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étvége, víz, kocsimosás, 1971.
Enyhe lejtő, szilárd aljzat,
habzó sampon. Mindegy,
hogy a szentendrei Duna-

part vagy épp a Balaton-szegély.
Vödör, öblítés. A gép – akkoriban
sok helyen még családi kegytárgy
és trófea – csillog, a víz kissé opálos.
Ez talán keveseknek tűnt fel, hiszen
mindössze 280 ezer személygép-
kocsi futott a hazai utakon: 100
emberből kevesebb mint 3-nak
volt autója. Mára 3 és fél millióssá
nőtt a járműpark, és kis túlzással
átlagosan minden harmadik ma-
gyar saját autóban ül… És bár a
nyílt színi, élővizes autómosás már
ritka, a több mint tízszeres autó-

szaporodás komoly környezeti ter-
helése vitathatatlan. Kérdés persze,
hogy ha nem lenne hivatalosan ti-
los, és nem övezné határozott meg-
vetés, hányan merítenék még min-
dig a járművet a kézenfekvő
vizekbe?... – ahogy néhány évtizede,
amikor még alig-alig merültek fel
környezetkímélő gondolatok. 

Az október 14-i Zöldgömb
Fesztivál pont e témát veszi célba –
ismeretterjesztő és szórakoztató
módon, családi eseményként. 
E számunkból pedig sem a víz, sem
a trófea nem marad ki: hurrikán-
hozta vízözön, Szahara-szegélyi el-
árasztás és fegyvermentes agancs-
zsákmány is szerepel a terítéken.

H

Fékezett habzás
Dr. Nagy Balázs, főszerkesztő

Fotó: UVATERV/Fortepan
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74 hurrikánszezon

60 vipava-vidék

agancsvadászok – aranyat érő csontok

Pulitzer-emlékdíj (2008)
Gárdi Balázs szerzőnk, lapunkban 
megjelent anyagai elismeréseként

Szociográfia-különdíj (2012)
Társadalmi témájú riportjaink, 
képsorozataink elismeréseként 

16
elárasztott núbia

48 idegen díszletek között



francsics lászló: a sötétség lakói – integető szellemek 
a vdb141 ködösségben

jakab Gusztáv: haynald-kikerics 

ladányi tamás: szuperjumbó

rázsi andrás: mindszent hava

kerekes istván: Élet a nappaliban

lantai-csont gergely: elárasztott núbia
Núbia egykor olyan erős és rejtélyes birodalom volt, amely még az ősi Egyiptomot is 

fennhatósága alá tudta vonni – mégis szinte teljesen a feledésbe merült. És korunk eseményei 
sem segítenek kulturális hagyatékainak megőrzésében.

Nánay mihály: nyugat-ukrajna – idegen díszletek között
A 2013-ban kezdődött ukrán válság kapcsán legnagyobb szomszédunk 

rendszeresen kerül a híradásokba. Éppen ezért átlagos utazók csak a legritkább esetben 
veszik az irányt Ukrajna felé, közülük pedig még kevesebben döntenek úgy, hogy Kárpátalját elhagyva, 

a történelemkönyvekből jól ismert hágókon átkelve keletebbre is merészkedjenek. 

Telbisz tamás–látos tamás: vipava-vidék  
homokra épült mészkőfennsík 

„A balga ember homokra építette házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult 
a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle...” – írja a Biblia. De vajon mi történik akkor, ha nem 

egy ház, hanem egy egész karsztfennsík „épül” homokra (illetve homokkőre)? A szlovéniai Vipava-völgy 
látványos példákkal szolgál arra, hogy milyen jelenségek következnek be egy ilyen földtani felépítés esetén. 

vojnits andrás–vojnits kinga: hurrikánszezon
a vízözön mindennapjai: kertvárosi kiöntés 

Bár a Harvey-hurrikán a szárazföldet elérve megszelídült, de valóságos vízözön árasztotta el Dél-Texast 
és a szomszédos államokat. Néhol 1300 mm eső hullott pár nap alatt – ez Budapest két teljes 

évi csapadéka –; az amerikai meteorológiai szolgálat példa nélküli esőzésekről írt. Vajon mi történik 
ilyenkor egy klasszikus kertvárosban? 

ballai vince–ancsin gábor: agancsvadászok 
Veszélyes meglepetés, ha egy szarvas nyargal át előttünk az úton. Hát még 

ha tömegével... És egyre gyakrabban. Ez utóbbinak különleges oka van: hajtják
őket, ám nem a vadászok. Időről időre agancsgyűjtők ezrei tartják nyomás alatt 

az erdőket a tél végén, ledobott agancsok után kutatva.
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Ha meg akarnánk érteni az aszt-
rofotózás lényegét, vagyis azt,
hogy miért állnak hosszú éjsza-
kákon át – akár fagyban is – táv-
csöveiken kattogó kameráik mel-
lett a csillagos égbolt fényképészei,
akkor talán érdemes lenne felke-
resni a felvételen látható, meg-
hökkentő megjelenésű égterületet.
Szerencsénkre ennek most nincs
akadálya, hiszen ősz van, és a
sötét csillagködök tárházát jelentő
Cepheus csillagkép magasra, szin-
te a fejünk fölé emelkedik hazánk
égboltján. Már csak bele kell pil-
lantanunk egy jókora, lehetőleg
minél nagyobb átmérőjű telesz-
kópba egy fényszennyezésmentes
hegyi tisztásról, és…

… nem látunk ott semmit. Néhány
halványan pislákoló csillagot leszá-
mítva a távcső látómezeje teljesen
üres és sötét, függetlenül attól, hogy
mekkora eszközbe is tekintünk. 

Ám, mivel maga az űr nem
üres, főleg nem a porfelhőkkel tűz-
delt Tejút sávjában, elméleti esé-
lyünk van rá, hogy egy szinte lát-
hatatlanul sötét világot, ha
közvetett módszerekkel is, de vala-
miképpen elérjünk és megtapint-
sunk. Nekünk, egyszerű csillagá-
szatkedvelő polgári személyeknek,
azaz amatőrcsillagászoknak erre
egyetlen lehetőségünk adatott meg:
az asztrofotográfia, mellyel igen jó
hatásfokkal eredhetünk e titokzatos
világ nyomába.

Meglepő  molekulafelhő
A Szellem-ködnek nevezett,
VdB141-es reflexiós és sötét kö-
dösség valójában nem más, mint
egy, a Földtől mért 1470 fényévnyi
távolságban a nyár végén és ősszel
látható Cepheus csillagkép irá-
nyában elhelyezkedő úgynevezett
Bok-globula. Sűrű, sötét por- és
gázfelhő-gumó. A megörökítés
hatalmas nehézségét az jelenti,
hogy ez az eredendően sötét égitest
teljesen megvilágítatlan háttér
előtt látszódik, valahogy úgy, mint
egy rejtőzködő fekete párduc az
éjszakai erdő mélyén. Cserébe vi-
szont izgalmas asztrofizikai hatá-
soknak van kitéve, melyek meg-
magyarázzák igencsak bizarr meg-
jelenését.

A kozmosz világában, azokon
a helyeken, ahol az anyagnak bár-
milyen struktúráját, esetleg szokatlan
és furcsa, vagy épp szabályos meg-
jelenési formáját tapasztaljuk, tud-
nunk kell, hogy az szinte sosem 
a véletlen műve, hanem globális 
és lokális erőjátékok együttesének
bonyolult következménye. Ez a
VdB141 esetében sem lehet más-
képpen. 

A „szellemes” alakzat egy na-
gyobb struktúra, az úgynevezett
Cepheus Flare (Képeusz Fler) része,
ami nem más, mint egy, a Tejút
síkjából messzire kiemelkedő 
molekulafelhő. A csillagászok 
a 20. sz. második felében megvizs-

gálták, hogy a Cepheus Flare egyál-
talán nincs nyugalomban, hanem
külső erőhatásoknak engedelmes-
kedve egyes részei másodpercen-
kénti 15 km-es sebességgel elmoz-
dulnak egymáshoz képest. A moz-
gásnak köszönhetően a molekula-
felhőben kiterjedt szálak és csomók
alakulnak ki, melyekben megindul
a kistömegű csillagok keletkezése –
ahogy a VdB141-ben is.

A sötétség lakói

Szöveg: francsics lászló

Integető szellemek a VdB141 ködösségben
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Inspiráló „szellem”
Az erőhatásnak köszönhető az is,
hogy a majd’ 2 fényév átmérőjű
porfelhő testéből szellemekre em-
lékeztető alakzatok emelkednek
ki. A furcsa sziluettek az úgyne-
vezett Rayleigh–Taylor-instabili-
tásnak nevezett jelenség és a gra-
vitáció hatásainak együttes meg-
jelenési formái. A Rayleigh–Tay-
lor-instabilitás itt, a Földön gyak-
ran eltérő sűrűségű folyadékok
határán alakul ki, amikor a ritkább
közeg a sűrűbe akar hatolni. (Pél-
dául akkor, amikor színes festéket
cseppentünk a vízbe, és megfi-
gyeljük a két közeg találkozásának

igen gazdag formavilágú gomoly-
gását.) A folyadékokhoz részben
hasonlatosan viselkedhetnek a
csillagközi gázok, melyekben külső
erőhatásra is kialakulhatnak e je-
lenség melléktermékei, az ujjszerű
kilövellések. Ezek ebben az esetben
éppen szellemekhez hasonlatos
alakot öltöttek.

A VdB141 érdekessége, hogy
bizarr alakzatai igen nagy inspiráló
erőt jelentettek több mint tíz éven
át a hazai asztrofotózás fejlődésében,
és mára már – óriási kitartással,
megfelelő technikai felszereléssel
és tudással – megörökíthetővé
váltak az űr mélységének titokzatos
lényei, az integető szellemek.

http://www.astroeder.com

http://www.ptes.hu
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Éder IVÁN
a hazai asztrofotózás

kiemelkedő alakja, 

úttörője

francsics lászló
építészmérnök, fotográfus,

egyetemi oktató, a hazai

asztrofotós-mozgalom

egyik fő szervezője
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i is lehetne jobb családi
program egy őszi kirán-
dulásnál a Kazán-szoros-
ba? Persze – a helyszín

viszonylag távoli fekvése miatt –
megfelelő indokra is szükség
volt. – Most virágzik a Haynald-
kikerics, azt kell fotózni! Egy
olyan ritkaságról van szó, amiről
eddig nem közöltek fényképet –
érveltem. Efféle érvekkel pedig
nem igazán lehet vitatkozni… 

Haynald-kikerics
Szöveg és fénykép: Jakab Gusztáv

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

m
Szerencsére az épülő dél-erdé-

lyi autópályán jelentősen lerövi-
dült az út Orsovára. Kora reggeli
indulással délben már a Kazán-
szoros sziklái között kerestem a
kikerics virágait. Mindhiába. 
Pedig tavasszal itt láttam a növény
jellegzetes leveleit, így biztos 
voltam a pontos lelőhelyben.
Többórányi eredménytelen kere-
sés után elcsüggedve úgy döntöt-
tem, hogy irány a helyi élelmi-

szerbolt, enni mégiscsak kell. 
Kicsivel a bolt előtt „satufékes”
megállás! A szemben lévő domb-
oldalban kikericsek százai virá-
goztak! Ez csak a Haynald-kike-
rics lehet!

A Haynald-kikerics (Colchi-
cum neapolitanum subsp. haynaldii)
ritka, észak-balkáni növény, csak
az Al-Duna mentén él. Leggyak-
rabban a Vaskapu környékén ta-
lálkozhatunk vele, de előfordul a
Domogleden és a Néra-szorosban
is. Hasonlít a Magyarországon is
gyakori őszi kikericshez (Colchi-
cum autumnale), de annál minden
részében kisebb, a lepellevelei pe-
dig gyakran négyzethálós mintá-
júak. Száraz gyepekben, erdők
tisztásain találkozhatunk vele szep-
temberben és októberben. 

A növényfajt Heuffel János,
a Bánát és Erdély kiváló botani-
kusa írta le 1858-ban. Tudomá-
nyos nevével Haynald Lajos erdélyi
püspöknek, későbbi kalocsai ér-
seknek állított emléket. Haynald
rendkívül jelentős anyagi támo-
gatást nyújtott a hazai botaniku-
soknak, tudományos könyvtára
és herbáriuma pedig a Termé-
szettudományi Múzeum gyűjte-
ményének alapját képezi.
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ünchenből indult az a
légijárat, amelynek a kép-
készítés pillanatában még
négyezer kilométere volt

hátra, hogy elérje Dubajban ta-
lálható úti célját. Az Emirates
Légitársaság üzemeltetésében köz-
lekedő Airbus A380 a maga ne-
mében a legnagyobb repülőgép
a világon: a kétszintes, négy haj-
tóműves, széles törzsű utasszállító
hazánk légterét is rendszeresen
igénybe veszi, holott a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér nem tel-
jesen alkalmas a fogadására. 

Szöveg és fénykép: ladányi tamás

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

M
Szuperjumbó

Méretei miatt ragadt rá a címben
is említett becenév.

Sok-sok magán-csillagvizsgáló-
órát eltöltök a Nap és a Hold előtt
áthaladó gépekre vadászva, de a si-
keres felvétel esélye rendkívül cse-
kély: hetek, hónapok telhetnek el
eredmény nélkül. 

Július 30-án az első negyedben
járó égi kísérőnk felé fordítottam
az 1200 mm fókuszú távcsövemet.
A délutáni órákban a terminátor
fény-árnyék hatása még kevésbé
érvényesült, azonban a középen
levő Theophilus–Cyrillus–Catharina

kráterhármas már így is szép kont-
rasztként mutatta magát. És talán
csak egyszer az életben adódik a
fotográfus számára olyan szerencse,
hogy minden összejöjjön: a Szu-
perjumbó Hold előtti repülését si-
került megörökítenem a nappali
égen!
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któber a latin octo szóból
származik, ami arra utal,
hogy a római naptárban ez
volt a nyolcadik hónap. A

Gergely-naptárban a tizedik helyre
került, és ha erre a hónapra gon-
dolunk, már egyértelműen az ősz
jut eszünkbe. A nappalok hossza
már érezhetően rövidebb a sötét
napszaknál, a lombhullató fák
megkezdik ama tevékenységüket,
amiről a nevüket kapták. Ilyenkor
már előfordulnak hajnali fagyok,
és a szőlészek is leszedik az utolsó
fürtöket a tőkéikről. Külön érde-
kessége a hónapnak, hogy a mél-
tán híres Quimby együttes elődje
Október néven adta az első kon-
certjeit. 

Az október népi megfigyelé-
sekben sem szenved hiányt: őse-
ink a téli hónapok időjárásával
hasonlították össze az októberit,
és úgy tartották, hogy az enyhe
októbert hideg február, a hide-
gebb októbert viszont enyhébb
január követi majd. 

Ha kiragadunk harminc évet
az utóbbi évtizedekből, azt láthat-
juk, hogy az átlagosnál enyhébb
októberek után csupán körülbelül
minden második februárra volt
jellemző, hogy az átlagosnál hide-
gebb lett volna. Ez a megfigyelés
tehát egyszer helytálló, másszor
pedig nem. 

Ám az, hogy a hidegebb ok-
tóbereket enyhébb január követi,

ebben az időszakban szinte soha-
sem volt igazolható. Sőt, ahogy a
mellékelt második ábra mutatja,
pont az ellenkezője igaz: az átla-
gosnál hidegebb októberek után
átlagosnál hidegebb januárok kö-
vetkeztek. 

Mivel ez utóbbi számítás az
esetek nagy többségében műkö-
dik, tekinthetünk rá úgy, mint
egy új megállapításra. Talán ér-
demes lenne átírni a népi kalen-
dáriumokat…

Mindszent hava
Szöveg: Rázsi András

O

rázsi andrás
meteorológus, 
az eszterházy károly
egyetem oktatója, 
az omsz munkatársa
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„Zöld”/megújuló energia
Intelligens otthon
Zöld ház
Közlekedj okosan!

Hagyd békén a talajt!
Vegyszer nélkül
Hagyományok újratöltve 
Mi legyen a hulladékkal? 

KÖZÖSSÉG
Városi/közösségi terek
Sharing economy
Energiaközösségek
Közösségi bank
Ökokörök

ELŐADÁSOK

2017. OKTÓBER 14.

lefaragjuk a lábnyomodat!

www.zoldgombfesztival.hu

nyeremények

játék

hightech

közösség

hagyomány

támogatók:
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A ház lakói Csabit, a lovat be-
hozták a szobába, míg elvonul a
vihar, nehogy a villámcsapások
kárt tegyenek az állatban. 

Az erdélyi Küküllő menti tele-
pülésen ottjártamkor furcsamód
délután kettőkor erősen harangoz-

Élet a nappaliban
Szöveg és fénykép: kerekes istván



# M É LY S Z E G É N Y S É G  # VA G Y O N

tak a közeli templomban. A falu végén lévő cigánytanyán tudtam meg,
hogy ezzel jelzik a nagy idő közeledtét. Ezen a vidéken a szegény
cigányoknál nagy becsben tartott állat a ló. Legtöbbjüknek akár ez 
az egyedüli értéke, így mindent megtesznek azért, hogy óvják-védjék. 
A vihar elől én is e mélyszegénységben élő családnál húzódtam meg és
így már nem volt más hátra, mint hogy megörökítsem a nem mindennapi
pillanatot. Az állat a vihar idején nagyon nyugodtan viselte a bentlétet.

kerekes istván
tanár, világszerte díjazott
fotográfus, portré- 
szocio- és természetfotókat
készít
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Elkötelezett környezetvédőként
nagy örömmel ültem be a Nissan
Leaf tesztautójába, hogy próbára
tegyem képességeit. Bevallom, ko
rábban nem vezettem elektromos
járgányt. Az első percek döbbe
nete után bocsássa meg nekem az
Olvasó, hogy nem fogom az autó
összes tulajdonságát végigele
mezni, hiszen a vezetés élménye
lekötötte az érzékszerveimet

Megnyomom az indítógombot,
előremenetbe kapcsolom az auto
mata váltót – persze motorhang
semmi! Kicsit bizonytalan is vagyok,
indulhatunke? Felengedem a féket,
és lassan gurulni kezdünk. Az első
óvatos manőverek után rálépek a
„gázpedálra”. Akár egy repülőgépen
ülnék... Szinte már vártam, hogy a
kapitány az utaskísérőket megkéri:
készüljenek a felszállásra! Eközben
az autónak szinte a hangját sem hal
lani! Szépen gyorsul, de vajon ho

gyan viselkedik az úton? A gyártó
honlapja ezúttal sem veti el a sulykot
a termékleírásban: az akkumuláto
roknak köszönhetően az alacsony
súlypont igen jótékony hatással van
az autó úttartására. A vezetés élmé
nye kifejezetten sportos, annak el
lenére, hogy egy kimondottan tágas,
családi autóban ülök. Természete
sen a dinamikus stílus nagyobb
energiafelhasználással jár, ami az
elektromos autóknál jelentősen
csökkenti a megtehető távolságot a
következő töltésig, az élmény azon
ban igazán nagyszerű! 

