És még csak nem is látszik, hogy a közeljövőben
bármi megváltozna...

A Az államiság szinte minden elemével
rendelkezik: határai jól őrzöttek, 
saját pénzneme, címere, zászlaja,

államszervezete és katonai ereje is van...
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Ellentmondó jelzések
Az új Volgán Moldova „felségjelzése”
látható, ugyanakkor a rendszámon
virító zászló elárulja, hogy mégis egy
transznyisztriai járművel van dolgunk

Vendégvárás
Jókora táblával (rajta az ország
hivatalos nevével, zászlajával 
és legnagyobb nemzeti hősével, az összes
transznyisztriai rubelt is díszítő 
Szuvorov marsallal) és a miheztartás
végett egy őrtoronnyal fogadják 
az Ukrajna irányából érkezőket 

Törökök és oroszok
Nemzetközi jogi értelemben – tekintetbe véve, hogy az országot nem is-
merik el – Transznyisztria Moldova része (e helyzet alkalmanként az autó-
kon is megjelenik, hiszen a rendszámtáblán a transznyisztriai zászló látható,
de a kocsi csomagtartóján ott az „MD” országjelzés – ha épp külföldre té-
vedne). Mindennek gyökerei a régmúltba nyúlnak. 

A középkor végére a Duna alsó folyásától egészen a Dnyeszterig terjedő
területeket egy keleti, újlatin nyelvet beszélő népesség lakta be, s létrehozták
bizonytalan helyzetű – általában valamely regionális hatalom (pl. Magyar
Királyság) függésében létező – fejedelemségeiket: Havasalföldet és Moldvát.
Utóbbi a Keleti-Kárpátok és a Dnyeszter közötti területet fedte le, bár
igazán csak Ştefan cel Mare fejedelem tudta megszervezni az egész területet.
Nem véletlen, hogy szobra Kisinyov főterén áll, és az összes moldáv lejen
is az ő arcképe látható.

A 15. század végétől aztán szoros oszmán függésbe kerültek, s az orosz
cári seregek csak 1792-ben „szabadították föl” a Dnyesztertől keletre eső
területeket („Dnyeszteren túl”), Nagy Katalin kegyence, Szuvorov marsall
vezetésével. Az utókor hálája nem is maradt el, hiszen itt az ő monumentális
szobra áll az egyik tiraszpoli téren, továbbá az ő képe szerepel a transz-
nyisztriai rubel összes címletén. A tábornok vezetésével alakították ki „Új-
Oroszországot”, vagy ismertebb nevén Novorossziját, mely nagyjából a
töröktől meghódított, mai dél-ukrajnai területeket jelentette, többek
között a szintén oroszok által alapított Odessza kikötőjével együtt. 

Az orosz hódítás nem állt meg a Dnyeszternél: a 19. század elején elő-
renyomultak a Prut folyóig, ezzel a cári birodalomhoz csatolva Besszarábiát.

Innentől kezdve vált hosszú távra ketté a korábban
összefüggő területet alkotó román moldvai fejede-
lemség, hiszen 1859-ben a Pruttól nyugatra eső te-
rületek csatlakoztak a függetlenségét kikiáltó Román
Királysághoz, míg Besszarábia (a mai Moldova) to-
vábbra is a cári birodalom része maradt. Ekkortól
kezdődött meg a két terület kulturális távolodása is:
míg a Romániához tartozó terület igyekezett a nyu-

gati mintákat követni (pl. latin betűs írás), addig Besszarábiában megmaradt
a cirill betűs írás, és megjelent a romántól elkülönülő, moldáv identitás.