A műszerfal nagy része az ak
kumulátorról szól. Nem is csoda,
hisz fontosabb alaktrész ez esetben,
mint a hagyományos üzemanyag
tartály. A Nissan ebben is igyekszik 
– talán túl nagy buzgósággal is –
hatni környezetbarátérzületünkre,
és kis fenyőfákkal jutalmaz, ha ta
karékosan vezetünk. Emellett az
energiafelhasználást és az esetleges
energiavisszatöltést is folyamato
san monitorozza a műszerfal.

Kategóriájában a Nissan Leaf 
kényelmi szolgáltatásai megállják 
a helyüket: Bluetoothon keresztül
csatlakoztatható a mobiltelefon, na
vigáció, klíma, tempomat és még so
rolhatnám. A virtuális, 360°-os képet

nyújtó tolatókamera képe, mely a
kanyarodási ívet is a képernyőre va
rázsolja, igazán nagyszerű! A belső
szövetkárpit – bizonyítva a gyártó el
kötelezettségét – részben újrahasz
nosított PETpalackokból készült. 

Az elektromos gépkocsik még
mindig keresik a helyüket a piacon,
és – valljuk be őszintén – még 
kevesen tudjuk: valódi alternatívát je
lenteneke a hétköznapokban. Az
egyetlen, amire figyelnünk kell, hogy
a Nissan Leaf hatótávolsága vezetési
stílustól és felszereltségtől függően
150250 km. Több, mint vigasz, hogy
a jármű újratöltése ingyenes, és az
egyre gyorsabban terjedő villámtöl
tőknek köszönhetően immár gyors is:
alig több mint félórát vesz igénybe.

Ám a legújabb, 2018as modell
nemcsak külsőleg és szolgáltatásai
ban nyújt majd újat és többet, de e
tekintetben is előrelépést hoz, hiszen
a hatótávolság az új modelleknél kö
zel megkétszereződik majd. Ha ké
telyek merülnének fel Önben: vane
jövője az elektromos autózásnak,
próbálja ki Ön is október 14én, Bu
dapesten, az Akvárium Klubban, a
Zöldgömb Fesztiválon a Nissan Leaf
et (bár még nem a 2018as modellt)!
De előre szólok: vigyázzon, mert füg
gőséget okoz! 

VIGYÁZAT! FÜGGŐSÉGET OKOZ! 

töltöttség és töltés
az akkumulátorokat folyamatosan

monitorozzák a műszerek. bevásárlás

alatt akár teljesen fel is tölthetők 

Szöveg és kép: heiling zsolt





Veszélyes meglepetés, ha egy szarvas nyargal át előttünk az úton. Hát még, ha
tömegével... És egyre gyakrabban. Ez utóbbinak különleges oka van: hajtják őket,
ám nem a vadászok. Időről időre agancsgyűjtők ezrei tartják nyomás alatt az
erdőket a tél végén, ledobott agancsok után kutatva. Ki a jó pénzért, ki az
élményért, ki mindkettőért. A jelenség nem új, komoly problémává viszont csak
az utóbbi években vált. Az erdészek, vadászok jogkör híján tehetetlenek, a
rendőrség nem tud hatékonyan fellépni az évi 1 milliárd forintos szürkepiaccal
szemben, amelyet a kínai kereslet mozgat

Szöveg: Ballai Vince–Ancsin Gábor,  Kép: Ancsin Gábor / Képszerkesztőség

Aranyat érő csontok
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Lányszoba
Csukesz az igazi hullajtási szezon előtt már tetemes mennyiségű agancsot gyűjt
össze, a gyerekszobában lévő csontok a padlásra kerülés előtt ideiglenesen
állomásoznak lánya ágyán
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Déli vágta
Az amúgy rejtőzködő szarvasbikák 
itt épp a Murarátka melletti 
repceföldön menekülnek, háttérben 
az M70-es autópálya

szarvasoknak ekkor eszükbe sem jutna ilyen nagyfokú aktivitás.
„Tél végén az energiafelhasználás minimalizálására törekszenek. Ke-
vesebb a táplálék, még nincsenek fakadó hajtások, zsenge levelek. A
kérődzők ilyenkor jellemző viselkedése a minél kevesebb energiavesz-

teségre épül” – mondja Sándor Gyula, a Soproni Egyetem Vadgazdálkodási
és Gerinces Állattani Intézetének docense, aki kollégáival tizenöt éve
kutatja a nagyvadfajok (dám- és gímszarvas, vaddisznó) mozgását GPS-
telemetria alkalmazásával.

Lógó nyelvvel, rohanva
A telet túlélő szarvasok komoly kondícióvesztésen esnek át, ezért olyan,
félreeső beállóhelyeken töltik a nappalokat, ahol nincsenek szem előtt,
és esetleg odasüt a Nap is – csakhogy ezt a zavarás miatt nem mindenütt
tudják megtenni. Míg egyes helyeken – például a Sopron környéki
hegyvidéken, ahol kevés szarvas él – az állatok nyugalomban vannak, és
csak rövid távokat mozognak napközben, másutt – Zala és Somogy
szarvasban gazdag erdeiben – már kétszer akkora távolságokat tesznek
meg. Ezt a különbséget – Sándor Gyula szerint – más, mint az agancso-
zás, nem igazán okozhatja: ilyenkor vége van már a vadászatoknak,
a tereléseknek.

A kutatókat igazolják a helyi vadászok tapasztalatai is. „Lóg a szarvas
nyelve, és liheg, alig kap levegőt, de csak hajtják. Kimegy az egyik erdőből,
bemegy a másikba, de ott is hajtják tovább, és ilyenkor van az, hogy az 
autóutakon, autópályákon átrohanva megállnak egy nyílt területen, a 
szántóföldeken, mert ott messzire ellátnak, ott találnak valamiféle nyugalmat. 
A hétköznapi ember csak a videókat látja a Facebookon, hogy szaladnak 
a szarvasok, és nem értik, hogy miért. Komoly mennyiségű ember van
ilyenkor az erdőn. Ha megállítjuk, azt mondják, turisták. De mit keres az
erdőn a turistaúttól 18 kilométerre?” 

Hullott agancsot, amiért sokan remélnek nagy pénzt.

A

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR.

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
ANCSIN GÁBOR

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu
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# T R Ó F E A  # A G A N C S N Ö V E K E D É S

Egyéb híján
Oltárcon, a dél-zalai zsákfaluban
szinte mindenki agancsozik,
munkalehetőség alig akad, erdő
viszont annál inkább. A helyi fiatalok
már sokszor Facebookon szervezik meg
a csoportos agancsozást

Beszédes csontok
Ugyanazon bika egymás utáni években
hullajtott agancsait mustrálja Egle
Zoltán, a Zengő vidéke vadásztársaság
vadásza. Az illegális felvásárlás
miatt az utóbbi években alig jutnak
hullott agancshoz az erdészetek, így
nem kapnak megfelelő képet az
állományban lévő érett bikák
számáról, állapotáról

Agancsváltás
A gímszarvasok februárban és márciusban hullajtják el agancsaikat,
hogy őszre még pompásabb újat növesszenek. A régi agancs tövénél
beindulnak a falósejtek, és a csontsejteket felőrölve elválasztják az
agancsot a koponyától. A lehullott agancs helyén gyorsan újraindul
a növekedés. A szarvasbikák 120 nap alatt növesztik újra agan-
csukat, a növekedés üteme eléri akár a napi 2-2,5 centimétert is.
A szarvasok agancsnövesztése különösen érdekli a tudományt,
legfőképp azért, mert ilyen rövid idő alatt ekkora mennyiségű
kalciumot úgy dolgoznak be az agancsukba, hogy ehhez saját
csontjaik kalciumtartalmának egy részét is felhasználják. Vagyis
időlegesen csontritkulást okoznak saját maguknak, amit aztán ké-
pesek maguktól helyrehozni.
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Lefogynak
„Azt látjuk, hogy a halálba hajtják a szerencsét-
len vadat. Az állatok lefogynak. A lőtt bikák kö-
zött sok a tüdőgyulladásos, mert a futásban ki-
melegszik, és belecsobban a vízbe, hogy lehűtse
magát” – a vadászok nem rejtik véka alá dühü-
ket. A vadászatok idején nem ijednek meg ennyire az állatok.
„Olyankor, ha hajtjuk a vadat, egy kis területet átmozgatunk és kész,
az erdő más részén nem zargatja őket senki. Ilyenkor viszont min-
denhol ember van. Mintha minket kiraknának a szavannára, és min-
denhol oroszlán lenne.”

Még megbecsülni is nehéz, hány ember indul neki január–február
táján az erdőknek-mezőknek azért, hogy megtalálja az évente elhullaj-
tott 200-250 tonnányi agancsot. Országos szinten hozzávetőlegesen
(5500 forintos kilónkénti árat alapul véve) 1,1 milliárd forintnyi agan-
csot hullajt a földre január végétől áprilisig a közel 40 ezer hazai gím-
szarvasbika. 

Országos szinten hozzávetőlegesen 
(5500 forintos kilónkénti árat alapul
véve) 1,1 milliárd forintnyi agancsot

hullajt a földre január végétől áprilisig 
a közel 40 ezer hazai gímszarvasbika. 

Kémlelés
A megfelelő jogi szabályozás hiánya miatt az erdészetek kezében
nincs hatékony ellenszer. A legtöbb, amit tehetnek, az
hogy figyelnek, és jobban ellenőrzik a területükön agancsozókat
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Agancs-vonzerő
A hobbista az élményért agancsozik, a megélhetési
pedig a pénzért, a profi mindkettőért, de ezek a ka-
tegóriák nem válnak el élesen egymástól.

Aki hobbiból keresi, nem feltétlenül őrzi meg
az agancsot, és az sem veti meg az élményt – a ta-

lálás örömét –, aki elsősorban pénzért csinálja. A törésvonal inkább ott
húzódik, hogy ki az, aki tisztelettel jár az erdőben, igyekszik elkerülni,
hogy fölöslegesen zavarja a vadat, és ki az, akit semmi más nem érdekel,
csak az, hogy essen már le az agancs, és ezért hangoskodva, akár kutyával,
sőt motorral, quaddal hajtja a szarvasokat, hátha az eszeveszett mene-
külésben beakad az agancsuk valahová, és hamarabb letörik. 

A vadászok is ismernek rémtörténeteket fák közé feszített drótokról,
csonttal együtt „kitört” agancsokról, melyek gazdái később abnormális
formájú trófeákat növesztettek.

Aki tiszteli az állatot, megpróbál rájönni a szarvas észjárására, a megtalálás
öröme drogként hat rá. Vannak, akik a természetjárás egy fajtájának tekintik
és adott esetben fővárosi értelmiségiként egy-két hetet töltenek vidéken agan-
csozással. Egy dolog azonban mindenkiben közös: a rátalálás öröme.

A törésvonal inkább ott húzódik, hogy ki
az, aki tisztelettel jár az erdőben, igyekszik

elkerülni, hogy fölöslegesen zavarja 
a vadat, és ki az, akit semmi más nem

érdekel, csak az hogy essen már le az agancs.

Reggeli lelet
A fél hatkor pontosan felvázolt
stratégiát és útvonalat követve
Csukesz fél nyolckor találta meg ezt
az éppen 3 kg-os agancsot, amely nem
sokkal előttünk eshetett le. 
A szerencse mellett a „szarvasfejjel
gondolkodás” is szerepet játszott
a sikerben
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Imát mond...
„A lényeg az a pillanat, amikor ki tudod bökni, hogy ott vannak az
agancsok. Megdobban a szíved, a vérnyomásod 380-ra megy fel! Elindulsz,
és mintha valaki ott lenne körülötte, és fel akarná venni… Már nyúlik a
lépésed, szinte kétmétereseket lépsz, és eléred és felveszed, és akkor visszahig-
gadsz” – mondja erről Németh Zsolt Csukesz, jó negyvenes, becsehelyi
férfi, aki az erdészetnek dolgozó egyik cég alkalmazottja, és sokszor
hívják vadászatokra hajtásirányítónak is.

Persze nem úgy megy, hogy az ember csak be-
megy az erdőbe, és belebotlik egy agancsba. „Is-
merni kell a menekülőutakat, hogy nappal hol tar-
tózkodnak a szarvasok, hol vannak a sózók, az etetők.
Meg kell adni a tiszteletet!” – mondja. És ő is dühös
az erdőt hangoskodva járó „megélhetési agancso-
zókra”, akiknél szerinte nincs meg ez a tisztelet.

„Én minden agancsnál elmondok egy miatyánkot.” Csukesznek annyira
az agancsokon jár az esze, hogy alkalmanként álmában is eljönnek. 
„Veszekedtem álmomban a bikával. Felgyürkőztünk, küzdtünk, könyörögtem
neki: »Add oda az agancsot!« Szegény asszony is kapott mellettem az ágyban,
úgy hadonásztam. De másnap reggel nekiindultam, és 3,6 kilós hatosokat
hoztam haza” – utal a talált agancs súlyára és ágainak számára.

Szenvedélyéért kapott is, de kárpótolta is a sors. Kapott, mert az
1990-es évek legvégén, amikor még engedély nélkül kezdte az egészet,
egyszer elkapták, és megbüntették 6000 forintra. Máig emlékszik az
akkor talált agancs súlyára (kb. 2,6-2,8 kg). Akkor döntötte el dacból,
hogy csak azért is agancsot fog keresni, de legálisan. 

„Szegény asszony is kapott mellettem 
az ágyban, úgy hadonásztam. 

De másnap reggel nekiindultam, 
és 3,6 kilós hatosokat hoztam haza.”

A becsehelyi Rambó
Csukesz imádja az erdő nyújtotta 
szabadságot. Egy nap többször is
kimegy, nem ritkák a 30 km feletti
túrák, vizet nem visz magával, csak
csokoládét
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Az agancsozók Szent Grálja
Vajon hogyan kárpótolta a sors? Természetesen egy trófeával. Pár éve
történt, hogy éppen gondban volt a villanyszámla befizetésével, amikor
hajtás közben talált egy elhullott bikát, kapitális trófeával. „Szombaton
mentünk hajtani, de elment mellette vagy 15 ember. Amikor megláttam,
futottam érte!” Végül majdnem kilenckilós lett a kifőzött trófea, amit
emlékei szerint kiemelkedő áron, kilónként 10 ezer forintért vásárolt

meg tőle az erdészet. „A jóisten küldte nekem ezt a
bikát.”

És kárpótolta azzal is, hogy többször is meg-
adatott neki, amit – kis képzavarral – túlzás nélkül
nevezhetünk az agancsozók Szent Gráljának: el-
kapni azt a pillanatot, amikor leesik az agancs a
bika fejéről.

„El tudod képzelni, milyen az, amikor a lábad
már azért fáj, mert olyan óvatosan teszed le, hogy semmi se reccsenjen-
zörögjön? Nem találtam a bikákat, mentem az akácásból a tölgyesbe, előtte
való héten borogatták be azt a tölgyest, gyérítették. Jöttem lefelé, süt a Nap,
észre se vettem, hogy mi van, egyszer csak mellettem jobbról-balról felkeltek
a bikák. Előttem is felkelt egy, és ahogy felkelt, leesett az agancsa.”

Csukeszt túlzás nélkül nevezhetjük profi agancsozónak, a bánok-
szentgyörgyi Árpád azonban inkább hobbista, aki nem szeret a tilosban
járni. „Mennék már én is, de megvárom a papírt.” A jó ötvenes férfi
mindig kiváltja az agancsgyűjtő-engedélyt. Becsületessége miatt ug-
ratják is kollégái, akikkel épp ebédidőt tart a Bucsuta határában lévő
vasúti átkelőnél, ahol felülvizsgálják a síneket.

Végül majdnem kilenckilós lett 
a kifőzött trófea, amit emlékei szerint
kiemelkedő áron, kilónként 10 ezer

forintért vásárolt meg tőle az erdészet. 
„A jóisten küldte nekem ezt a bikát.”

Különleges minőség
Húszéves agancsozó-pályafutása
alatt rengeteg különlegességet
gyűjtött. Ezt a – koronájára fordítva 
a földön is állva maradót – idén 
találta, disznóhajtásban
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Családilag
Árpád szülei az erdészetnél dolgoztak, innen az
erdő szeretete és az agancsgyűjtés. „A természetben
kint lenni beleivódik az emberbe, olyanfajta nyuga-
lom, mint a horgászásnál.” Árpád fia is nagy vad-
mániás, rendszeresen járnak együtt agancsot ke-
resni, olykor öt órát is gyalogolnak az erdőn.

Az apa nyolcadikos korában találta az első agancsát, a legnagyobbat
pedig 15 éve, az 4,6 kilogrammos volt. Azt mondja, régebben sokkal
többet talált, egy évben akár 30-at is, de mostanra jó, ha 8-10 összejön,
mert egyre többen járnak ki. A zsákmányt otthon nem tartogatja sokáig,
a felesége nem engedi kitenni a családi ház falára. A padláson meg mi
értelme?

Tavaly 6-7 agancsot talált: az erdészetnek adta el, 50 ezer forint
körüli összeget keresett vele. A feketén felvásárlóktól ódzkodik, mert ők
saját mérleggel mérnek, az eredetileg csalogató magas árat pedig külön-
böző kifogásokkal mérséklik. 

Régebben sokkal több agancsot talált,
egy évben akár 30-at is, de mostanra jó,

ha 8-10 összejön, mert egyre többen
járnak ki.

Rejtőzködő helyek
A kedvtelésből, szenvedélyből
agancsozók számára a keresés
pótolhatatlan, máshogyan nem
elérhető kikapcsolódás. És közben
olyan helyekre juthatnak el, amelyek
rejtettek a tömeges turizmus elől
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Pestről is mennek...
A többség viszont illegálisan, engedély nélkül keresi az agancsot. Győző
1975 óta agancsozik, a bátyjával kezdett a Gerecsében.