1859-ben a Pruttól nyugatra eső területek
csatlakoztak a függetlenségét kikiáltó
Román Királysághoz, míg Besszarábia 

(a mai Moldova) továbbra is 
a cári birodalom része maradt.
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Húzós 20. század
A vörösök és fehérek között vívott polgárháború idején
Szovjet-Oroszország nem volt abban a helyzetben,
hogy a lehetőséget felismerő – amúgy a központi ha-
talmak által legyőzött – Romániával szemben meg-
védje Besszarábiát. A román hadsereg bevonult, és
országához csatolta a Dnyesztertől nyugatra eső terü-
leteket. Lenin és a szovjet vezetés nem ismerte el az I. világháború után ki-
alakult helyzetet, és az egész békerendszert „imperialista rablóbékének” tar-
totta. Ennek megfelelően, Besszarábia elvesztését nem elfogadva alakult
meg többek között Transznyisztria területén az első, önálló közigazgatási
egység: a Moldáv Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság (MASZSZK),
mégpedig az Ukrán SZSZK részeként, Tiraszpol fővárossal (bár deklarálták,
hogy az elvi főváros az akkor Romániához tartozó Kisinyov). A két világhá-
ború között a románok igyekeztek Besszarábiát „visszarománosítani”, míg a
szovjet oldalon megindult az önálló moldáv nép melletti propaganda.

1940-ben a németekkel kötött Molotov–Ribbentrop-paktum értel-
mében a Szovjetunió módszeresen bekebelezte az I. világháború után el-
veszített cári területeket. A Baltikum és Kelet-Lengyelország után sor
került Romániára is. A Vörös Hadsereg bevonulását követően Észak-Bu-
kovinát és Besszarábiát a Szovjetunióhoz csatolták – vigyázva arra, hogy
az etnikai arányok a lehető legkevertebbé váljanak. Így a jórészt románok
(moldávok) lakta Észak-Bukovinát és Dél-Besszarábiát az Ukrán SZSZK-
hoz csatolták, míg a korábbi MASZSZK kevert, jelentős részben oroszok
és ukránok által lakott területét hozzácsapták a Besszarábia nagy részét
magában foglaló, Kisinyov fővárossal újonnan megalakuló Moldáv Szovjet
Szocialista Köztársasághoz (MSZSZK). Egy rövid történelmi időszak
erejéig Románia azonban ismételten visszaszerezte a területet, ugyanis 
– csatlakozva az 1941-es náci támadáshoz – a meghódított területeket
egészen a Déli-Bug folyóig Romániához csatolták. Egyedül ekkor fordult

A Vörös Hadsereg bevonulását követően
Észak-Bukovinát és Besszarábiát 

a Szovjetunióhoz csatolták – vigyázva
arra, hogy az etnikai arányok a lehető

legkevertebbé váljanak.
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elő az elmúlt évszázadok során, hogy a transznyisztriai terület is román
fennhatóság alatt állt. A román uralom sem volt azonban kegyes az itt la-
kókhoz, ugyanis itt állították fel a romániai zsidók megsemmisítését végző
táborokat, de az orosz–ukrán lakosság körében is durva pusztítást végeztek.
A II. világháborús német vereség miatt azonban 1944-től ismét – immár
tartósan – helyreállt az 1940-ben kialakult helyzet. A terület így egészen
1991-ig a Szovjetunió részévé vált mint önálló tagköztársaság (MSZSZK). 

Súlyponteltolódás
A Szovjetunió évtizedeiben igyekeztek ismét kialakítani az önálló moldáv
identitást, visszavezetve például a cirill betűs írást. Intenzív oroszosítás is
indult, tömeges orosz és ukrán betelepüléssel. Hasonlóan más tagköztársa-
ságokhoz, vezető tisztséget itt is szinte kizárólag oroszok tölthettek be, akik
legnagyobb arányban a Dnyeszter bal parti területein éltek és élnek ma is.
Ennek megfelelően a szovjet időszakban az MSZSZK összes első titkára
transznyisztriai volt – szemben a besszarábiai többséggel. 

A gazdaságfejlesztés során is óvatosan jártak el, és a fontos ipari üzemeket,
az infrastruktúrát mind a Dnyeszter oroszok által lakott, már 1940 előtt is
a Szovjetunióhoz tartozó bal partjára telepítették, szemben a bizonytalan

Besszarábiával: ezzel az MSZSZK-n belül durva
aránytalanságot idéztek elő (az 1989-es moldáv GDP
35%-át adta Transznyisztria, miközben a lakosságnak
csak 17%-a élt itt). Ha ehhez hozzátesszük, hogy a
14. szovjet hadsereg is Transznyisztria területén állo-
másozott, valamint minden fontos kőolaj- és föld-
gázvezeték, közúti, illetve vasúti útvonal is itt haladt,
akkor jól kirajzolódik a terület valós jelentősége.