„Nem nagyon akartam turistaúton menni, ezért elkezdtünk kóricálni:
első alkalommal találtunk is 4 agancsot, Vértesszőlős felett pedig egyet, ame-
lyiknek az egyik koronaágába belelőttek, és látható volt a golyó útja. Az első
nagy zsákmányon felbuzdulva kezdtem el rendesen agancsozni, de a kezdeti
siker után 7 évig nem találtam semmit.

1982-ben találtam ismét agancsot, és onnantól számítva éves átlagban
50-60 kg-nyit össze tudtam gyűjteni. A következő szintlépés az volt, amikor
1991-ben megtaláltam az első páros agancsot. Ekkorra tanultam meg igazán
szarvasfejjel gondolkodni.

Sok helyre sikerült úgy eljutni, hogy volt az adott erdészeteknél ismerős:
Gemenc, Lábod, Tamási, Somogy, Zala. Az összes jelentős, nagyvadban ér-
tékes területet bejártuk az évtizedek alatt. Egy idő után már kerestük az eg-
zotikus helyeket. Agancsoztunk a Jászságban vagy éppen az Ormánságban.

Mobiltelefon még nem volt, hajókürtöt szereztünk
arra az esetre, ha nagyon szétszakadtunk volna, a
hangja összetéveszthetetlen, és nagyon messze elszáll.

Szűk, tízfős csapattal jártuk az országot, voltak
évek, amikor a szebb agancsokat lepontoztuk. 32 év
alatt bőven 1 tonna fölött gyűjtöttem, többször adtam
már el agancsot nagyobb mennyiségben, volt, hogy
lakásvásárlásnál segített ki.”

A következő szintlépés az volt, amikor
1991-ben megtaláltam az első páros

agancsot. Ekkora tanultam meg igazán
szarvasfejjel gondolkodni.

Legális zsákmány
A bánokszentgyörgyi Árpád és fia
engedéllyel agancsozik,
a legnagyobb találat egy páros 
18-as volt, száranként 4,6 kg!
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Megélhetés
A jelenség szorosan kapcsolódik a szegénységhez is:
azokon az aprófalvas területeken, ahol sok az erdő,
kevés a munkalehetőség, és sokszor az egyetlen be-
vételi forrás a közmunka. Itt egy többgyermekes csa-
ládnak jelentős bevételi forrás lehet az agancs, hiszen
egy szezon alatt akár 30–50 kilogrammot is össze
tudnak gyűjteni, ami az 5000 forintos átlagárral számolva 150–250 ezres
jövedelmet jelent. Ők azok, akik pusztán az eladás miatt gyűjtik a „csontot”,
és akár családostul, csoportokba verődve hajtják az állatokat.

„Hétvégén, aki ráér, az megy” – a férfi látszólag céltalanul sétál Oltárc,
az alig 260 fős zalai zsákfalu alvégén. A szinte minden oldalról erdők
övezte, kis települést több, általunk megkérdezett erdész, vadász, gyűjtő is
úgy emlegette, mint ahol jóformán mindenki agancsot gyűjt szabadidejében.
„A szomszéd fia is szép nagyot talált tegnap” – állította a férfi. A helyzetet jól
mutatja, hogy alig kezdtünk kérdezősködni a helyieknél az agancsgyűjtésről,
pár percen belül megjelent egy vékony, fiatal srác, kezében egy nem túl szép
aganccsal. „Mennyit adnak érte?” – kérdezte. Azt hitte, felvásárlók vagyunk. 

A helyiek szerint vándorköszörűsök, fehér furgonos lomisok szoktak
jönni felvásárolni az agancsot, de van, aki a Facebookon látott számot

Egy többgyermekes családnak jelentős
bevételi forrás lehet az agancs, hiszen egy
szezon alatt akár 30–50 kilogrammot is

össze tudnak gyűjteni, ami 
az 5000 forintos átlagárral számolva 

150–250 ezres jövedelmet jelent.

Kollekció
A borsfai fatároló Ikarus 
az aprófalvas zalai települések
gazdasági állapotának szimbóluma. 
A nehéz szociális helyzetben élők
számára itt nyer igazán jelentőséget
az így-úgy, de gyűjthető
szarvasagancs
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hívja fel, vagy ismerős ismerősének szól, ha el akar
adni egy-egy talált darabot. Persze elég csak felütni
a Zalai Hírlapot az apróhirdetéseknél, vagy ráke-
resni a Jófogáson. Sok felvásárló van.

„Hátul, fel a kerten, aztán a szántóföldön át az
erdőnek. Reggel nyolctól kora délutánig. Most hétvégén
is megyünk majd” – mondja két fiatal, Józsi és Tomi

arról, hogy merre járnak agancsozni. Egyikük állítja, talált már korábban
3 kilogrammnál nagyobbat, amit 12 ezer forintért vett meg tőle valaki,
akit egy, a Facebookon látott számon hívott fel. „Érte is jött.”

– Ha meglátja az autómat, vagy elbújik, vagy elszalad – mondja
egy vadász. Azt meséli, előfordult, hogy környező faluból ismerős
emberrel futott össze. „Találkozom vele a repcetábla közepén, és meg-
kérdezem, mit csinál itt, mire csak annyit mond: – Partvisnyelet keresek.–
Na de a repceföld közepén?”

Pár éve azzal próbálták elejét venni a nagy rohamnak, hogy csak ké-
sőbb, március elejétől adtak ki engedélyeket. Ez a lépés azonban nem
váltotta be a hozzá fűzött reményeket. „3500-4000 hektár egy-egy 
vadászkerület, minden kerületre 5-5 ember kap engedélyt, de ennek több-
szöröse azok száma, akik illegálisan gyűjtenek.”

Kelet-Magyarországról is eljönnek egy hétre, és keresik az agancsot. 

Pár éve azzal próbálták elejét venni 
a nagy rohamnak, hogy csak később,

március elejétől adtak ki engedélyeket.
Ez a lépés azonban nem váltotta be 

a hozzá fűzött reményeket.

Tilosban járva...
Illegális gyűjtők találnak agancsot, 
és rejtik el a kabát alá. Számukra 
a megtalálás csak a kihívás első
része, a folytatás – az agancs 
lebukás nélküli kicsempészése 
a területről – nem kevésbé 
izgalmas
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Elkobzott gyűjtemény
„Az elkapott agancsozó
lakásán öt agancs volt, illetve
volt még egy, amit aznap
délelőtt talált, és elrejtette
az erdő szélén. Ezt vette észre
valaki, aki szólt a vadőrnek. Ő ki
sem hívta volna őket, ha a férfi
nem tagadja le az aznap talált
agancsot, hanem átadja 
a vadőrnek. Mert aki
együttműködő, esetleg
megúszhatja az eljárást.”

Engedélyhez kötve...
A hazai erdőkben csakis hivatalos engedéllyel szabad
agancsot gyűjteni. Ez egyes helyeken ingyenes, más-
hol csak 10 000 Ft körüli összeg befizetése fejében
vehető át. Az engedélyt általában olyanok kapják,
akikről tudják az erdészetnél, hogy megbízhatóak,
ismerik az erdőt, a vadak járását, és fölöslegesen nem zavarják az állatokat. 

Akinek nincs engedélye, az illegális gyűjtő, és ha lefülelik, akkor a nála le-
foglalt agancsok értékétől függően kisebb-nagyobb értékre elkövetett lopás
miatt indulhat ellene eljárás.

Ez történt egy környékbeli, fiatal férfival is, akit pont ottjártunkkor kaptak
el. Éppen közös járőrözésre kísértük volna a kerületvezető vadászt és néhány
helyi rendőrt, amikor recsegett a „Tetra”, hogy illegális agancsozáson kaptak
valakit Bucsután. 

A rendőrök és az erdészet dolgozói rendszeresen szerveznek közös járőrözést,
hogy megpróbálják elejét venni az illegális agancsgyűjtésnek. Ennek is meg-
vannak azonban a korlátai: az erdőben tartózkodó feltételezett agancsgyűjtők,
ha nincs náluk agancs, nyugodtan mondhatják, hogy csak turisták. Olyankor
legfeljebb igazoltathatják őket, vagy megkérhetik, hogy menjenek vissza a tu-
ristaútra, vagy ki az erdőből, az illető pedig vagy szót fogad, vagy sem.

Az engedélyt általában olyanok kapják,
akikről tudják az erdészetnél, hogy

megbízhatóak, ismerik az erdőt, a vadak
járását és fölöslegesen nem zavarják 

az állatokat. 

Mérlegelés
„Az agancsozásért járó
büntetést leginkább 
a lefoglalt trófea értéke
határozza meg. Ha ez
meghaladja az 50 000 Ft-ot,
akkor már lopásnak minősül,
alatta csak szabálysértés."

Hűvös halomban
A felvásárlók és orgazdák
által összegyűjtött
agancsokat kamionokra
pakolva viszik külföldre.
Becslések szerint évente 
200-250 tonna hullott agancs
hagyja el az országot, amit
persze előtte „tisztára mosnak”,
és nem a szó fizikai értelmében...
A cél egy délkelet-németországi
kisváros, ahol hangárokban
tárolják a kelet-európából
érkező árut. Innen aztán 
a trófeák konténerekben 
a végfelhasználás, Kína vagy 
Dél-Korea felé indulnak
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Ballai Vince
Szabadúszó újságíró, 
a társadalom 
perifériájára szorult
csoportokat érintő
témákat dolgoz fel

Ancsin Gábor 
2008-tól fotózik 
hivatásszerűen, 
a Képszerkesztőség
alapító fotóriportere

Agancssors
Az agancsoknak jellemzően csak a töredéke marad a
gyűjtőknél: díszíti a nappali falát vagy porosodik a
padláson. A feketepiacon jó pénzért eladott csontok
általában számlás trükközéssel találják meg az utat
külföldre – és a végcél Kelet-Ázsia.

– A kínai orvoslás több formában is használja a
szarvasagancsot – mondja Oravecz Márk, hagyomá-

nyos kínai orvos. – „A barkás agancsból készült szeletek szárítmányként tinktú-
rába vagy főzetbe kerülnek, a már kemény agancsból pedig zselatint készítenek” –
de hozzáteszi, hogy sohasem önmagában alkalmazzák, hanem többkompo-
nensű, egyénre szabott gyógynövényes keverékek formájában.

Korábban, az uniós csatlakozás előtt még itthon is lehetett kapni szarvas-
agancsból készült potencianövelő gyógyszert, ami Oravecz szerint népszerű
volt, de a gyógyszerekre vonatkozó szigorú uniós előírások miatt már hosszú
ideje beszüntették a forgalmazását.

Az utóbbi években tapasztalható hullottagancsár-emelkedés mögött egyér-
telműen a kínai és dél-koreai kereslet áll. Volt olyan, aki arra a kérdésünkre,
hogy mekkora mennyiséget tudna értékesíteni – „... akár 100 tonnát” választ
adta. Ez azt jelenti, hogy egyedüli felvásárlóként is a magyar éves hullott-
mennyiség felét is tovább tudná adni – Keletre. 

Egy vadász szerint „... a jelenség olyan, mint az illegális színesfém-kereskedelem
volt anno, amikor még az áram alatt lévő vezetékeket is ellopták, vitték 
a szobrokat, aknafedőket. Egy huszárvágassal vettetek ennek véget azzal, hogy 
a felvásárlókat, kereskedőket szabályozták. Ha a hullottagancs-kereskedelmet, 
a -felvásárolókat is jogilag rendesen szabályozott mederbe terelnék, az egész jelenség
megszűnne.”

Az interneten könnyen megtalálhatók azok a cégek, amelyek hivatalosan
foglalkoznak agancsfelvásárlással. Többet is megkerestünk, de egyikünk sem
vállalta, hogy válaszoljon kérdéseinkre, a fotózástól is mereven elzárkóztak…

„A kínai orvoslás több formában is
használja a szarvasagancsot. A barkás

agancsból készült szeletek
szárítmányként tinktúrába vagy főzetbe

kerülnek, a már kemény agancsból pedig
zselatint készítenek.”



Nubia
ElArasztott'

Dél-Egyiptomból, Asszuán városából a lemenő Nap utolsó
sugaraival indul a hajóm. Hetenként pár alkalommal egy
személyszállító hajó közlekedik Egyiptom és Szudán között,
biztosítva az egyetlen átjárót a két ország között. 
A teherszállítmányok, így az autóm is egy másik, rozoga kis
uszályon zsúfolódnak. A hajóra Afrika legkülönbözőbb
részéről érkeztek emberek: kereskedők, árusok utaznak a
másfél napos úton. A kis uszálynak viszont háromszor ennyi
idő kell, hogy átszelje a Nasszer-tavat és megérkezzen Núbia
előretolt helyőrségébe, a szudáni Wadi Halfa városába

Szöveg és kép: Lantai-Csont Gergely 

'
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Sivatagi folyam
Csendesen áramlik a Nílus a Szent Simeon-Kolostor előtt, Asszuán városával
szemben. A város szubszaharai-Afrika és Núbia kapuja is egyben
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úbia egykor olyan erős és rejtélyes biroda-
lom volt, amely még az ősi Egyiptomot is
fennhatósága alá tudta vonni – mégis szinte
teljesen a feledés homályába merült. És ko-

runk eseményei sem segítenek kulturális hagya-
tékainak megőrzésében. Az Egyiptom és Szudán
határvidékén húzódó Núbia szerepe kiemelkedő
az észak-afrikai történelemben, ám sokak számára
mégis ismeretlen, mivel kézzelfogható emlékeit nehéz feltárni. Ezek nagy
része a gátakkal duzzasztott, mesterséges tavakkal tarkított Nílus alatt rekedt. 

Csöndes örökség
Azok az emléknyomok, amelyeket a régészeknek mégis sikerült felkutatni, több-
nyire beleolvadtak az egyiptomi kultúrát bemutató kiállításokba – így a látogatók
szeme képtelen különbséget tenni a két hatalmas, ősi birodalom öröksége között.
Az Egyiptomi Nemzeti Múzeum bejárati része például egy olyan időszaknak is
emléket állít, amikor Núbia uralta egész Egyiptomot… 

Meroé. A Föld egyik legcsodálatosabb piramiscsoportjának helyszíne. Az
ókori romváros északi temetőjében nyugszik a Kusita Királyság második nagy
korszakában uralkodó királyok többsége. A sírkamrák a belül tömör piramisok
alatt húzódnak, s a gúlák oldalához apró halotti kápolnák csatlakoznak. Szudán
első számú turisztikai látnivalójánál azonban nem tolonganak az emberek.
Két nap alatt csupán egy furcsa, kínai csapat érkezett, akik nyilván bele is
akarták vésni nevüket a falakba. Sikerült megakadályozni... Felmerül a kérdés,
hogy hosszabb távon milyen jövőre számíthat egy őrzés nélkül magára hagyott
UNESCO-világörökségi terület? És Meroé mellett ókori templomok, pira-
misok ezrei várnak nagyobb tiszteletet és több érdeklődőt... 

N Az Egyiptom és Szudán határvidékén
húzódó Núbia szerepe kiemelkedő az észak-

afrikai történelemben, ám sokak számára
mégis ismeretlen, mivel kézzelfogható

emlékeit nehéz feltárni. 
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Ősi romok a homokban
Meroë piramisegyüttes letaglózó
látványa. A romterület majd’
200 piramisból áll és akár sci-fi
díszletnek is tűnhet

A piramis kamrájában
Idős piramisőr mutatja 
az ókori ábrázolásokat 
a Karima település melletti Jebel
Barkal-piramisegyüttesnél

Núbiai uralom
A núbiai Kerma Királyság már Kr. e. 2500 körül uralta a fekete-
afrikai luxuscikk-kereskedelem e szakaszát. A kifizetődő üzletnek
köszönhetően virágzó birodalmat építettek fel, amelynek az Egyip-
tomi Újbirodalom hódítása vetett véget. 500 év múlva azonban a
núbiai előkelők újra magukhoz ragadták a hatalmat. Az így létrejött
Kusita Királyság a következő 80 évre Egyiptom felett is uralkodott.
A birodalom gazdagságának köszönhetően fénykorát élte a núbiai
kultúra. Ennek egyik látványos jele, hogy ma is az egyiptominál
sokkal nagyobb számú kisméretű piramis emelkedik a vidéken. Az
1200 km szélesen húzódó királyság a Kr. e. 2. századra saját írás-
rendszert alkotott, így írásmódjukban is távolodtak az egyiptomi
hieroglifáktól.

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR.

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
LANTAI-CSONT GERGELY

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu
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Núbia szívében
Núbia már rég nem önállóan létező egység. Az egy-
kori erős birodalom, amely kereskedelmi tranzit-
zónaként szolgált a Vörös-tenger és Nyugat-Afrika
közötti útvonalon, mára Egyiptomba és Szudánba olvadt. 

A szudáni és a núbiai kultúrák is a tiszteleten és a vendégszereteten
alapulnak. „Aki még nem járt e csodás országban, nem tudja, mi a
valódi vendégszeretet!” – vallják itt sokan. Mintha időutazáson vennénk
részt. A káprázatos színekben pompázó házak és azok kapui, a helyiek
közvetlensége, az üde datolyapálmák és a Nílus lassú hömpölygése tölti
be a nap minden percét. Az elmúlt évezredekben látszólag kevés dolog
változott: az ókori vízemelőket leváltották a benzinmotoros szivattyúk,
és megjelentek a motorcsónakok. 

„Aki még nem járt e csodás országban,
nem tudja, mi a valódi vendégszeretet!” –

vallják itt sokan.

Ám a modern világ rendkívül gyorsan közeledik. A közútfejlesztés, az
elektromos áram és a mobilhálózat már a legkisebb falvakat is megcélozta.
Az Asszuáni-gát építése után 50 évvel pedig újabb és újabb víztározók lét-
rehozása szabdalja és fenyegeti elöntéssel az oázisokban bővelkedő tájat.
Az északi falvak lakói közül sokan a nagyvárosokba, jórészt Khartúmba
költöznek, és a földművelés helyett jobb megélhetést keresnek.

Útmenti kávéspult 
A frissítőket hordozó asztal jelenléte
jellegzetes núbiai látványelem. A teát,
kávét kimérő hölgyek sok esetben
alacsony társadalmi rétegből
származnak, és az ország távoli
részeiből vándoroltak (vagy
menekültek) el

Núbiai portrék
Wadi Halfától Meroéig
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Személyre szabott nyílászárók
A núbiai építészet egyik legfontosabb eleme 
a rendkívül változatos kapu- és
ablakszínezés. A kapu – mint a ház
ujjlenyomata – mindig egyedi alkotás
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Helyben maradt legenda
1959-ben az észak-szudáni Wadi Halfában a Ní-
lusra tervezett Asszuáni-gát építése során 52 ezer
núbiai volt kénytelen elhagyni otthonát. A 60-as
évekre a határ két oldalán ez a szám közel 120 ezer
főre emelkedett. Voltak, akik a megélhetésért egé-
szen Kenyáig vagy Ugandáig vándoroltak. 

Közismert műemlékvédelmi akció volt, amikor a munkálatok során
a II. Ramszesz fáraó által építtetett, Kr. e. 13. századi Abu Szimbel-i
templomokat szétbontották, és 64 méterrel feljebb telepítették. 2003 és
2005 között a Meroé-gát építésekor aztán újabb 50 ezer helyinek kellett
elhagynia termőföldjeiken felépített otthonaikat és egy sivatagos, ter-
méketlen régióba költöznie. 

Wadi Halfában adja magát a találkozás: a közösség felkeresése,
mely magát Ibrahim al-Magyari leszármazottjának tartja. Ibrahimot
az 1517-ben Egyiptomot is meghódító török szultán, I. Szelim hur-
coltatta a Nílus völgyébe, mégpedig a Magyaráti-szigetre, a legenda

Közismert műemlékvédelmi akció volt,
amikor a munkálatok során a II. Ramszesz

fáraó által építtetett, Kr. e. 13. századi 
Abu Szimbel-i templomokat szétbontották, 

és 64 méterrel feljebb telepítették.

Nehéz idők tanúja
Az idős Mohamed mesél a magyarabok
hajdani lakhelyéről és a Wadi Halfába
vezető vándorlás nehéz éveiről



NÚBIA
XXXV. ÉVFOLYAM 317. lapszám

43

# N Í L U S  E L Á R A S Z TÁ S  # K Ö LT Ö Z É S

szerint megalapítva a magyarab közösséget. A ma-
gyarabok nyelve núbiai, vallásuk muzulmán, meg-
jelenésük arabos. Korábbi lakhelyüket, a magyarab
szigetet is elöntötte az Asszuáni-gát építésekor fel-
duzzasztott folyó. 1965-ben a néprajzi anyagot
gyűjtő Fodor István láthatta talán utoljára őket
eredeti lakhelyükön. 

A nagy tiszteletnek örvendő Yaounis Mohamed még élt a szigeten.
Hozzá igyekszem, és a nagy hőség miatt csak az esti ima után találko-
zunk. – Minden megváltozott az elmúlt évtizedek alatt – meséli, és
előveszi a régi szigetet ábrázoló egykori légi felvételeket és térképet.
Miután a földjük és a régi Wadi Halfa városa is víz alá került, a
szudáni kormányzat a csoportot a másfél ezer kilométerre fekvő Kas-
salába (a mai eritreai határ közelébe) akarta letelepíteni. Ám ők ra-
gaszkodtak évszázados örökségükhöz, megszokott nílusi életterükhöz.
Hosszú évek hánykolódása után – külföldi és kormányzati segítséggel –
1970-ben kezdték el megépíteni az új Wadi Halfát, Núbia új kapuját,
ahol a mai napig is élnek. 

A magyarabok nyelve núbiai, vallásuk
muzulmán, megjelenésük arabos.

Korábbi lakhelyüket, a magyarab szigetet
is elöntötte az Asszuáni-gát építésekor

felduzzasztott folyó. 

Kiűzetve
A hajdani Magyaráti Szigetről és a régi
Wadi Halfa városáról éjszakába nyúlóan
mesél. A terület az Asszuáni-gát
építésekor került hullámsírba
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Friss ajándék
A végtelen Núbiai vendégszeretet: 
a távolról jött utazó
megajándékozása egy pálmafaágnyi
datolyával és meghívó egy pohár 
forró teára

Éltető és pusztító víz
A nílusi gátépítések rendkívül összetett környezeti és társadalmi következ-
ményei számos helyi közösség életét alakították át. A Szahara menti, ill. a
Száhel-övezethez tartozó vidékeken persze alapvető kérdés a víz folyamatos
jelenlétének biztosítása, ám ennek végletes formája egy óriási térség víztá-
rozóvá alakítása. Az elmúlt bő fél évszázad munkálataiból mindenki levonta
a maga következtetéseit, és sokan fordultak szembe az újabb építkezésekkel. 

2007-ben a Kajbar-gát építése ellen tiltakozókat könnygázzal és fegy-
verekkel oszlatták. Az akkori gátépítés tervei között szerepelt 90 núbiai
falu elárasztása, 10 ezer lakos áttelepítése és vagy 500
régészeti terület megsemmisítése. A tüntetéseken
négy ember vesztette életét, és sokan megsérültek.
Szudán ezek után visszavonta a gátépítési szándékot,
ám 2010-ben mégis megjelentek a munkagépek. 
A kínai Sinohydro Vállalat, mely az etiópiai Omo-
folyó völgyében is építkezett – és lehetetlenített 
el bennszülött közösségeket – érvényes szerződés 

A Kajbar-gát építése ellen tiltakozókat
könnygázzal és fegyverekkel oszlatták. 
A tervek között szerepelt 90 núbiai falu 
elárasztása, 10 ezer lakos áttelepítése és

vagy 500 régészeti terület megsemmisítése.
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birtokában vonult fel a területen. Később arról cikkeztek, hogy a projekt
mégis inkább szaúd-arábiai finanszírozással fog megvalósulni. Végül a
kitartó helyi tiltakozás nemzetközi támogatás nyert, és az építkezés még
most sem indult el.  

A Kajbar-gátat két másik, a Shereik és a Dal fogja követni. A gát-
együttes létrehozásával Észak-Szudán e termékeny részén öt víztározós
rendszer kiépítése a cél – a mezőgazdaság még hatékonyabbá tétele ér-
dekében. A becslések szerint csak a Kajbar- és a Dal-gát tavaiból a Nílus
éves vízhozamának mintegy 3%-a párologna el… 

Szudán kettészakadása, vagyis Dél-Szudán létrejötte után a kínzó gaz-
dasági nehézségek egyik lehetséges „megoldásaként” a
szudáni kormány 2013-ban bejelentette, hogy aranylelő-
helyeket fedeztek fel a núbiai régióban. Versenyfutás indult
a nemesfémért, és az amatőr, ám tömeges bányászat ren-
geteg régészeti lelőhely pusztulásával járt. Ezzel nagyjából
egy időben a núbiaiak számára megélhetést jelentő dato-
lyapálmák rejtélyes körülmények között lángra lobbantak,
és mintegy 200 ezer fa semmisült meg…

A Kajbar-gátat két másik, a Shereik 
és a Dal fogja követni. A gátegyüttes

létrehozásával Észak-Szudán 
e termékeny részén öt víztározós 

rendszer kiépítése a cél. 

Fazekas és terméke
A sivatagban készülő agyagedények
kelendőek: a háztulajdonosok 
a tikkasztó melegben, vízzel töltve
árnyékba helyezik a házuk elé, így
szolgálva felfrissüléssel minden 
arra járónak 



# V Í Z TÁ R O L Ó K  # K E R E S K E D E L E M  # VÁ LT O Z Á S

46 NÚBIA
A FÖLDGÖMB 2017. október

Csomagok százai között
Muszlim férfi apró Koránt olvas az
Asszuánból Wadi Halfába tartó majd’
egynapos hajózáson. Az utazóközönség
egy családként étkezve, beszélgetve,
énekelve éli végig a hosszú és
tikkasztó utat



# S Z U D Á N  # V Í Z  # B É K E

Kérdőjelekkel teli és stresszel terhelt sorsú közösségekkel Afrika-
szerte szinte mindenhol találkozhatunk. A modern világ, a városi vonzás,
az átalakuló környezet és a politikai-hatalmi harcok nehezen kezelhető
kihívások elé állítják még a nem túlzsúfolt vidékek lakóit is. A núbiai 

fiatalok is Kartúmba vágynak, vagy épp a víztá-
rozó-építkezések kényszerítik őket elvándorlásra.
A helyzet itt azonban nem reménytelen: víz van,
termőföld szintén, és ha egyébként békés időket
írunk, a Szahara peremén megfelelő programokkal
még a kulturális örökség is megőrizhető.

A núbiai fiatalok is Kartúmba vágynak,
vagy épp a víztározó-építkezések
kényszerítik őket elvándorlásra.

Autóalkatrész-felhozatal
Wadi Halfában számos magyarab
gyökerű kereskedő, vállalkozó,
bolttulajdonos él

Núbia határán
Hagyományos kávékészítés az
Egyiptomhoz tartozó Asszuánban, 
a gazdag történelmű kereskedelmi 
és közekedési csomópontban

lantai-csont gergely
Fotográfus, közgazdász, érzékeny

helyszínekre, veszélyeztetett

kultúrákra szeretné felhívni 

a figyelmet fotóival



A 2013-ban kezdődött ukrán válság kapcsán legnagyobb szomszédunk
rendszeresen kerül a híradásokba. Éppen ezért átlagos utazók csak a legritkább
esetben veszik az irányt Ukrajna felé, közülük pedig még kevesebben döntenek
úgy, hogy Kárpátalját elhagyva, a történelemkönyvekből jól ismert hágókon
átkelve keletebbre is merészkedjenek. A válság kapcsán egyik oldalon
mértékadó politikusok nyilatkozataiban hangzik el, hogy az európai határok
sérthetetlenek, megváltoztatásuk nem kívánt lavinát indíthat el, míg a másik
fél Koszovó egyoldalú függetlenné válását és annak gyors elismerését tekinti
precedensértékűnek. Történelmi atlaszokat fellapozva pedig szembetűnik,
hogy Ukrajna néven az elmúlt évszázadok nagyobb részében nem létezett
semmiféle földrajzi-politikai entitás. Mivel a mai ukrán árszínvonal és hrivnya-
árfolyam mellett „jobban megéri elutazni, mint itthon maradni”, adja magát,
hogy a helyszínen magunk győződjünk meg az ukrán valóságról

Idegen díszletek között
Nyugat-Ukrajna

Szöveg és kép: Nánay Mihály
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a már szinte közhelyszerű mondat, hogy Ukrajna keleti területein
nagy létszámú orosz lakosság él, sorsdöntő megosztottságot előidézve
az országban. Kevésbé ismert azonban, hogy ha etnikai arculatában
nem is, de kulturális örökségében az ország nyugati fele sem sokkal

egységesebb. Sokadik alkalommal ott járva egyre inkább valamilyen furcsa
érzés kerít hatalmába. Bármerre is menjünk, a városok épített környezete,
kulturális öröksége mind-mind más népek, kultúrák lenyomatát hordozza –
erős kontraszttal a bennük zajló ukrán mindennapokkal. 

A térképet szemlélve…
Mielőtt azonban nekivágnánk a hazánknál hat és félszer nagyobb ország
felderítésének (melynek fővárosa – még mielőtt a szomszédban, a határaink
közelében zajló háborútól tartanánk – körülbelül 1000 km-re fekszik Bu-
dapesttől, nagyságrendileg mint Strasbourg vagy Köln), érdemes néhány
rövid tényt tisztázni.

Ukrajna mint földrajzi fogalom először a kora újkorban bukkant fel
az ott élő kozákok kapcsán, a szó szoros értelmében „határvidéket” jelentve,
a lengyel és az oszmán hatalom között. Hamarosan azonban „nevető 
harmadikként” a cári Oroszország szállt be a vetélkedésbe, és hódította
meg a mai államtér döntő részét, egyúttal megtöltve azt élettel és infrast-
ruktúráját is kiépítve. Ez alól csak az ország nyugati szeglete jelentett 
kivételt, amely Lengyelország felosztása után a Habsburg Birodalom része
lett, mint Galícia, majd pedig később Bukovina 
tartomány. 

A cári önkényuralom szorításában nem is kez-
dődhetett meg az ukrán etnogenezis, szemben a 
Monarchia által biztosított, szabadabb, európaibb lég-
körben fejlődő nyugati területekkel. A 18-19. sz.-ban
nem látjuk nyomait semmiféle ukrán politikai vagy
kulturális erőközpontnak. A mai ukrán városokban
járva persze zajlik a múlt újrateremtése, és a frissen lebontott Lenin-szobrok
helyére a legtöbb helyen az „újrafelfedezett” Tarasz Sevcsenko (az ukránok
nemzeti költője) vagy Bogdan Hmelnyickij (17. századi kozák vezér, akit
ma Ukrajna alapítójaként tartanak számon) emlékművei kerülnek. 

A 20. század jó része sem az ukrán függetlenség megteremtésének si-
kertörténetét hozta. Bár az I. világháború után rövid időre felcsillant a re-
mény, de a több irányból érkező ellenerők ezt még csírájában elfojtották. A
mai ország területének legnagyobb részét a Vörös Hadsereg vonta ellenőrzése
alá, míg nyugaton Lengyelország (Lemberg), Csehszlovákia (Kárpátalja) és
Románia (Észak-Bukovina) terjesztette ki fennhatóságát. A Szovjetunión
belül létrejött Ukrajna mint szovjet tagköztársaság a kilépés jogával is ren-
delkezett, ám azzal „meglepő módon” sosem élt. Ennek megfelelően a va-
lóság sokkal inkább egy Moszkvából centralizáltan irányított, diktatórikus
birodalmat mutatott, mint bármiféle tagállami önállóságot: meglehetősen
ad hoc módon alakították ki a tagköztársaságok határait, nem törődve az
etnikai kérdésekkel és történelmi hagyományokkal. 

Jól példázza ezt, hogy a kalinyingrádi területet – mely ma exklávéként
Oroszország külbirtoka – sem tartották fontosnak az Oroszországi
SZSZK-val területileg összekötni, pedig Sztálin vagy utódai egy tollvo-
nással rajzolhattak volna egy korridort a térképre a litván és belarusz
tagköztársaság rovására. És ennek ugyanannyi etnikai-történelmi alapja

M

Ukrajna mint földrajzi fogalom először
a koraújkorban bukkant fel az ott élő

kozákok kapcsán, a szó szoros
értelmében „határvidéket” jelentve 

a lengyel és az oszmán hatalom között.
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„Szabadnak született”
Az ukrán függetlenség 25 éves évfordulója
alkalmából, 2016-ban indított kampány szlogenje és
egyik ikonikus képe. Nemcsak itt, hanem a kampány
hivatalos videójában is külön képkockákat kapott 
a függetlenséget védelmező hadsereg

lett volna, mint annak hogy Kalinyingrád (a korábbi német
Königsberg) a Szovjetunióhoz tartozott. 

Ugyanilyen módon adta át 1954-ben, a Sztálin halála utáni
utódlási harcokban az ukrán pártszervezet bizalmát megszerezni
kívánó Hruscsov a Krímet az Ukrán SZSZK-nak. Kiválóan
mutatja, hogy mennyire nem tulajdonítottak jelentőséget a ha-
tároknak, hogy a szovjet fekete-tengeri flotta bázisa ugyanúgy
Szevasztopol maradt, mint amikor az még az Oroszországi
SZSZK-hoz tartozott. 

E fiktívnek nevezhető tagköztársasági határok elevenedtek
meg 1991-ben, amikor a Szovjetunió felbomlott. Így talán nem
túlzás azt állítani, hogy Ukrajna mai határai kvázi véletlenszerűen
jöttek létre: amikor a Szovjetunión belül meghúzásra kerültek,
senki sem gondolta, hogy egyszer egy valódi állam határai lesznek
– vagy megfordítva: ha tudják, hogy e határok mentén fog füg-
getlenedni Ukrajna, nyilvánvalóan másképp húzzák meg őket.
Mindez legalábbis különös fénybe helyezi az ukrán határokat
kőbe vésettnek és sérthetetlennek tekintő álláspontot…

Kijev 
A Pecserszka Lavra Nagyboldogasszony
(Uszpenszkij) székesegyház. Az eredetileg 
11. századi, orosz templom a II. világháború 
során pusztult és csak a Szovjetunió 
összeomlása után építették fel újra. 
(vitatott, hogy a visszavonuló szovjetek, 
vagy a németek rombolták-e le.) 
(kezdő oldalpár)

Kelet-európai látkép (Odessza)
Forgalmas vasútállomás, vezetékek és a háttérben robusztus lakótelep.
A széles nyomtávon közlekedő ukrán vasutak nemcsak
„megtermettebbek”, hanem az itthon megszokottnál jóval hosszabbak is.
Az óriási távolságok miatt gyakoriak a teremhálókocsis, éjszakai
vonatok. A vasút – hasonlóan az Oroszországihoz – magas
kihasználtsággal és maximális pontossággal dolgozik, illetve
természetesen ukrán nemzeti színekben pompázik
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Magyar díszletek – Kárpátalja
Záhonynál vagy éppen Beregsuránynál már a határon érezni lehet, hogy
a pár száz méteres szakaszon komoly civilizációs küszöb alakult ki az
utóbbi 70 évben. Nemcsak a hivatalos időzóna változik meg, de a nyugat
felé megszokott schengeni belső határok helyett is klasszikus határátkelés
vár az óvatlan utazóra, akitől a rutinos ukrán határőrök akár még meg is
kérdezik – ha euró- vagy dollártartalom nélkül adta át útlevelét ellenőr-
zésre – hogy: „fast or full control”? Az előbbi választása esetén pedig
emlékeztetik, hogy az nem alapszolgáltatás... Vasúton érkezve a hatást
fokozza a széles nyomtávra való átszerelés, valamint a még mindig 
tekintélyt parancsoló intézményként működő, szovjet örökséget hordozó
vasúti miliő.

Ugyanakkor mégsem teljesen egyértelmű a helyzet. Már az elnevezés
kapcsán is felmerülnek kérdések. Maga a Kárpátalja
kifejezés is csak a 20. században, a trianoni döntés
után jött létre, nagyjából a területet lefedő négy, ko-
rábbi magyar vármegye (Máramaros, Ung, Bereg,
Ugocsa) megnevezésére, jelezve, hogy e vidék a Ma-
gyar Királyság szerves része volt, és korábban sem-
milyen regionális különállása sem volt. Mi több, a
korabeli lakosság többségét alkotó ruszinok egyedüli

A Kárpátalja kifejezés is csak a 
20. században, a trianoni döntés után jött
létre, nagyjából a területet lefedő négy,
korábbi magyar vármegye (Máramaros,

Ung, Bereg, Ugocsa) megnevezésére. 

Hoverla 
A Máramarosi-havasok és egyben
Ukrajna legmagasabb csúcsa (2061 m).
A Krím orosz annektálása óta az
Északkeleti-Kárpátok Ukrajna egyedüli
jelentősebb hegyvidéke. Ugyan
történelmileg hagyományosan kívül
esett a keleti szláv hatalmi
ambíciókon, ma mégis ukrán nemzeti
szalagok és zászlók erdejét találjuk
a tetején 
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nemzetiségként nem is deklarálták Magyarországtól való elszakadási szán-
dékukat – ezzel kiérdemelve a „gens fidelissima” („leghűségesebb nemzet”)
megtisztelő címet. 