Posztszovjet hangulat
Transznyisztriában elmaradt 
a valódi rendszerváltás, és ma is 
a szovjet örökséget demonstráló
Lenin-szobrokkal találkozhatunk
az utcán járva – itt éppen 
a Szovjetek Háza előtt

A gazdaságfejlesztés során is óvatosan
jártak el, és a fontos ipari üzemeket, az

infrastruktúrát mind a Dnyeszter oroszok
által lakott bal partjára telepítették.

560 000 fő

a transznyisztriai lakosság jelenlegi etnikai összetétele

gagauz

lengyel

bolgár

ukrán

egyéb etnikai csoport

moldáv

orosz

3%

2%

33%

29%

2%

2%

29%
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Transznyisztria születése
Bár már az 1960-as évek óta megjelentek moldáv
értelmiségi és diákmozgalmak a román nyelv és
kultúra mellett, de igazán csak a Gorbacsov által
meghirdetett peresztrojka következtében erősödött
meg a nemzeti mozgalom. 1989 augusztusában
már több százezer fős tüntetést rendeztek, követelve a román nyelv hi-
vatalossá tételét (addig csak az orosz volt az), illetve a latin betűs írás be-
vezetését. A tömegmozgalom láttán az MSZSZK vezetése meghátrált,
és engedett a követeléseknek, bevezetve az új nyelvtörvényt, mely öt
éven belül a közigazgatás minden szintjén kötelezővé tette a moldáv
(román) nyelvet. Ráadásul szélsőségesebb nacionalisták már fölvetették
a Romániával történő egyesülés gondolatát is. 

A Dnyeszter bal partján élő ruszofon lakosság persze aggodalommal
szemlélte az erősödő nemzeti mozgalmat, és megalakította a maga szerve-
zetét, mely a moldávokkal ellentétes követeléseket fogalmazott meg. 
A szembenállás a nyelvtörvény elfogadása után drámai irányt vett. 

1990 februárjában parlamenti választásokat tartottak, és itt elsöprő
nacionalista győzelem született (Moldovai Nép Front). Így előbb ki-
mondták, hogy az állam hivatalos jelképe a román zászló és himnusz,
majd pedig júniusban határozatot fogadtak el az ország szuverenitásáról.
Az aktusban – joggal – a Szovjetunióból való kiszakadás és a Romániához
való csatlakozás előkészítését látó, tiltakozó ruszofon képviselőket össze-
verték Kisinyovban.

Ezután előbb az ország déli részén élő, a népesség 5%-át alkotó gaga-
uzok kiáltották ki függetlenségüket (de ők később autonóm területként

1989 augusztusában már több százezer fős
tüntetést rendeztek, követelve a román
nyelv hivatalossá tételét (addig csak az
orosz volt az), illetve a latin betűs írás

bevezetését.

megmaradtak Moldova keretei kö-
zött). Utánuk azonban a kisinyovi
parlamentből távozó transznyiszt-
riai képviselők közzétették, hogy
megalakult a Szovjetunió legújabb
tagköztársasága, Transznyisztriai
Moldáv Szovjet Szocialista Köz-
társaság néven. Területükön hatá-
lyon kívül helyezték az 1989 óta
hozott moldáv törvényeket, így a
sokat vitatott nyelvtörvényt is. 

Bár Gorbacsov mindkét dekla-
rációt törvénytelennek nyilvání-
totta, az 1991. nyári moszkvai puccs
után a már csak névlegesen létező
Szovjetunió jogi értelemben is fel-
bomlott. Augusztus 27-én Mol-
dova, 28-án pedig Transznyisztria
kiáltotta ki függetlenségét. Megtar-
tották az első Dnyeszter menti vá-
lasztást is, melyet a transznyisztriai
politikai erők korábbi kommunista
vezetője nyert meg.
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Háború!
1992 áprilisa és júliusa között Moldova megpróbálta
katonai úton visszacsatolni a szeparatista Transz-
nyisztriát. A harcok Bender környékén voltak a leg-
hevesebbek. Miután nyárra egyértelművé vált a mol-
dáv túlerő, a harcokba beavatkozott Alexander

Lebegy tábornok (későbbi orosz elnökjelölt) vezetése alatt a 14. orosz
hadsereg, ami eldöntötte a kérdést – Transznyisztria javára. A hálás Dnyesz-
ter mentiek szobrot is állítottak az orosz tábornoknak Bender határában. 