Még beszédesebb a megye (oblaszty) ukrán neve: Zakarpattya, azaz
Kárpátokontúl. Jól kifejezi, hogy a hagyományos orosz-ukrán szemlélet
szerint ez az ország távoli, félreeső, jelentéktelen nyugati sarka. Sztálin 
geopolitikailag ugyan fontosnak tartotta, hogy a Szovjetunió a Kárpát-
medencén belülre jusson (az I. világháborúban ugyanis a cári seregek kép-
telenek voltak a hegyvidéken védekező osztrák–magyar hadsereget áttörni),
de ettől még a megye periferikus helyzete nem változott. 

Az 1991-es népszavazáson 78%-os többséggel győzött a megye auto-
nómiáját igenlő álláspont. A rendszerváltás után tovatűnő zavaros időszak
után azonban stabilizálódtak Ukrajna határai és rögtön szárba is szökkent
a fiatal ukrán nacionalizmus, mely igyekszik lépésenként e térséget is igazi
ukrán identitású területként feltüntetni. Persze a mindennapi élet során
sokatmondó tény, hogy Kárpátalja lakossága – az ukránok is – a közép-
európai időt használják egymás között, jelezvén, hogy gazdasági-társadalmi
életük Kijevnél szinte jobban kötődik Budapesthez, mint Kijevhez és az
utóbbi időben bőkezűen osztogatott magyar állampolgárság (a szomszéd
országok közül messze Ukrajnában lehet legkönnyebben megkapni a
kettős állampolgárságot) és a Magyarországról érkező anyagi támogatás,
valamint számottevő turizmus csak erősíti ezt a folyamatot. 

Az épített környezet kétségkívül a magyar örökséget sugározza. Bereg-
szász főutcáján végigsétálva kiemelkedik a ma magyar nyelvű tanárképző
főiskolának otthont adó „M. Kir. Törvényház”, de a szecessziós Arany
Páva étterem (volt Tiszti Kaszinó) és a gótikus katolikus templom is.
Munkács fölött uralkodik a Zrínyi Ilona által védett vár és egyik ormán a
2008-ban visszaállított millenniumi turulemlékmű. Ám a vár belső udvarán
központi helyen már az erődítmény történetében pusztán epizódszerepet
játszó Korjatovics Tódor podóliai herceg szobra áll, jelezve, hogy az ukránok
is igényt formálnak a vár történetére. A megyeszékhelyen, Ungvárott is
meghatározók a „magyar díszletek”, bár közismert látványosság az ungvári
skanzen is, ahol a kárpáti ruszin pásztorok épületei vehetők szemügyre,
de a görögkatolikus püspöki székesegyház is inkább a ruszin hagyományt
jelzi, ugyanis az ukrán állam ma is az ortodox egyházat tekinti a nemzet-
politikában fő szövetségesének. A görögkatolikus felekezet működését
nem nézik jó szemmel, bár kétségtelen, hogy a Szovjetunió görögkatoli-
kusokat üldöző nyílt politikája már a múlté. 

Huszt „bús düledékeihez” fölmászva meglepve tapasztaljuk, hogy
pár évvel korábbi ottlétünkhöz képest sokkal rendezettebb a vár kör-
nyezete. Egy kétnyelvű Kölcsey-felirat mellett azonban egy óriási ukrán
zászló is megjelent a várhegy egyik kiugró szikláján. A már román határ
menti szórványtelepülés, Visk főterén az egykor volt Lenin-szobor helyén

ma már Tarasz Sevcsenko áll, míg a Vereckei-hágó
emlékművének közvetlen közelébe építették a 
II. világháborúban errefelé meggyilkolt ukrán par-
tizánok hatalmas emlékművét is. Az Északkeleti-
Kárpátok legmagasabb csúcsán, a Hoverlán kör-
benézve pedig olyan érzésünk támad, mintha a
hely évszázadok óta Ukrajna „szent hegye” lenne –
legalábbis a zászlók és nemzeti szalagok erdejéből
kiindulva.

Persze a mindennapi élet során sokat-
mondó tény, hogy Kárpátalja lakossága 
– az ukránok is – a közép-európai időt

használják egymás között, jelezvén, hogy
gazdasági-társadalmi életük szinte jobban

kötődik Budapesthez, mint Kijevhez.

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR.

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
NÁNAY MIHÁLY

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu
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Galícia és Bukovina – a Monarchia díszletei
Egyéjszakányi, kellemes platzkart (III. osztályú teremhálókocsis) vona-
tozással máris a mai ukrán nacionalizmus fellegvárának számító Lem-
bergben találjuk magunkat. A mai útikönyvek Lviv városát a nyugati
országrész központjaként és egész Ukrajna egyik legnagyobb turista-
attrakciójaként, egyfajta keleti Krakkóként jellemzik. Nem is ok nélkül,
ugyanis a belváros minden téglájából a lengyel múlt és az Osztrák–
Magyar Monarchia öröksége sugárzik. A főtéren körbesétálva egymást
követik az egykori gazdag lengyel kereskedők és földbirtokosok palotái,
például a sokszor csak „Kis-Wawelnek” nevezett Korniakt-palota, ahol
az egyik legnagyobb lengyel király, III. Sobieski János rendezte be ud-
vartartását. A várból lepillantva pedig szembetűnő,
hogy a város látképét sokkal inkább a római és 
görögkatolikus templomtornyok, mint az ortodox
hagymakupolák határozzák meg. Lemberg fő su-
gárútjának végén is a nagy lengyel költő, Miczkie-
wicz évszázados szobra magasodik, míg a túloldalon
az Osztrák–Magyar Monarchia hasonló rendelte-
tésű épületeit idéző Lembergi Operaház áll. 

A mai útikönyvek Lviv városát a nyugati
országrész központjaként és egész Ukrajna
egyik legnagyobb turistaattrakciójaként,

egyfajta keleti Krakkóként jellemzik. 
Nem is ok nélkül...

Vásárfia
Az ukrán nacionalizmus legerősebb
fellegvárai a nyugati városok és
különösen Lemberg. A szuvenír-
árusoknál itt akár a gyűlölt
Oroszország „örökös” elnökét
ábrázoló wc-papír-gurigákra is
bukkanhatunk. Kijevben vagy
Odesszában ilyet nem találunk. 
Nem túlzás, hogy az ajándékboltok
kínálatában is lemérhető az ország
etnikai-kulturális arculata

Kamenyec-Podolszkij vára 
A város itthon a holokauszt egyik tragikus epizódjáról ismert, de a helyszínen
erre semmi sem utal. Ukrajna egyik legkiemeltebb turisztikai célpontja, melyet 
a lengyelek által épített emlékei  (vár, óváros) tesznek igazán vonzóvá



NYUGAT-UKRAJNA
XXXV. ÉVFOLYAM 317. lapszám

55

# K A M E N Y E C - P O D O L S Z K I J  # M O N A R C H I A  # T U R I Z M U S

A belváros sajátosan közép-európai hangulatán nincs miért csodálkozni,
hiszen a Monarchia egyik legnagyobb tartománya, Galícia székhelye volt
a 19. században, és népességszámban még Krakkót is megelőzte. Az utóbbi
25 évben persze itt is megjelentek az ukrán identitást jelző emlékművek:
az Operaházzal szemközt óriási Sevcsenko-szobor emelkedik, az egyetem
főépülete előtt a már szovjet időkben felállított, szintén méretes Ivan
Franko-szobor is az ukrán gyökereket igyekszik jelezni. Nagyrészt viszont
a közép-európai örökség okozza, hogy errefelé a legerősebb és legrégebbi
az ukrán nacionalizmus. E nemzeti irányzatok azonban első számú ellen-
ségüknek a kelet-ukrajnai oroszokat és magát Oroszországot tekintik (ami-
ről szemléletesen tanúskodnak a szuvenírboltokban kapható, Putyin arc-
képével ellátott WC-papír-gurigák), míg a Monarchia örökségét inkább

az Európához tartozás zálogaként jóval na-
gyobb becsben tartják.

Egy újabb platzkarton töltött éjszaka, és
Nyugat-Ukrajna másik emblematikus váro-
sába, Csernyivcibe (Csernovicba) érkezünk.
Az újkor folyamán a Monarchia legkeletibb
és legszegényebb tartománya, Bukovina szék-
helye volt. Az I. világháború után Romániához

csatolták, ahonnan 1940-ben a Szovjetunióhoz került, de csak rövid időre,
Hitler támadásának eredményeképpen ismét visszaszerezték a románok
(1941–1944), hogy végül, – immár hosszú távra is – a Szovjetunió része
legyen. 1991-től a függetlenedő Ukrajna része, így egy – kellően hosszú
életű – helyi lakosnak még a kárpátaljaiaknál is többször, hat alkalommal
kellett útlevelet cserélni az államhatalom változása miatt! 

Ilyen történelmi háttérrel valóban nem lehet csodálkozni, hogy a vá-
rosarculat multietnikus. Találkozhatunk örmény templommal, mozivá
alakított zsinagógával, a Fellner und Helmer által tervezett színházzal és
persze a Monarchia további népeinek lenyomatával. Az előtérben azonban
az ukrán nemzeti színekre festett lámpaoszlopok és a hadsereg támogatására
felhívó plakátok virítanak – erős kontraszttal a békebeli, közép-európaias
hangulatot árasztó városképpel.

Kamenyec-Podolszkij kétórás buszozás. Magánjárattal. ... Ahol a hi-
vatalos állami közlekedési rendszer nem elég ahhoz, hogy kiszolgálja az
utazók igényeit, megjelenik a magánszektor. Különböző színű és formájú
kisbuszok, számokkal ellátva cikáznak a városok utcáin. Nincs egyértelmű
menetrendjük, általában akkor indulnak el, ha dugig teltek. Ám, ha egy
nagyobb csoport kellően jó ajánlatot tesz, gyorsan lekerül a kisbusz útvo-
nalát jelző tábla, és a megrendelő által megjelölt hely lesz az úti cél. 

Az óvárosban ódon utcák és patinás épületek hirdetik a sok évszázados,
közép-európai hatást mutató lengyel uralmat, sőt a figyelmes szemlélő
még egy török minaretet is felfedezhet a Péter és Pál-templom harangtor-
nyaként, csúcsán egy Szűz Mária-szoborral. Ugyanis a város rövid ideig az
oszmánok hatalma alá került, és csak azzal a feltétellel adták át a lengye-
leknek, hogy a minaretet nem bontják le… A városban turistákkal is ta-
lálkozhatunk, ugyanis az új ukrán idegenforgalmi fejlesztési stratégia Lem-
berg mellett másik nyugati helyszínként Kamenyec-Podolszkijt jelölte
meg kiemelt turisztikai célként. És a helyiek is büszkék közép-európai
gyökereikre: nem véletlenül látni sokfelé „West is best” feliratú, az Európai
Unió csillagos zászlajába a mai Ukrajnát elhelyező graffitiket.

A nemzeti irányzatok első számú ellenségüknek
a kelet-ukrajnai oroszokat és magát

Oroszországot tekintik (amiről jól tanúskodnak
a szuvenír boltokban kapható, Putyin
arcképével ellátott WC-papír gurigák).
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Keletebbre – orosz díszletek
A sikeres transznyisztriai–ukrán határátkelés
után megnyugodva zötyögünk végig Odessza
utcáin. A városkép igencsak kontrasztos: a
centrum felé sétálva a poros, egészen göröngyös
villamossínek között buszok, autók és gyalo-
gosok tömege áramlik, csak időnként félrehú-
zódva a méltóságteljesen közlekedő villamosok
elől. E talán útnak nevezhető szakaszon haladva
két oldalról folyamatos kirakodóvásár kísér. A
mai, gazdaságilag borzalmasan nehéz helyzet-
ben, elértéktelenedő hrivnya mellett az em-
berek mindenből megpróbálnak pénzt csinálni,
és persze vevő is akad, hiszen egy-egy jó fogásra
akadva a bolti árak töredékéért lehet vásárolni.
Ám egy hirtelen tér- és időugrással pár perc
alatt a 19. századi orosz birodalmi hangulatot
árasztó óvárosban találjuk magunkat. Az ele-
gáns utcákon és tengerparti sétányon egymást
követik a drága üzletek, szalonok, az utcákon
pedig jól szituált járókelők, turisták sétálnak. 

Hiába is keresnénk itt az ukrán örökség je-
leit. A területet Nagy Katalin cárnő hódította
meg egyenesen a törököktől, és adta neki a so-
katmondó Novorosszija, azaz Új-Oroszország
nevet. Magát, Odessza városát is ekkor, a 
18. század végén alapították, és gyorsan óriási
karriert futott be. A 19. századra Oroszország
legnagyobb gabonakikötőjévé vált (ami nagy
szó, ugyanis a cári birodalom évről évre óriási
gabonaexportot bonyolított le), sőt Moszkva
és Pétervár után a birodalom 3. legnagyobb
városává nőtte ki magát! 

Az orosz örökség ma is meghatározó: a bel-
városban döntően orosz szó hallható, persze a
feliratok a hivatalos állami szabályozás szerint
ukrán nyelvűek. Nem véletlen, hogy 2014 má-
jusában itt törtek ki a legtöbb halálos áldozatot
követelő zavargások az oroszbarát és az ukrán
nacionalista tüntetők között (persze eltekintve
a Donyeck és Luhanszk megyékben zajló há-
borús konfliktustól). Sőt, a jól értesültek az
orosz hatalmi törekvésekben is kitapintani vélik
Novorosszija feltámasztását a keletukrán sza-
kadár területek, a Krím és Transznyisztria ösz-
szekötésével.

És aztán Kijev. Nem elég, hogy az építési
területek palánkjai, az út menti korlátok, al-
kalmanként a buszok, de még a játszótéri má-
szókák és a beton virágágyások is ukrán nem-
zeti színekben pompáznak. A város központi

Nemzeti virágágyások 
Az ukrán identitás
megteremtésének
felülről vezérelt
folyamatához minden
eszközt meg kell ragadni

„Haza anyácska” 
A 62 méteres szobor a Nagy honvédő
háborúról emlékezik meg, mellette
az Euromaidan óta a múzeum új
nevet kapott: „Ukrajna története 
a II. világháborúban”. Az örök láng
gázigénye (400 m3/óra) ma már 
nem igazán fedezhető...
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tere, a híres Maidan nevében és óriási emlékművével is a
nemzeti függetlenséget hirdeti. Pedig valójában Kijev sem
tagadhatja le orosz gyökereit. A hires Szent Szófia-székes-
egyház még a 11. században épült, a legnagyobb középkori
orosz uralkodó, Bölcs Jaroszláv egyik győzelmének emlé-
kére (nota bene, az uralkodó sírja is e székesegyházban

található és nem Moszkvában), és bámulatos mo-
zaikjaiban, freskóiban is a középkori orosz ortodox
művészet remekműveit lehet fölfedezni. A Dnye-
per partján álló Pecserszka Lavra (barlangkolostor)
szintén az orosz ortodoxia fontos helyszíne, amit
jól jelez, hogy a kolostoregyüttes számtalan za-
rándokot vonzó alsó része jelenleg is a Moszkvai
Patriarchátus joghatósága alá tartozik. 

Az építési területek palánkjai, az út
menti korlátok, alkalmanként a buszok,
de még a játszótéri mászókák és a beton

virágágyások is ukrán nemzeti
színekben pompáznak.

Nem épp tipikus templombelső
A ma a csernovici egyetemnek otthont adó
komplexumot még az Osztrák–Magyar Monarchia
időszakában építették, és eredetileg a bukovinai
ortodox érsekség székhelyének szánták. UNESCO-
világörökség, így nyáron az újgazdag elit kedvelt
esküvői helyszíne
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Kelet és nyugat
Miközben Kijevből hazafelé tartó repülőnk épp felszállni készül, nehezen
tudjuk összerendezni az óriási ország nyugati feléről elénk tárult mozaikos
képet. Egyrészt egyértelműen érzékelhető az 1991-es függetlenedéssel meg-
induló-felgyorsuló ukrán etnogenezis. Ennek persze voltak már történelmi
előzményei, akár Bogdan Hmelnyickij kozákjai, vagy a 19. századi ukrán
költők (Sevcsenko, Franko), akár a 20. századi traumák (holodomor) ké-
pében. Tagadhatatlan, hogy az utóbbi években (különösen az „Euromaidan”
óta) ezt az etnogenezist felülről vezényelt módon gyorsítják és fordítják
szembe a korábban inkább meghatározó, uralkodó helyzetben lévő orosz
(szovjet) jelleggel. Ez jól megfogható a mindenütt megjelenő nemzeti
szimbolikában, de az egyre szaporodó új szóalkotásokban is. 

Mindehhez egy geopolitikailag erősen megkérdőjelezhető „nyugatosság”
társul, pedig Ukrajna – mint a Szovjetunió korábbi tagköztársasága –, fél-
reérthetetlenül az orosz „közel-távol” kategóriájába tartozik. Így Kelet-
Ukrajnában egyértelmű problémát jelent az orosz kisebbség és a rajtuk
keresztül (is) érvényre jutó orosz hatalmi törekvések jelenléte.

Milicijából policija
A Kijevben szolgáló, modern rendőrautó
oldalán már mindenütt az új felirat
virít, vidéken (pl. Kárpátalján) járva
azonban még találkozhatunk 
a régi elnevezéssel (Ladákon)

Játszótéri lehetőség
A Dnyeper menti Hydroparkban sétálva
nemzeti színűre pingált mászókákra
kapaszkodhatunk fel

Kijevi kilátások
Akár az ukrán–orosz
konfliktusra is gondolhatunk 
az előtér kapcsán. A háttérben
a Dnyeper menti parkok és 
a bal parti Darnyica városrész
látható, mely tulajdonképpen
egy milliós lakótelep



Nyugaton sokkal bonyolultabb a
helyzet. Bár a mai népességet tekintve
jóval homogénebb és egyértelműbben
ukrán az országrész társadalma (itt ke-
vesebb orosz él, a többi kisebbség pedig
ma már csak színezőelem), de a törté-
nelmi örökség itt is, sőt itt még inkább
mozaikos és ukrán szempontból ide-
gen. Ám ez hordozza magában az újabb
keletű „nyugatosságot”. 

A mai országhatárok között egy
társadalmában és történelmi öröksé-
gében meglehetősen heterogén állam
éli viszontagságos mindennapjait.
Képletesen akár úgy is fogalmazhat-
nánk, hogy a mai ukrán valóság nem-
zeti öntudatot és különállást szín-
padra állító drámája paradox módon
idegen díszletek között zajlik.

nánay mihály
földrajz–történelem szakos

gimnáziumi tanár, 

a Történelemoktatók Szakmai

Egyesületének elnöke



Vipava-vidék
„A balga ember homokra építette házát. Szakadt a zápor, ömlött az

ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy
romhalmaz lett belőle...” – írja a Biblia. De vajon mi történik akkor,
ha nem egy ház, hanem egy egész karsztfennsík „épül” homokra
(illetve homokkőre)? A szlovéniai Vipava-völgy látványos példákkal
szolgál arra, hogy milyen jelenségek következnek be egy ilyen földtani
felépítés esetén. A döntő szerepet a zápor és a Bibliában nem szereplő
gravitáció játssza, de ráadásként itt olykor valóban süvít a szél, ami
nem annyira a geológiai, mint inkább az emberi történelemben
hagyott nyomot...

Szöveg és kép: Telbisz Tamás–Látos Tamás

Homokra épült mészkőfennsík
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Boros, huplis lejtők
A Vipava-völgy és a fölé tornyosuló, szlávosan ro-
pogós nevű Trnovski Gozd-fennsík már nem az Al-
pok, de még nem is a Tengermellék részei. Földta-
nilag ugyan a Dinári-hegyvidékhez tartoznak, ám
messze nem oly kopárak, kietlenek, mint e hegyvi-
dék délebbi, jól ismert részei. Igazi átmeneti tájról van szó, kisebbrészt
alpesi, nagyobbrészt mediterrán „beütéssel”. A nyugatról érkező légtö-
megekből itt viszonylag jelentős, 1500–2500 mm évi csapadékot sajtol-
nak ki a hegyek, ám ennek zöme a mediterrán hatásnak megfelelően
késő ősszel hullik: a völgyi településeken a tél is enyhe, 5 °C-nál melegebb
havi középhőmérsékletekkel jellemezhető. Nem csoda, hogy a dombol-
dalakat sűrűn belepik a szőlőültetvények, és itt kanyarog átvitt és valós
értelemben egyaránt a Vipavai Borút (Vipavska Vinska Cesta). 

Persze, ha összehúzott szemmel nem csupán a helyi pincéket keressük,
hanem a felszínformákra érzékenyen pásztázzuk végig a domborzatot,
megállapíthatjuk, hogy a széles, ember által belakott völgytalp és a fehéren
meredező, karsztos perem között a szőlőket (is) hordozó domboldal szo-
katlanul hosszan és lankásan nyúlik el, nem úgy, mint egy tipikus törme-
léklejtő. Ráadásul e lankás lejtőből helyenként markáns huplik állnak ki,
némelyik akkora, mint a Gellért-hegy. És ez így már gyanúra ad okot, mi-
szerint itt a geológia nem írható le egyszerűen a „mészkő hátán mészkő”
képlettel, mint a Dinári-hegyvidék sok más területén...

Földtanilag ugyan a Dinári-
hegyvidékhez tartoznak, ám messze nem

oly kopárak, kietlenek, mint 
e hegyvidék délebbi, jól ismert részei.

A vipavai Öregvár (Stari Grad) romjai
A 12–17. századig működött, birtokolták
helyi lovagok és grófok mellett 
a Habsburgok és rövid ideig a velenceiek
is. Ma gyönyörű kilátás nyílik innen 
a Vipava-völgyre (előző oldalpár)

A törmelék gyomrában
A környék egyik legnagyobb
csuszamlása, pontosabban kőlavinája
– félig belülről. Az átszivárgó
vizekből kicsapódó mész miatt 
a jégkorszaki csuszamlás anyaga 
ma már meglehetősen stabil, nem kell
attól tartani, hogy a kis üregek
egyszer csak beomlanak
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Jegesbarlang alulnézetből
Itt folyik be télen a hideg levegő,
nyáron viszont alig van légcsere,
mivel a hideg levegő sűrűbb 
(Velika Ledena Jama v Paradani)

Jegesbarlang, száraz völgy, kopasz töbör
A karsztfennsíkkal látszólag „minden rendben van”. Rögtön van itt például
néhány jegesbarlang, köztük a Velika Ledena Jama v Paradani, ami egy
barlang beomlásával kialakult szakadéktöbörben jött létre. A jég fölhalmo-
zódása itt is más jegesbarlangokhoz hasonlóan történik. 1400 méterrel a

tengerszint felett ezen a szélességen normál állapotban
nem tudna átnyaralni a hó, de a rendkívül mély karsz-
tos töbör mintegy csapdába ejti a hideg levegőt, ami
nagyobb sűrűségénél fogva „lefolyik” a mélyedés aljára,
és onnét ki nem jön. Így ott a nyári hónapokban is
konzerválódik a hideg, és a télen behordott hó egy
része nem olvad el, hanem fokozatosan jéggé alakul.
Természetesen a jég mennyisége nem állandó, hanem

a kisebb-nagyobb éghajlati ingásoknak megfelelően nő vagy csökken. 
A helyet már a korábbi századokban is jól ismerték, és a jeget részben

kitermelték, azaz nagy blokkokra vágva, az éj leple alatt Goriziába, vagy
a kicsit távolabbi Trieszt kikötőjébe szállították, ahol a halak fagyasztására
használták. Számos helyen említik azt is, hogy az innen származó 
jég esetenként egészen Egyiptomig utazott, de ez már igencsak nehezen
hihető állítás... 

A jégfuvarosszakma mindenesetre a hűtőszekrény feltalálásával befucs-
csolt. A jegesbarlang másik érdekessége, hogy a zárt mélyedésben a hőmér-
séklet megfordulása miatt a növények is helyet cserélnek, azaz lejjebb he-
lyezkednek el a hideget jobban tűrők, s ezzel „botanikai inverzió” jön létre,
aminek – többek között – éppen ez a hely az egyik típuslelőhelye (locus
classicus).

A jeget részben kitermelték, azaz nagy
blokkokra vágva, az éj leple alatt

Goriziába, vagy a kicsit távolabbi Trieszt
kikötőjébe szállították, ahol a halak

fagyasztására használták. 

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR.

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
TELBISZ TAMÁS

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu
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A Solkan-viadukt 
a Soča (Isonzó) fölött 
Az eredetileg 1905-ben épült hidat az
I. világháború gyilkos csatái során

„természetesen” felrobbantották, 
de a két háború között minimális
változtatásokkal újraépült, 
és a II. világháborút sikerült kisebb
sérülésekkel megúsznia

Ha a fennsíkról északnyugat felé ereszkedünk le, Čepovan irányába,
újabb meglepő dolgot tapasztalhatunk: egy mély völgybe jutunk, amiből
mindössze egy dolog hiányzik – a víz. Karsztvidékeken természetesen
nem ritkák a szárazvölgyek, de ez méreteit tekintve mindenképp 
szokatlan, átlagosan 4-500 m-rel van a környező fennsíkok szintje alatt,
és aránylag szűk is, még ha nem is annyira, mint egy igazi kanyon.
Mindenesetre ez a Dinári-hegyvidék legnagyobb szárazvölgye, hossza
mintegy 20 km. 

Kialakulását úgy kell elképzelnünk, hogy korábban rendes vízfolyás
vájta itt is a völgyet: olyasféle lehetett ez, mint a Soča (Isonzó), ám a te-
rület emelkedése és részben a karsztosodás előrehaladása miatt bekövet-
kezett egy földtani pillanat, amikor a víz a völgy felső végétől már más
irányba, illetve részben a felszín alatt áramlott tovább, így a völgy szárazzá
vált. Az emelkedő fennsíkokkal pedig a későbbiekben már azonos ütem-
ben emelkedett a völgy talpa is, így magasabbra került, mint a mai
aktív, vízfolyásos völgyek. 
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Napjainkban az egykori medernek már nyoma
sincs, de a mély völgy geológiai léptékben még
igen sokáig jelzi az egykori folyóvízi eredetet. 
A szárazvölgy jelenleg a Grgar poljéba torkollik,
ahonnét már a Soča (Isonzó) környéki stratégiai
magaslatokra mászhatunk fel. A valamikori vízfo-
lyás minden bizonnyal a poljén is kicsivel túl, a
Sočába ömlött. A jelenlegi domborzati helyzet

azonban úgy néz ki, hogy a völgy (polje) végéhez kiérve mintegy
250 méterrel a fővölgy szintje fölött találjuk magunkat, és innét
pillanthatjuk meg a Soča türkizkék vizét, meg a látványos, öreg
vasúti viaduktot, melyen egyszer-másszor még napjainkban is
gőzős pöfög keresztül. (Nem mellesleg ez a világ leghosszabb,
kőből épült vasúti hídja.)

A fennsíkra visszatérve természetesen egyértelmű, hogy vízfo-
lyások, völgyek helyett a kisebb-nagyobb zárt mélyedések, azaz
töbrök uralják a terepet. Ez a jól karsztosodó kőzetet tekintve
nem is meglepő, az viszont annál inkább, hogy Szlovéniában a
közpénzből nyert téradat bárki számára ingyenesen elérhető! 

A LiDAR-adatok egyik előnye, hogy bár a repülőgépen elhe-
lyezett műszer felülről „látja” a terepet, adott esetben az erdőt,
ami zavarhatja a mérést, de a lézerfény a kis hullámhosszának kö-
szönhetően a fák résein behatolva a földfelszínt is érzékeli. Így a
nyersadatot „megtisztítva” a növényzettől, a terep domborzata ki-
válóan megjeleníthető. A Trnovski Gozd-fennsík töbrei igen jó
példát nyújtanak erre. A valóságban éppenhogy nem kopaszak,
hanem sok helyen sűrű erdő borítja a tájat, s így nehezen átte-
kinthető a felszínformák rendszere. Ám a LiDAR-adatok révén a
töbrök „megkopaszthatók”, ennélfogva a zárt mélyedések sűrű
hálózata kiválóan jellemezhetővé válik. Tulajdonképpen ez volt
az egyik ok – klassz töbrös terep és jó adat –, ami miatt erre a
fennsíkra jöttünk. A másik ok természetesen a csuszamlások...

Napjainkban az egykori medernek már
nyoma sincs, de a mély völgy geológiai

léptékben még igen sokáig jelzi 
az egykori folyóvízi eredetet.

I n g y e n l é z e r
Napjainkban a domborzat feltérké-
pezésének legpontosabb módszere a
repülőgépről végzett, lézeralapú ra-
daros felmérés, angol mozaikszóval
a LiDAR. A tényleges pontosság sok
tényezőtől (például repülési magas-
ság, műszer) függ, de jellemzően né-
hány 10 cm-es pontosság érhető el
ezzel a módszerrel, ami hatalmas
előrelépés a korábbi térképekhez ké-
pest. Sajnos, a mérés meglehetősen
drága, így kezdetben csak mozaiko-
san készültek LiDAR-felmérések, de
napjainkra néhány (gazdag) ország
már teljes lefedettséghez jutott ezen
a téren is. Szlovénia ráadásul volt
olyan nagyvonalú, hogy ezt az ada-
tot 1 méteres felbontással az egész
ország területére ingyenesen letölt-
hetővé tette bárki számára. 

A lézeres radarmérés (LiDAR) két kimenetele ugyanarról a helyszínről 

a felülről „látszó” magasság (erdő) a „kopasz” felszín töbrökkel

út tisztások
775 m      800 m     825 m     850 m      875 m 
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A mészkő és a flis eltérő jelleme
Ha a kőzeteknek lenne jelleme, akkor a mészkő kétségkívül határozott,
szilárd tartásával tűnne ki. A mészkőfalak rendszerint szálegyenesen áll-
nak, s ha kell, inkább omlanak, de nem csúszkálnak a völgyben lefelé. 
A karrok esetenként barázdálják ugyan homlokukat, de a vízmosások
erejével többnyire dacol a mészkő, ezért is jellemzők az egyenes futású,
szabdalatlan fennsíkperemek a karsztvidékeken, miként azt a Vipava vi-
dékén is megfigyelhetjük. A sziklás rész alatti, hosszan elnyúló, huplis
lejtők viszont másról árulkodnak: itt egy kevésbé ellenálló, puhább jel-
lemű kőzet, a flis kerül napvilágra. 

Bár a flis a köznyelvben nem használt kifejezés,
de ha az ember a Kárpátokat, az Alpokat vagy a
Dinári-hegyvidéket geológusszemmel fürkészi,
előbb-utóbb belebotlik. Lényegében homokkőről
van szó, melynek a rétegei nagyon változó vastag-
ságúak – ez a legfeltűnőbb jellemvonása e kőzet-
együttesnek, ami a terepen elsőként szembeötlik. 

Közelről megvizsgálva valójában nem is mindig
homokkőről beszélhetünk, mert egyes rétegek lehetnek agyagosak vagy
akár kavicsban gazdagok is. Ennek megfelelően a szilárdságuk is rendkívül
eltérő – van, ahol egy-egy vastagabb réteg önálló falként képes megállni,
máshol viszont könnyen pusztul a flis, és a magas agyagtartalmú részek
akár csúszópályaként is szolgálhatnak. Ingatag jellem... 

A flis a kiemelkedő hegységek peremén a lepusztult törmelékből ra-
kódik le, általában mélytengerekben. Ezzel szemben a mészkő nagyobb-
részt viszonylag sekély tengerekben képződik az elhalt, mészvázú élőlé-
nyekből. Ahhoz, hogy szárazföldre kerüljenek, mindkettőnél jelentős
szerkezeti mozgásokra van szükség. A Vipava-völgy és a környező fenn-
síkok esetében konkrétan úgy alakult a folyamat, hogy az alpesi hegy-
ségképződés során az erős összenyomás hatására a középidőben létrejött,
tehát relatíve idősebb mészkő északi irányból egyszerűen rátolódott a
nála fiatalabb flisre, mintegy betakarva azt teljes testével. Ezt nevezzük
„takaróképződésnek”. Így lehet az, hogy a hegyek alja átlag 4-500 m

Közelről megvizsgálva valójában nem is
mindig homokkőről beszélhetünk, mert
egyes rétegek lehetnek agyagosak vagy

akár kavicsban gazdagok is. Ennek megfe-
lelően a szilárdságuk is rendkívül eltérő.

Kőbe zárt életnyomok
A flisben gyakoriak az ún. féregjáratok,
melyek az egykori tengerfenéken élő 
állatok kúszásnyomait őrzik

Nyugtalan lejtő
Egy képen a különböző típusú lejtős
tömegmozgások. Balra a Lokavec
fölötti sárfolyás, szlovénül Slano
Blato, azaz „Sós iszap”. Középen néhány
lecsúszó blokk, jobbra pedig 
az Ajdovščina fölötti kőlavina kissé
szétterülő nyelve látható

s á r f
o l y

á s

b l o k k

b l o k k
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tengerszint feletti magasságig könnyen pusztuló
flisből, a felső 500–1000 m vastag rész viszont
masszív mészkőből áll, ami bőven elég a karszto-
sodáshoz. Ezzel meg is valósult a „homokra épült
ház” geológiai esete.

A meredek peremek alján, az ingatag flisen az
idők során szépen elkezdett lefelé szánkázni a
mészkő. E szánkázásnak (szakszóval „lejtős tömeg-

mozgásnak”) legalább három különféle típusa ismerhető fel a Vipava-
völgy mentén. Leglátványosabb kétségkívül az, amikor óriási tömbök egy-
ben maradva csúsznak lefelé a lejtőn. Ezek homlokfala 100–150 m magas
(viszonyításképp: a Gellért-hegy 130 m magasságú a Duna-szinthez képest),
szélességük 500–800 m. Ha az ember szemből néz rájuk, könnyen úgy
tűnik, mintha önálló, „mélyben gyökerező” mészkősziklák lennének, pedig
valójában csak lecsúszott blokkokról van szó. 

A megtett pálya hossza egyes tömböknél csak pár 100 m, míg a leg-
bátrabbak akár 1,5 km-t is megtettek a fennsíkperemtől a flisen leszán-
kázva a lejtő közepéig. Jellemző még, hogy csúszás közben a legtöbb
blokk enyhén hátrafelé billen. Akinek jó a fantáziája, maga elé tudja
képzelni, amint ezek a tömbök szánkóznak lefelé a hegyen. „Sajnos”, a
fantázia szükséges, mert ezek a folyamatok jelenleg nem aktívak. A nagy
szánkázás a jégkorszak idején történt. Az a tény, hogy ekkora tömbök
egyben maradtak, arra utal, hogy ezek a mozgások nem hirtelen, föld-
rengésszerűen zajlottak, hanem vontatott tempóban mehettek végbe,
mint ahogy a mai gleccserek is lassan csúsznak lefelé, emberi szemmel
nem érzékelhetően.

Leglátványosabb kétségkívül az, amikor
óriási tömbök egyben maradva csúsznak

lefelé a lejtőn. Ezek homlokfala 
100–150 m magas, szélességük 

500–800 m.

Karrba guggolva 
A talajon átszivárgó vizek hatékonyan oldják a mészkövet, de legtöbb helyen el is takarják
az általuk létrehozott karralakzatokat. A fennsíki Kovk közelében azonban egy kis folton
az erdő- és talajpusztulás miatt látványosan tárulnak fel e formák

k ő l a v i n a

t ö r m e l é k f o l y á s
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Mozgó tömegek
Léteznek ma is aktív folyamatok. A fennsík egyik hegyes kiszögellésénél,
Lokavec falu fölött a 2000-es évek elejétől ismétlődően kiújult egy csu-
szamlás, amiről az első történelmi feljegyzések 1786-ból származnak.
Először a mészkő és a flis határán alakult ki a fentiekhez némiképp ha-
sonlóan egy blokkos csuszamlás, majd az itt összegyülekező víz, ami
részben a felszínről, részben a felszín alatti karsztvízből táplálkozott,
heves esőzések idején lezúdult a patakvölgyben, magával ragadva a mál-
lott, részben agyagos flist. Ez a részfolyamat leginkább egy sűrű, zavaros
árhoz volt hasonló, ami meglehetősen pusztító erejű a benne lévő sok
szilárd anyag miatt. A szaknyelv ezt az összetett, lejtős tömegmozgást
sárfolyás (vagy iszapfolyás) névvel illeti. Az alatta fekvő település védelme
érdekében a hatóságok itt már a 19. században, és most újólag a 21. szá-
zadban is kénytelenek voltak közbeavatkozni. Épí-
tettek kisebb, majd nagyobb keresztirányú gátakat,
amik a törmeléket megfogják és az esést csökkentik.
Újabban pedig a felső részen félkörív alakban 9 db,
24 m mély betonaknát helyeztek el, amelyek egy-
részt valamennyi vizet fölfognak a hirtelen csapa-
dékok idején, másrészt egészen a szilárd kőzetig
(bár ez itt csak a flist jelenti) leérnek, így közvetlen
stabilizáló hatásúak is. A védekezés megértésének igényével mi is óvatosan
bemerészkedünk ezekbe az aknákba, de a száraz, nyári időben értelem-
szerűen épphogy csak csillog a víz az akna alján, így működésüket és
hatékonyságukat nehéz elképzelni...