A harcokat 1992. július 6-án, a limnaszkojei fegyverszünettel zárták
le. Ebben egyenrangú félként kezelték Transznyisztriát – de facto legitimálva
létezését. Rendelkeztek arról is, hogy egy moldáv–transznyisztriai–orosz
békefenntartó erő szolgáljon a Dnyeszter mentén kialakított biztonsági
zónában – ezzel felhatalmazva Oroszországot, hogy Moldova nemzetközileg
elismert területén katonákat állomásoztasson. A „nemzetközi békefenn-
tartó” (értsd: orosz) katonák ma is ott posztolnak ponyvával lefedett tank-
jaikkal együtt a Dnyeszter fölött átívelő hidakon, és hevesen tiltakoznak,
ha megpróbálják őket fotózni. Harmadik fontos döntésként pedig Transz-
nyisztriát – egyenrangúként – bevonták az ötoldalú (orosz–moldáv–ro-
mán–ukrán–transznyisztriai) konzultációs folyamatba, ahol ilyen módon
bármilyen diplomáciai megoldást meg tud vétózni, ugyanis a döntésekhez
konszenzusra van szükség.

Kőbe álmodva...
Vlagyimir Iljics egész alakos szobra 
a tiraszpoli parlament elől sem
hiányozhat

Negyedszázados gyász
A függetlenségi háború áldozatainak
emlékműve. Pár tucat kilométerrel
nyugatabbra. Kisinyovban pont fordítva
emlékeznek az eseményekre...

Miután nyárra egyértelművé vált a moldáv
túlerő, a harcokba beavatkozott Alexander

Lebegy tábornok (későbbi orosz
elnökjelölt) vezetése alatt a 14. orosz
hadsereg, ami eldöntötte a kérdést.
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A befagyott konfliktus
Az elmúlt 25 évben gyakorlatilag nem történt semmi
előremutató, sőt inkább talán távolodtak a felek. Az
okokat végigtekintve, első helyre kívánkozik a gaz-
dasági háttér. A szovjet iparosítás komoly arányta-
lanságai miatt a transznyisztriaiak – és köztük is kü-
lönösen a gazdasági elit – nem érdekelt abban, hogy a gyengébb gazdaságú,
szegényebb Moldovához csatlakozzanak. Másrészt Moldova az energia-
politika terén különösen függő helyzetben van Transznyisztriától. A nyers-
anyaghiányos országba minden gáz- és kőolajvezeték – melyeket nyomás-
gyakorlás céljából Tiraszpol könnyen el is zárhat – a szakadár területeken
keresztül érkezik. Bár a Dnyeszteren túliak sem rendelkeznek komoly
nyersanyagkészletekkel, de ők igen olcsón, sokszor hitelre kapják az orosz
kőolajat és földgázt, melynek törlesztését ráadásul Moszkva Moldován
kéri számon – hiszen nemzetközi jogi értelemben Transznyisztria Moldova
része... Ráadásul az elektromosenergia-termelés 87%-át adó hőerőművek
is Transznyisztria területén vannak, ami szintén kiváló zsarolási lehetőséget
biztosít számukra.

A 90-es évek elején a különválás egyik legfontosabb szempontja a Ro-
mániával történő egyesüléstől való félelem volt (nemcsak a Dnyeszteren
túliak, hanem a gagauzok körében is). Ebben nemcsak a kisebbségi léttől
való félelem, hanem a román hadsereg 1941–1944 között elkövetett vé-
rengzéseinek negatív emléke is komoly szerepet játszott, ami finoman
szólva sem tette népszerűvé az egyesülés gondolatát, mely később ki is
került a konfliktusmenüből, hiszen az átlag moldávok számára sem volt
feltétlenül vonzó lehetőség, hogy országuk egy szintén nem fényűző állam
legkeletibb, legszegényebb tartományává váljék. 