A környék leghatalmasabb földcsuszamlásai azonban nem a lecsúszó
tömbök, még csak nem is a sárfolyások, hanem a kőlavinák, illetve a
vízzel átitatott törmelékfolyások. Többnyire ezek sem mai folyamatok,
hanem a lecsúszó tömbökhöz hasonlóan a jégkorszak termékei. Ezek ese-

Léteznek ma is aktív folyamatok. 
A fennsík egyik hegyes kiszögellésénél,

Lokavec falu fölött a 2000-es évek
elejétől ismétlődően kiújult egy

csuszamlás.

Keresztmetszetben a tömegmozgások 
Megfigyelhető a viszonylag meredek
mészkőperem, a lankásabb flislejtő, 
a kilapuló csuszamlásvég, és egy-egy
blokk is. Mindez napjainkban
mozdulatlan, mint egy kimerevített
filmkocka (Selo környéke)

Tömegek mozogtak
Az Ajdovščina melletti kőlavina
ellaposodó nyelvének egy kiugró,
sziklás részlete (emberekkel), és
fölötte a fennsíkperem, ahonnan 
a jégkorszakban lezúdult az anyag

V I P A V A - V Ö L G Y T A L P

T r n o v s k i  G o z d - f e n n s í k

M É S Z K Ő

F L I St a k a r ó h a t á r
b l o k k

b l o k k c s u s z a m l á s n y e l v
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tében azonban hirtelen, gyors mozgásokról van szó, ami-
kor a lejtőn felhalmozott durva, nagy kövekből álló tör-
melék egyszer csak instabillá válik, és leszáguld a hegy-
oldalon, kavargó, egymást zúzó mozgással. Ennek meg-
felelően nagy tömbök ennél a típusnál nem jellemzőek, a
legméretesebbek is „csupáncsak” akkorák, mint egy „kis-
polski”, de ez is inkább csak kivételesen fordul elő. A laza
és kisebb törmelék viszont messzebbre gurul le a lejtőn,
és a völgybe érve nyelvszerűen szétterül. A leghosszabb 
(4 km-es) ilyen forma Selo településnél található, ponto-
sabban a település található a csuszamlásnyelven. Mivel
a törmelék zömmel mészkőből áll, így a csuszamlás
utáni időszakban a törmeléken átszivárgó vizek-
ből mész csapódik ki, ami afféle természetes
cementként jó erősen összeragasztja a 
vegyes méretű törmelékdarabokat,
így hosszú időre konzerválódhat-
nak ezek a csuszamlásnyel-
vek. Igen látványos ebből
a szempontból az 
Ajdovščina melletti
„lepényszerű” tető is, amely-
nek homlokrészére a környék legna-
gyobb városkája mellett Rózsadomb-jellegű lakó-
negyed kezd felkapaszkodni.

mozgalmas lejtők
a fennsíkperemi
tömegmozgások

domborzati modellje

T r n o v s k i  G o z d - f e n n s í k
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Ostromlott átjáró
Ha most szemünket fókuszváltással a csuszamlásokról a házakra és kü-
lönösen azok tetejére irányítjuk, furcsa jelenségre figyelhetünk föl. 
A cserepes háztetőkön mindenütt kövek hevernek. Többnyire szabály-
talan, fejnagyságú mészkődarabok, de olykor flis-, sőt betonmaradékok
is előfordulnak. A régi házakon mindenhol, de gyakran az újakon is.
Mert itt a bóra az úr! Az adriai partvidék hírhedt szele itt is süvít néha-
napján, és olyankor könnyen leszedi a cserepeket a védtelenül maradt
háztetőkről. Elsősorban télen, északkelet felől támad, mely akár 
200 km/h-s széllökésekkel is lecsaphat a völgyre.

A széles, lapos völgyben nemcsak a szél fúj
ide-oda, de a közlekedés számára is kitűnő lehe-
tőség nyílik, ezért a nehezen járható karsztfennsí-
kok között elterülő Vipava-völgy mindig is for-
galmas közlekedési folyosó volt az északolasz
síkságok és a tőle keletre fekvő területek között.
Egy ilyen „átjáróház” értelemszerűen szinte vonzza
a csatákat.

Itt a bóra az úr! Az adriai partvidék
hírhedt szele itt is süvít néhanapján, 

és olyankor könnyen leszedi a cserepeket
a védtelenül maradt háztetőkről.

Hullámzó felszínen
A fennsík szélén fekvő Lokve temploma,
töbrökkel és kúp alakú hegyekkel
körülvéve
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Az egyik leghíresebb, történelmi jelentőségű ütközet a „Frigidus
menti csata” volt. Nota bene, a Frigidus – azaz Fagyos – a Vipava latin
neve, melyet talán a hideg karsztvizek miatt kapott a folyó. Ebben az
ütközetben a Nyugatrómai és a keletrómai Birodalom csapott össze
394-ben. A sorsdöntő csata a Keletrómai császár, I. Theodosius győzel-
mével ért véget. Ez egyben azt is jelentette, hogy az akkoriban a po-
gánysággal kacérkodó Nyugatrómai Birodalom felett végleges győzelmet
aratott a kereszténység, és a két birodalom újra (és a történelemben
utoljára) egyesült. 

Földrajzosszemmel további érdekesség, hogy ezt a csatát állítólag a
bóra döntötte el! Az északkelet felől érkező heves szélroham ugyanis
megzavarta a nyugati légiókat, az ellenségre kilőtt nyílvesszőiket vissza-

sodorta a szél, így a fellelkesült keleti keresztény
seregek valódi hátszéllel támadhattak az ellenségre.
Aligha meglepő, hogy ezek után a győzteseket tá-
mogató égi jelként értelmezték a szélvihart.

Egy forgalmas közlekedési útvonal esetében
szinte törvényszerű, hogy a kiálló szirtekre várak
épülnek. Így történt ez a völgynek nevet adó Vipava
fölötti hegyen is, ahol a romok máig megmaradtak.
E várak különösen jó szolgálatot tettek a 16. szá-
zadban, amikor a törökök is gyakran kalandoztak

ezen a vidéken. A várak épültek szálban álló mészkőszirtekre (mint a 
vipavai erőd), vagy néhol flisre (mint például a Tábor-hegyen, Črniče
fölött), míg a lecsúszott mészkőtömbökön jellemzően inkább kis temp-
lomokat találhatunk (például a Sv. Marija-kápolna Vitovlje fölött).

Az egyik leghíresebb, történelmi jelentő-
ségű ütközet a „Frigidus menti csata”

volt. Nota bene, a Frigidus – azaz 
Fagyos – a Vipava latin neve, melyet talán
a hideg karsztvizek miatt kapott a folyó. 

Súlyos megoldás
Kövek a háztetőn. Elég sajátos, de a Vipava-völgyben igen
elterjedt módja a heves szelek elleni védekezésnek
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Háború és béke
Az I. világháború hírhedt isonzói frontjának déli része tulajdonképpen
a Vipava-völgy kijárata. A többéves állóháború és tucatnyi véres csata
során a Monarchia csapatai mindvégig helytálltak, ami nagymértékben
köszönhető az egyetlen nem német (horvát) származású k.u.k. tábor-
nagynak, Szvetozár Boroevicsnek, aki kiváló stratéga és népszerű hadvezér
volt, és sikerei jutalmaként végül az „Isonzó lovagja” kitüntetést is meg-
kapta. Hiába voltak azonban a győzelmek, mert a háború végére a 
Monarchia szétesett, és az olasz seregek bevonultak. 

A két világháború közti időszakban a teljes Vipava-völgy Olaszor-
szághoz tartozott – egyáltalán nem önként és dalolva. Ezért a II. világ-
háborúban az olasz, majd a német megszállók ellen meglehetősen gyorsan
kibontakozott a partizánmozgalom, melynek emlékműveivel a mai napig
sokfelé lehet találkozni a völgyben vagy akár a karsztfennsíkok legeldu-
gottabb szegleteiben is. A völgy utoljára az 1991-es, tíznapos függetlenségi
háború idején látott katonákat (akcióban!), és e harcokat követően vált
Szlovénia önálló országgá.

Azóta a békés közlekedésé a főszerep. A szlovén autópályarendszer
egyik legutolsó eleme volt a Vipava-völgy felső szakaszán megépült H4-
es gyorsforgalmi út. Itt beszűkül a völgy, és a hegyoldalt a szomszédos
Nanos-platóról induló, különböző típusú csuszamlások lebenyei borítják,
néhol akár 50 méter vastagságban is. 

Háborítatlan partizánemlékmű 
Túlélésük magyarázata, hogy itt nem
egy idegen hatalom követte el 
a „felszabadítást”, hanem a helyiek
küzdöttek igen aktívan az olasz 
és német megszállók ellen

Vipava kisvárosa a vár felől
A Vipava folyónak legalább öt forrása fakad közvetlenül itt, a sziklafal tövében. 
kis hidak, patakok, forrás menti vendéglők teszik még hangulatosabbá a települést

A  CIKK  MEGJELENÉSÉNEK  

TÁMOGATÓJA  AZ  STA TRAVEL 
STATRAVEL.HU
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Erre a terepre nem könnyű utat építeni, mert a
mozgások könnyen újraindulhatnak. Ez 2003-ban
az építkezések során Lozicénél be is következett,
de sikerült megállítani. A csuszamlásveszély miatt
csak ezen a rövid szakaszon 8 viaduktot, 4 alagutat
és számos egyéb védőelemet építettek a szlovén út-
építők. Arról nincs információ, hogy 1 km autó-
pálya itt mennyibe került... A csuszamlásokat két

helyen valóban átfúrták, míg két másik esetben ún. „cut-and-
cover” technikát alkalmaztak, azaz kiásták az utat és felülről 
újra befedték. 

A Nanos-plató pereméről remekül szemlélhető, amint a match-
boxnak látszó kocsik és kamionok ki-be száguldanak a csuszam-
lásba, aligha érzékelve, hogy lejtős tömegmozgás belsejében járnak.
A H4-es gyorsforgalmi úton távoli célok felé robognak az emberek.
Pedig a Vipava-völgy bizton megérdemli, hogy ne csak elsuhanó
díszlet, hanem alkalomadtán turisztikai célpont is legyen!

Erre a terepre nem könnyű utat építeni,
mert a mozgások könnyen

újraindulhatnak. Ez 2003-ban 
az építkezések során Lozicénél be is

következett... 

látos tamás
geográfus, az ELTE 
Természetföldrajzi 
tanszékének 
doktorandusza

telbisz tamás
geográfus, az ELTE 
Természetföldrajzi 
tanszékének docense 



Hurrikán-
szezon

A Vízözön mindennapjai: kertvárosi kiöntés

Bár a Harvey-hurrikán a szárazföldet elérve megszelídült, de valóságos
vízözön árasztotta el Dél-Texast és a szomszédos államokat. Néhol
1300 mm eső hullott pár nap alatt – ez Budapest két teljes évi
csapadéka –; az amerikai meteorológiai szolgálat példa nélküli
esőzésekről adott hírt. Vajon mi történik ilyenkor egy klasszikus
kertvárosban? 

Szöveg: Vojnits András–Vojnits Kinga  |  Fénykép: Vojnits András–Vojnits Kinga és barátaik



Fotó: US Airforce / Zachary Wolf
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Sugar Land
Houston bolygóvárosa sík vidéken fekszik – mint minden
környékbeli település. A szintkülönbségek araszokban mér-
hetőek. A kertvárosokban a jellegzetes amerikai könnyű-
szerkezetes házak padlózata nagyjából a talajszinttel egy
magasságban van. Sok a park, a természetes és „csinált” 
tó és vízfolyás. Nem esik távol a tengerparti Galveston: ezt
a várost már többször megtépázták a hurrikánok, ezért is 
telepítették át a kikötőt beljebb, Houston közelébe. 
A galvestoni házak jelentős része viszont lábakon áll – szá-
mítanak az időszakos elöntésre. 

Augusztus 23., szerda
Úgy tervezzük, a hétvégét a gyerekekkel a Mexikói-öböl part-
ján töltjük. Vagy mégsem? Azt halljuk, mintha a hurrikánná
erősödött vihar egyenesen Texast célozná meg... Galveston-
ban, ahová mennénk, már készülnek a legrosszabbra. Meg-
kezdődik a bevásárlási roham, a házi élelem- és ivóvízkészletek
feltöltése. Az emberek amúgy nyugodtak és derűsek.

Augusztus 24., csütörtök
Ez már tényleg hurrikán, és biztos, hogy Houstont
sem kíméli, bár a „magja” tőlünk nyugatra, Corpus
Christi körzetében ér partot. A csapadékzóna viszont
fölénk húzódik, rendkívüli esőzést, majd árvizet jó-
solnak. Azt fontolgatjuk, hogy pénteken elutazunk
valahová északra, és ott várjuk meg, míg elül a vihar. 

Egyelőre azonban előrehozzuk a szokásos hét-
végi nagybevásárlást. Az áruházban iszonyú tömeg, a pénz-
tárak előtt hosszú sorok, órákat kell várni. Senki sem ideges,
ezen meg is lepődünk. A gyerekek vidáman rohangálnak
ide-oda. Mindenkinek van hozzájuk egy kedves szava, mo-
solya. Pillanatok alatt kiürülnek a palackos vizek polcai (egy
palack =1 USA-gallon=3,78 liter), és az élelmiszer – főleg a
konzerv, a keksz és a kenyér – is gyorsan fogy. Az árufeltöltők
még bírják az iramot. Az egyedülálló férfiak kedélyesen fog-
ják fel a vészhelyzetet, rengeteg sört és bort vásárolnak. De
mi mennyi időre spájzoljunk be?

Este úgy határozunk, mivel a hurrikán centruma elkerül
bennünket, maradunk. Nem is nagyon tudjuk, merre me-
hetnénk, tízezrek keltek útra. A házat sem szeretnénk ma-
gára hagyni. Felkészülünk hát a legrosszabbra, mentjük, ami
menthető. Az összes, alacsonyan levő tárgyat próbáljuk
minél magasabbra pakolni. Az iratokat, elektronikai beren-
dezéseket vízhatlan műanyag zsákokba csomagoljuk, azokat
dobozokba rakjuk, és a legbiztonságosabbnak vélt szobában
a szekrények tetejére halmozzuk. Éjjel nem sokat alszunk, a
neten követjük a hurrikán útját, olvassuk a friss híreket és
hatósági utasításokat.

GIGANTIKUS BÚGÓCSIGA
A hurrikánokban a levegő több száz vagy ezer
négyzetkilométeres területen szédítő sebességgel
kavarog, de maga a nagy légörvény aránylag
lassan halad. A Mexikói-öbölben keletkezett
Harvey a legnagyobbak egyike  

Este úgy határozunk, mivel a hurrikán
centruma elkerül bennünket,

maradunk. Nem is nagyon tudjuk,
merre mehetnénk, tízezrek keltek útra.
A házat sem szeretnénk magára hagyni.

fotó: NOAA
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Augusztus 25., péntek
Borús az idő, hol csepeg, hol zuhog az eső és a szél is erősödik. Lehűlt a
levegő: egyelőre élvezzük az időjárást, az elmúlt hetekben párás forróság
uralkodott. Érdekes módon vidámak vagyunk – talán mert a szomszé-
daink is azok. Közben persze szorongunk is, hiszen sosem lehet tudni,
pontosan hol ér partot egy hurrikán. Az előrejelzések riasztóak, egyre
magasabb fokozatba vált a vihar. A közeli sportpályát és játszóteret kezdi
elönteni a víz, a gyerekek gumicsizmában mennek játszani.

Délben vészjósló a nyugalom: levél sem rezdül, és az égbolt elsötétül.
Délután aztán megint elkezd fújni a szél és esik az eső. Szerzünk két nagy
fapallót, beszögeljük a kerti ajtókat, és körbetömítjük. Éjjel a kicsik ve-
lünk alszanak – illetve a felnőttek leginkább virrasztanak –, nem merjük
a gyerekszobákban hagyni őket. Egymást váltva egyikünk mindig a föl-
dön fekszik, afféle vízjelzőként. 

A telefonjainkon folyamatosan kapjuk a vészjelzéseket: tornádóve-
szély, felhőszakadás-veszély, árvízveszély – és ez így megy napokig. A hur-
rikán este tíz körül ér partot. „Kis” helyi tornádók tombolnak, pár
utcával odébb kártyavárként dőlnek a házak. Az eső vízszintesen „esik”.
Ijesztő! Szinte mindenütt kialszanak a lámpák, nálunk viszont megma-
gyarázhatatlan módon nincs áramkimaradás. És az internet ezekben a
napokban biztosabb és gyorsabb, mint valaha.

PERCREKÉSZ INFORMÁCIÓ
Míg a „való világban” a víz,
a kibertér virtuális világában 

az információáradat ömlik.
Áradások, hurrikánok 
és tornádók követik egymást, 
a felkészülés életmentő lehet

ÜRES POLCOK 
Hiánycikk az Egyesült Államokban? Most ez is
előfordul. Különösen a palackos víz fogy
gyorsan. Később aztán egy másféle
folyadékból lesz kevés: nincs elég üzemanyag,
sok töltőállomás be is zár



# H O U S T O N  # H U R R I K Á N  # V Í Z Ö Z Ö N

Augusztus 26., szombat
Villámlik, dörög és zuhog. Délben viszont kis időre
eláll az eső és kisüt a Nap, a gyerekek megint csak
vígan játszanak a tengernyi pocsolyákban. A récék
és a gázlómadarak is jól elvannak: Houston bővel-
kedik vízimadarakban, a parkok „békeidőben” is
tele vannak velük. A tengerpart lakói, a sirályok és
társaik beljebb húzódnak a szárazföld fölé. Este
aztán kezdődik az immár szokásos műsor: megint
villámlik, dörög és zuhog, és ezen az éjszakán sem
alszunk.  

Augusztus 27., vasárnap
Csillapodik az esőzés, néha még a Nap is előbújik. A hírek viszont annál
rosszabbak! A környékünkön egyre több utcát önt el a víz. A Brazos folyó
szintje rekordgyorsasággal emelkedik. Felkészülünk a katasztrófára. 

Teletömünk két-két bőröndöt és hátizsákot: az
előbbieket szolidabb, az utóbbiakat gyors menekü-
lés esetére. Nézzük az interneten megjelenő listá-
kat: gyógyszerek, elsősegélykészlet, takaró vagy
hálózsák, ruha, ivóvíz és élelem, de mindenből a
lehető legkevesebb. A háziállatokat az USA-ban tel-
jes értékű családtagnak tekintik, őket is el kell látni
eleséggel és vízzel, és a mentőosztagok éppen úgy

A háziállatokat az USA-ban teljes értékű
családtagnak tekintik, őket is el kell látni

eleséggel és vízzel, és a mentőosztagok
éppen úgy mentik az állatokat, mint az

embereket. 

Sugar Land magasabban fekvő részén lakom. Mun-
katársaim közül többen is bajba kerültek, igyekez-
tem segíteni rajtuk. Megemelt karosszériájú, nagy
kerekű Ford f450 super duty terepjárómmal sokuk-
hoz el is jutottam, de nem mindenkihez. Vagy az
emelkedő víz akadályozott, vagy a rendőrök állítot-
tak meg. Aggódom a vállalkozásom miatt: az em-
berek egy ideig nem nagyon fognak építkezni, mert
most mindenhol a renoválás ideje következik. Az
viszont nem a mi profilunk.

Berry, építész
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mentik az állatokat, mint az embereket. (Nem véletlenül: 2005-ben a
Katrina-hurrikán azért is szedett New Orleansban annyi áldozatot,
mert sok gazda nem volt hajlandó elhagyni a házban rekedt kedvencét.) 

Sugar Land önkormányzatának javaslatát követve a magas konyha-
pulton „fészket” alakítunk ki, szükség esetén majd oda húzódunk. 
A padlásra készítjük a baltát, hogy ha kell, kijáratot vághassunk a te-
tőbe. Helikopteres mentéskor itt menekülnénk a gyerekekkel, hátizsá-
kokkal és a macskával. A bőröndöket csak akkor visszük magunkkal,
ha csónakkal vagy teherautóval menekítenek. 

Délután megint rákezd az eső. Kezd elegünk lenni, kimerültünk az
állandó készenléttől. Pedig a java csak ezután jön!

Galvestonban nyaraltunk, az egész hetet a tengerparton töltöttük
volna. Szerdán hallottunk a hurrikánról, csütörtökön már jöttünk
is vissza. A férjem orvos, napokon át, megszakítás nélkül Sugar Land
egyik kórházában dolgozott, de nem is tudott volna hazajönni. 
A víz csakhamar elérte lakásunk küszöbét, két kisgyerekünkkel át-
mentem a szomszéd emeletes házába, ott vártuk ki a vihar elmúltát.
Amikor bezárták a város összes kórházát, férjem is megjött. Gyalog,
mert az utcák még víz alatt álltak.

Rachael, háziasszony  

BÁTRAKÉ A SZERENCSE?
Lehet, de nem ilyenkor! Szomszédunkat
már azelőtt megállította a víz, hogy
az áradás elérte volna a tetőpontját.
Az autómotor ilyenkor vagy
tönkremegy, vagy nem

A MI UTCÁNK
„Békeidőkben” itt gyerekkocsit toló
kismamákat látni. Most – Petőfi
után szabadon – elmondhatjuk,
hogy tengert látunk, amint
kitekintünk. Pedig ez még csak 
a vízözön első felvonása
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Augusztus 28., hétfő
A leghosszabb nap. Éjjel 1-kor Fort Bend hivatalos
Harvey-hurrikános oldalán közzéteszik, hogy Sugar
Land nagy részét kötelező, illetve önkéntes kilakol-
tatási övezetre osztják. Lakóhelyünk ugyan az ön-
kéntesrészbe esik, de egyrészt így rajtunk a döntés
felelőssége, másrészt félóránként sorolnak át kisebb-nagyobb önkéntes-
területeket kötelezőbe. 

Menjünk, vagy maradjunk? És ha megyünk, hová és mivel? Az ut-
cánk már víz alatt, a garázs elöntve. Telefonon tanácskozunk környékbeli
barátainkkal. Úgy döntünk, három család együtt vág neki az útnak, Me-
lissa már ki is nézett egy hotelt San Antonióban. De elkéstünk, nincs
már járható út, Sugar Land és Houston körzetében mindent elöntött a
víz, és San Antonio vidékét is áradás fenyegeti. Maradunk hát, annál is
inkább, mert a legtöbb tragédia akkor történik, amikor tömegek mene-
külnek az elöntött utakon. A gyerekek ezalatt édesdeden alszanak.     

Reggelre sikerül megnyitni egy menekülési útvonalat, a kötelező-
zónából sokan elhagyják a várost. Az ismerős Johnson család egy nap
alatt teszi meg a különben 3 órás utat Austinba. Pár közeli élelmiszer-
áruház kinyit: biztos, ami biztos, vásárolunk még ivóvizet és kenyeret. 

Az eső erőssége változó, ezt követi utcánkban a víz mindenkori
szintje. Valóságos „dagály-” és „apály”-zóna alakul ki, csak éppen egy-
két órás ütemben. A Brazos folyó tovább árad. Úgy döntenek, inkább
az eső árassza el az utcáinkat, mint a folyó az egész várost, ezért leállítják
a vízátemelő szivattyúkat. Közben Houston nyugati részén, a tőlünk 
30 km-re levő víztározókat a nagyon magas vízállás miatt egy időre meg-
nyitják. Ezzel aztán elárasztják az ottani lakóövezeteket is.

Idegtépő ez a nap a nem szűnő esővel, az összességében emelkedő
áradattal és a rémhírekkel. Várjuk, hogy legalább kis időre elálljon az
eső, rajtunk már ez is segítene. De nem: esik és esik, újkori Vízözön.

Menjünk, vagy maradjunk? És ha
megyünk, hová és mivel? Az utcánk már

víz alatt, a garázs elöntve. Telefonon
tanácskozunk környékbeli barátainkkal. 

KIJÁRÁSI TILALOM
A néptelen utcákon folyamatosan
dolgoznak a megrongálódott
közművek, közlekedési berendezések,
utcanév- és KRESZ-táblák javításán.
Itt épp a Nemzeti Gárda egységei
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Délután látjuk, hogy Morrisonék gyerekestül, ku-
tyástul, macskástul és bőröndöstül vígan vonulnak
az éppen térdig érő vízben. Barátjuk emeletes házába
tartanak. Később a szemben levő földszintes épület-
ből egy kínai mama hatéves kislányával pakol be a
kocsijába. Próbáljuk lebeszélni, de hiába, Li asszony
elindul az akkor már a derekukat nyaldosó vízben.
A menedékhelynek kijelölt közeli templomba igye-
keznek, ami kis dombon áll, szárazon. Az autó félig
elmerül, nem is értjük, miért nem fullad le a motor,
és szurkolunk, hogy valami csoda folytán célba ér-
jenek. De a csodák manapság ritkák: egy óra múlva
gyalogolnak vissza, fejük fölött tartva a csomagokat.
A kislány alig látszik ki a vízből. 

Nem sokkal később kezd befolyni a víz a há-
zunkba. Nem lehet távol tartani: először a küszöbön
bukik át, majd a fal repedésein és a garázson keresz-
tül is áramlik. Este tíz után közvetlen szomszédunk,
McHugh kopog át: nemsokára itt a mentő teher-
autó, szedik össze a lakosokat. Felébresztjük a gye-
rekeket, nekik nagyon tetszik a dolog, különösen az,
hogy a lakást az egyik gyerekszoba kivételével elön-
tötte a víz. Összekészítjük a csomagokat, a cica uta-
zóketrecbe kerül, és várjuk a teherautót. Kisvártatva
meg is érkezik, hatalmas kerekű jármű. Tele van,
nem férünk fel. Ígérik, hogy visszajönnek, aztán
mégsem. Nem vagyunk közvetlen életveszélyben,
mások viszont igen, először őket mentik. Ha vesze-
delmesen megemelkedne a lakásban a víz, akkor te-
lefonáljunk, és jön a teherautó vagy a csónak –
mondják. 

A Grants Lake környékén lakom. Hétfőn óráról
órára közelebb jött a házhoz a tó. Végül csónak-
kal menekítettek ki. Édesapám pék, az üzem 
a hurrikán tombolása alatt is működött, pedig
a kötelező kilakoltatási zónában fekszik. 
Homokzsákokkal sikerült megvédeni a vízbetö-
réstől. Egész héten ott volt, nonstop dolgozott.
Ezekben a napokban a dolgozók kiemelt óra-
bért (22 USD/óra helyett 66 USD/óra) és 
különféle juttatásokat kaptak. A menedzsment
is bent tartózkodott, és így volt ez a legtöbb
munkahelyen.

Claire, tánctanár

APADÁS
Meleg van, a gyerekek számára 
a környék egyetlen hatalmas játszótér.
Közben a járványveszély és az oldott
vegyi anyagok miatt egész nap
mosakszunk és fertőtlenítünk
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Végre otthon vagyunk – és biztonságban. Péntek
este megérkezett az első viharfüggöny, majd egy
tornádó egyszerűen kettétépte a városunkat. Sok
otthon azonnal tönkrement. Szombat reggeltől
pedig kis közösségünkben olyan összefogás bonta-
kozott ki, amilyenről még nem hallottam. Az em-
berek élelemmel, menedékkel, szerszámokkal és
kétkezi munkával segítették egymást, kinek mire
volt szüksége. Mire leszállt az éj, úgy éreztük,
Harvey örökre nyomot hagyott bennünk… 

És akkor ömleni kezdett az eső… Vasárnap
éjszaka már az önkéntes evakuációs listán vol-
tunk, amiből aztán hamar kötelező evakuálás
lett. A rendőrök körbejárták a környéket, és min-
denkit távozásra szólítottak fel. Bár gát veszi
körül a körzetet, de a szivattyúk már nem bírták
a terhelést. Nagyon gyorsan pattantunk be Josh
hatalmas teherautójába. Napokat töltöttünk ba-
rátainknál, míg a környék atomjaira hullott. 
Nagyon büszke vagyok arra, hogy Sienna Plan-
tationban élek. Mielőtt a Nemzeti Gárda meg-
érkezett, a szomszédok kajakkal, kenuval és
mindenféle vízi alkalmatossággal mentették a
bajba kerülteket. Tejjel látták el a gyerekes csalá-
dokat, idegeneknek ajánlották fel otthonukat,
mindenki megtette, amit megtehetett. Tényleg a
helyzet magaslatán álltak. Úgy érzem, a hurri-
kán sokunkat rádöbbentett, hogy az emberek ere-
dendően jók.

Amy, kutatásvezető

Augusztus 29., kedd
Különös, de megnyugszunk. Amitől egész idő alatt
tartottunk, megtörtént. A víz betört a házba, nincs
már mit tennünk. Végül a magasra emelt, felpol-
cozott díványon szorongva el is alszunk, macskás-
tul. Reggel a gyerekek persze leugranak, és a vízben
rohangálnak. Délelőtt várjuk a teherautót, de nem
jön. Talán nincs is rá szükség. Már alig esik, és az
utcán pár centit apadt is a víz.

Délben eláll az eső, rácsodálkozunk a várva várt napsütésre. A heves
szélrohamoknak is örülünk, gyorsan szárít. Szerencsénk van, mert ha
még egy-két napnyi esőzés jön, és még magasabbra emelkedik a Brazos,
mehetünk fel a tetőre. De az is megtörténhetett volna, hogy amikor a
hurrikán másodszor is partot ér, felerősödik, és egyenesen Houston felé
veszi az irányt. Akkor a kimenekítés is leállt volna. 

Délután több barátunk is megpróbál segítségünkre sietni hatalmas
terepjáróikkal, de még mindig nem tudják megközelíteni a házunkat.
Berry derékig érő vízben cipel egy elektromos szivattyút, amivel persze
nem sokra megyünk: ilyen vízmennyiséget ezzel nem lehet eltüntetni a
házból.  

Az is megtörténhetett volna, hogy
amikor a hurrikán másodszor is partot

ér, felerősödik, és egyenesen Houston felé
veszi az irányt. Akkor a kimenekítés is

leállt volna. 

EVAKUÁLÁS 
Több tízezer nemzeti gárdista, hivatásos katasztrófaelhárító
és civil menti az embereket és a háziállatokat. Ötven ember
életét így sem sikerül megóvni

VÁRATLAN VENDÉG
Mississippi aligátorok nemcsak a rezervátumokban,
hanem a városi parkokban is előfordulnak. Nem
meglepő, hogy az áradás nyomán a legkülönbözőbb
helyeken felbukkannak

fotó: army national guard /zachary wolf
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Augusztus 30., szerda
Napsütés, szél, száradnak az utak és a lakások. A Brazos
tetőzését egyre alacsonyabbra jósolják, bár így is meg-
haladja a két évvel ezelőtti rekordszintet. Délutánra a
mi utcánk is járható lesz.

Előmerészkednek a szomszédok, még a legmor-
cosabb, magának való ember is kedves. Mindenki
segíteni akar. Akinek terepjárója van, felajánlja,
hogy elmegy bevásárolni. Közös erővel felszedjük a
vastag padlószőnyeget. Borzasztó nehéz, rengeteg víz
van benne. Mi is segítünk másoknak: van, aki ná-
lunk sokkal rosszabbul járt. Az elmenekült vagy 

kimentett emberek is szállingóznak hazafelé. A mi oldalunkon ti-
zenkét házból nyolc csúnyán el- és beázott, és mindenkit ért kár,
mégsem sír, nyavalyog senki. A jövőre koncentrálnak, teszik a dol-
gukat, hogy minden minél hamarább visszakerüljön a megszokott
kerékvágásba. Amerikai mentalitás... 

Akinek terepjárója van, felajánlja,
hogy elmegy bevásárolni. Közös

erővel felszedjük a vastag
padlószőnyeget. Borzasztó nehéz,

rengeteg víz van benne. Mi is
segítünk másoknak: van, aki nálunk

sokkal rosszabbul járt.

LOMTALANÍTÁS
A lakberendezés egy részének útja 
a kukába, illetve a hatalmas
szemétszállító teherautók gyomrába
vezet. A város „nagytakarítása”
hónapokig is eltarthat
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Azóta...
Takarítunk, mosunk és fertőtlenítünk, igyekszünk
rendbe tenni a házat, kijavítani az áradás okozta ká-
rokat. Az új padlószőnyegre még várni kell, fél Hous-
ton padlószőnyeget vásárol. A környék úgy néz ki,
mintha lomtalanítás lenne. A kirakott holmik egy
része immár valóban lom, a többi csak szárad. Meggyűlik a bajunk a 
faunával is: rengeteg a szúnyog és a csótány, tűzhangyabolyokat vitt szerte
az ár – meg aligátorokat. Külön felhívják a figyelmünket a mérges 
kígyókra. Texasban sok az üregekben tanyázó csörgőkígyó, ezeket is 
kiöntötte a víz. 

Nap mint nap új problémákkal szembesülünk: drágul az üzemanyag,
mérgező anyag kerülhetett a csapvízbe, a szennyvíz meg a felszínre, pe-
nészgombatelepek jelennek meg, vegyi üzemek rob-
bannak fel, és ki tudja, meddig tart a helyreállítás,
milyen következményei lesznek még a hurrikánnak?
Az anyagi kár beláthatatlan, és emberek is odavesztek.
De a nehezén túl vagyunk, mi szerencsésen átvészel-
tük. Igaz, Irma már pusztít a karibi térségben, remél-
jük, nem felénk jön! Katia is gondot okozhat, ez a
hurrikán most formálódik a Mexikói-öbölben. Még
bármi lehet belőle…                

Drágul az üzemanyag, mérgező anyag
kerülhetett a csapvízbe, a szennyvíz

meg a felszínre, penészgombatelepek
jelennek meg, vegyi üzemek

robbannak fel, és ki tudja, meddig tart
a helyreállítás, milyen következményei

lesznek még a hurrikánnak?

TRIUMVIRÁTUS
Az idei nyáron a szokásosnál jobban,
26-27 Celsius-fokra melegedett fel 
a tenger felszíne, ennek
következménye az átlagosnál több
hurrikán. Harvey után Katia, Irma 
és Jose lépett a porondra

MINT A KÁRTYAVÁR
Texasban 200 000 lakóház dőlt össze vagy rongálódott meg,
egymillió ember kényszerült elhagyni otthonát. A kárt 
150–180 milliárd dollárra becsülik. A Harvey az USA eddigi
„legdrágább” hurrikánja

fotó: NOAA



vojnits kinga
Biofizikus,  a houstoni
University of Texas
Health Sciences őssejt-
kutató posztdoktora

Az okostelefon dicsérete
Nádas Péter szerint a fénykép inkább magáról a
fényképészről, valamint a technikáról szól, semmint
a témáról. A „művészi” fotográfiáról talán elmond-
ható ez, de a tárgyfotókról és az ún. pillanatfel-
vételekről már nem annyira. Mindenesetre az
okostelefon esetében a technika valóban főszereplő.
Sok felvétel másképpen el sem készülhetett volna. 

Vészhelyzetben pedig immár nélkülözhetet-
len: özönlöttek a katasztrófaelhárítók felhívásai,
az állandóan megújuló térképek, a menekülési út-
vonalak és egyáltalán: a hírek. A lakosság érez-
hette, hogy nem hagynak magára senkit. És hát
mindenki mindenkit felhívott, ment az informá-
ciócsere, egymás segítségére siettek, ha kellett. Az
egyedülálló sem maradt egyedül. 

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

Idén nyáron negyedik alkalommal tette meg az Aggtelektől 
Felsőtárkányig vezető 115 km-es utat több száz természetbarát 
a Fjällräven Vándortúrán. 2014 után ismét ott voltam a rajtnál. 
A korábbi években a 20 kg-os hátizsákon felül a záporok, idén a
tikkasztó hőség tette próbára türelmünket. Mégis jól esik felidézni,
amikor még nem az eső, hanem az izzadság csorgott a homlokun-
kon, miközben megpihentünk a sajóvelezdi folyóparton. 

Az upponyi borospincék gazdáitól négy év után végleg búcsút
vettünk. Jövőre a Balaton-felvidéken halad majd az út, érdemes hát
tavasszal ismét nevezni!  Heiling Zsolt
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