Ugyanakkor román részről nem tettek le minderről. Románia uniós
csatlakozása után a román állampolgárság könnyített megszerzésének le-
hetőségével 800 ezer moldáv élt, többségük azután valóban az EU-ban
vállalt munkát. Ettől függetlenül a 2009–2016-ig hatalmon levő EU-
barát moldáv kormányzatok is úgy nyilatkoztak, hogy az egyesülés Moldova
EU-tagságával „természetes úton” fog végbemenni, ami gyakorlati érte-
lemben azt jelenti, hogy nem kívánnak fuzionálni Romániával…

Orosz érdekek mentén
Transznyisztriában egy meglehetősen diktatórikus rendszer jött létre, amely
az egyedül létező állami médián és persze az oktatáson keresztül nagyon
sokat tesz azért, hogy kialakítsa és fönntartsa a lakosság önálló, transz-
nyisztriai identitását és félelmét a Moldovához való csatlakozástól. Ezenfelül
az Állambiztonsági Minisztérium akár erőszakkal is gondoskodott róla,
hogy a hivatalos irányvonaltól eltérő politikai vagy civil kezdeményezések
se létezhessenek. Így nemcsak a gazdasági elit számára nem lenne kedvező
az ország újraegyesülése, hanem a már kiforrott kereteket felállító kvázi
független állam számára is visszalépés lenne a status quo föladása. Ennek
megfelelően tehát csak olyan föderális berendezkedés jöhet szóba, amelyben
Transznyisztriának döntő szava (vétójoga) van egy esetleges moldáv ál-
lamszövetség irányításában.

Ráadásul a történelmi-etnikai szempontok sem súlytalanok. A Dnyesz-
ter két partja az orosz és szovjet hódítástól eltekintve szuverén államként

A nyersanyaghiányos országba minden
gáz- és kőolajvezeték – melyeket

nyomásgyakorlás céljából Tiraszpol
könnyen el is zárhat – a szakadár

területeken keresztül érkezik.

Kelet-európai látkép 
A háttérben lakótelepi házak, az eget
trolivezetékek erdeje takarja, az úton
20 éves Mercedes robog. A plakát pedig
valamely nagy transznacionális cég
terméke helyett Transznyisztria
fennállásának dicsőségét hirdeti
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sosem tartozott egybe: az egyesülést a múltban is
csak az orosz hatalmi érdekek indokolták (a bessza-
rábiai román többség „fellazítása”). És tény, hogy a
Dnyeszteren túl sokkal nagyobb arányt tesz ki az
orosz–ukrán lakosság, mint Moldova többi részén,
ráadásul az ott élő moldáv lakosok is sokkal inkább
ruszofonok. Így identitásuk föladásával fenyegetne,

ha egy moldáv (román) többségű, Kisinyovból egységesen irányított ál-
lamhoz csatlakoznának.

Ám a döntő szó a fegyveres erővel is jelen lévő Oroszországé, mely
egyáltalán nem érdekelt Transznyisztria Moldovához csatlakozásában. Szá-
mára kiváló hídfőállást jelent Ukrajna nyugati határainál egy oroszbarát,
az orosz támogatástól függő, szakadár állam, ami ráadásul 2006-ban nép-
szavazáson ki is jelentette, hogy Oroszországhoz kíván csatlakozni (97%). 

Az orosz geopolitikai doktrína az ún. „közel-külföld” területén nem
tűr nyugati befolyást. Ennek megfelelően a szakadár Dnyeszter menti
állam fenntartása ideális lehetőséget teremt arra, hogy megakadályozza
Moldova nyugati szövetségi rendszerhez való legitim csatlakozását. Moszkva
számára a legkedvezőbb megoldás a szövetségi állam létrehozása lenne,
ahol a transznyisztriai vétójogon keresztül biztosíthatná, hogy az ország
orosz érdekek szerint folytassa politikáját. 

Az orosz és szovjet hódítástól eltekintve a
Dnyeszter két partja szuverén államként

sosem tartozott egybe: az egyesülést 
csak az orosz hatalmi érdekek indokolták

a múltban is.
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Bizonytalan jövő
A transznyisztriai helyzet a kelet-ukrajnai krízis kirobbanása óta új meg-
világításba került. Egyfelől mintaként szolgál Donyeck és Luhanszk mint
szakadár államok számára, másfelől a térség mint Ukrajnát nyugatról
sakkban tartó hídfőállás felértékelődött az oroszok szempontjából. Esetleg
egy komolyabb háborús konfliktus vagy ukrán államreform esetén az in-
kább orosz nyelvű Dél-Ukrajnán keresztül a Donbas, a Krím és Transz-
nyisztria összekötésével kialakuló Novorosszija nyugati pilléreként. De
nemcsak Ukrajna miatt bizonytalan a helyzet. 

A 2009-es moldovai fordulat óta viszonylag
egyértelműnek tűnt az ország nyugati orientációja,
az EU-val társulási szerzősét is kötöttek. Ezzel szem-
ben 2016 őszén az oroszbarát, szocialista Igor Do-
dont választották elnökké, aki már működésének
első hónapjaiban is számos látványos, szimbolikus
kijelentést tett. Jelezte, hogy fel fogja bontani az
EU-val kötött társulási szerződést, és hangsúlyozta
Moldova különállását a Romániával való egyesülés terveivel szemben.
Nem sokkal beiktatása után találkozott Putyinnal is, akitől nagy média-
visszhangot kiváltó aktusként Nagy-Moldova térképét kapta ajándékba.
2017 januárjában pedig megbeszélést tartott Transznyisztria újonnan
megválasztott vezetőjével, Vagyim Krasznoszelszkijjel. 

Mindezek fényében nehéz megjósolni, hogy mit hoz a jövő Transz-
nyisztria számára. A legvalószínűbbnek a status quo és a „befagyott konflik-
tus” fennmaradása látszik, de elképzelhető megoldásnak tűnik a Moldova
szövetségi állammá alakulásával történő újraegyesülés is. Bármilyen meg-
oldás alakuljon is ki a jövőben, mindenképpen mintaértékű lesz a poszt-
szovjet többi, hasonlóan bizonytalan helyzetű vídéke (a Krím, Kelet-
Ukrajna, a Kaukázus) szempontjából.

2016 őszén az oroszbarát, szocialista 
Igor Dodont választották elnökké, aki
már működésének első hónapjaiban 

is számos látványos, szimbolikus
kijelentést tett.

Transznyisztriai képeslapok
A központi téma itt is az ország
nemzeközi elismerése. Aki ezt
megtagadja, még Chuck Norrissal, 
vagy a fiatal sztálinnal (balra)
is könnyen szemben találhatja magát, 

de Columbo hadnagy kellemetlen
kérdéseire mindenképp számíthat

nánay mihály
földrajz-történelem szakos 

gimnáziumi tanár, történész-

doktorandusz az ELTE BTK-n
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légi balett
Az idei Felfedezők Napján először hirdettünk fotópályázatot látogató-
ink számára. Kíváncsiak voltunk, vajon ők hogyan látják a rendez-
vényt, és hogy hány tehetséges amatőrfotós van vendégeink között? Az
eredmény nem maradt el: több mint 50 képet posztoltak a vállalkozó
szelleműek a Facebookon és az Instagramon #felfedezoknapja2017
címkével. A nyertes Komporday Tamás lett, aki egy fényképezőgéppel
lehetett gazdagabb a Travel Channel jóvoltából, de a második-harma-
dik helyezett (Potyó Imre és bojoc74) is értékes CEWE fotókönyvku-
pon nyert. Az első helyezett képet a highline bemutatón készítette
látogatónk. A témát többen is megörökítették, de az egyedi kompozí-
ció, látásmód, a jól elkapott pillanat egyértelművé tette melyiket vá-
lasztja a zsűri első helyezettnek. Gratulálunk a nyerteseknek, és
köszönjük látogatóinknak a rengeteg nagyszerű képet!  

Együttműködő partnereink

A Felfedezők Napja fotópályázatának támogatói:






