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A p á m  emlékének





Mindennek van 
előzménye

Kisgyerek koromban hajóskapitány szerettem vol
na lenni, tengeri hajó kapitánya. Úgy öt-hat éves lehettem, amikor 
ezt elhatároztam, s gyakran nézegettem combizmaimat, megfeszítve 
őket, mennyire kemények.
— Ha majd ilyen erősek lesznek — kérdeztem édesanyámtól az el
képzelt combméretet mutatva —, ugye lehetek hajóskapitány?
Az igenlő feleletet természetesen készpénznek vettem, s szorgalmasan 
feszitgettem combom izmait — olykor-olykor a szobai tükör előtt 
is —, hogy mihamarabb elérjem a hajóskapitányság általam vélt fel
tételeit. Nem a díszes egyenruha vonzott a hajóskapitányság felé, ezen 
a korszakon akkor már rég túl voltam, előzőleg már egy sokkal 
díszesebb egyenruha csábított. Velünk szemben volt ugyanis a püs
pöki hintókat tároló épület, s a püspöki parádéskocsis díszruhája 
minden más egyenruhát elhomályosított, még a tűzoltók díszegyen
ruháit is. így hát természetes, hogy az első, magam számára kiválasz
tott foglalkozás a parádéskocsisság lett, és ugyancsak természetes, 
hogy nem sokáig.
A hajóskapitánysághoz a tenger vonzott, nem a csöndes, a nyugvó, 
hanem a haragos, a viharos tenger. Hányszor elképzeltem, hogy hajóm 
egy tájfun, hurrikán, ciklon vagy egyéb tengeri vihar több emeletes 
hullámain hánykolódik, éreztem, ahogy nyögve, recsegve kapaszkodik 
felfelé, hogy a következő pillanatban a mélybe zuhanjon; láttam, hogy 
csapnak át rajta a hullámok gyöngyözve, buborékolva, hallottam a 
szél sivítását a kötélzeten, a matrózok elvesző kiáltásait. .  .
Azt mondják, az első szerelem a legerősebb. Sok minden után vágya
kozik az ember életében. Nekem is voltak — és természetesen vannak
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is — vágyaim. Ez az első vágy — no már nem hajóskapitányság for
májában, de a tengeri vihart illetően — ma is lelkem legmélyén ül, 
talán a vágyak legerősebbjeként.
Fantáziámat később Cooper könyvei ragadták magukkal. Az indiá
nok. Mint minden gyerekét. Mégis, amikor indiánosdit játszottam, 
nem elsősorban a történetek, nem a csaták, nem a lövöldözés, nem 
a díszes tollak, a tomahawk vagy íj vonzottak, hanem a vadon. 
A vadonban lopódzni, az erdők lakójává válni, a vadakat, ellenséget 
becserkészni, a magam erejéből megélni, vad zuhatagokon és tükör
sima tavakon kenuzni, nesztelenül evezni a hajnali vízen a fák alatt, 
ezek voltak a vágyaim.
Azt aligha kell bizonygatnom, hogy nem lettem indián, ráadásul sor
som úgy alakult, hogy nemcsak nem jártam a huronok és delawárok 
földjén, de még csak saját kenum sem volt soha.
A következő, s talán csak a tengerhez hasonlítható szerelmem az örök 
hó és jég birodalma volt. Sarkkutatónak lenni, küzdeni a fehér halál
lal, a hóviharral, faggyal, éhséggel, kimerültséggel. Törni előre olyan 
területeken, ahol még soha-soha nem járt ember. Tábort építeni az 
Antarktiszon, legyőzni a sarki telet. Megmászni a Himaláját, dacolni 
a lavinákkal, gleccserfalakat, sziklaletöréseket leküzdeni. Négyezres, 
hatezres és a légy őzheteden nyolcezres csúcsokat megmászni!
Ez a vágyálom is elérhetetlen maradt. Magyarország ekkor elszigetelt 
ország volt, s később, amikor a határok megnyíltak, egyéb okok tet
ték lehetetlenné vágyaim valóra váltását. Nem jártam a sarkvidéken. 
Nem másztan meg nyolcezreseket. Nem ültem hatezres csúcsok tete
jén, s nem küzdöttem le még négyezrest sem.
Ha visszapillantok, mégsem lehetek elégedetlen. Négy-, hat-, nyolc
ezresek helyett négy-, hat-, nyolcszázasok jutottak számomra, tenger 
helyett a Duna, zúgó vadvizek helyett csobogó patakok, csendes holt
ágak. Hanem ezekkel azután bensőséges viszonyba kerültem. S e ben
sőséges viszony maradandó élményekhez juttatott, olyan tájakkal aján
dékozott meg, mint a Naszály vagy később a Mihály-hegy. A Mihály- 
hegy már nem jött könnyen. Nem érte küzdöttem, szépségeit nem 
ismertem. Ajándékba kaptam a sorstól azért az útért, amelyet végig
jártam.
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Most visszapillantok négy évtizedre. A múlt és a jelen egybefolynak. 
Négy évtizeddel ezelőtti események majd fél évszázados tapasz
talat szűrőjén vizsgáznak. Nagy idő volt, rohanó. A világtörténelem 
és a hazai történelem legnagyobb változását magában foglaló. De 
nem történelemről mesélek. Történetekről és a természetről. Tapasz
talatokról s a nyomukban támadó gondolatokról. Mint amikor boroz
gatás közben megnyílik a nyelv, s kalandoznak a gondolatok. Ter
mészetről, tudományról, rólunk.





A  s\ólő





Emléktöredékek

Édesapám órásmester lévén szükségét érezte 
valaminek, ami a sok ücsörgés mellett megmozgatná tagjait, lehetővé 
tenné testi kondíciójának, erejének fenntartását ülőszakmája ellenére 
is. Ezért turistáskodtak anyámmal, jártak evezni is, de egyiket sem 
rendszeresen. Amellett apám alkotni, teremteni vágyó ember volt, 
olyan, aki nehéz feladatokban szerette próbálni erejét és képességeit. 
Már felküzdötte magát legalulról, elismert, megbecsült iparosa volt 
a városnak. Valójában azonban ez nem elégítette ki.
Egyszer kirándulni voltak a Naszályon, amikor elkapta őket egy tisz
tességes eső, amely elől a hegy lábánál itt-ott elszórtan található düle- 
dező vályogházak egyikében találtak menedéket. S bár a vendégnek 
igazán nem illik bírálni a házigazdát, különösen, ha hivatlanul mene- 
kedett be a fedél alá, apám mégsem hagyhatta szó nélkül a vidék tel
jesen elhanyagolt állapotát, elvadult parlagjait.
— Nem ért ahhoz az úr — mondta a házigazda —, itt nehéz ám a talaj. 
Ezt az agyagot nem fogja a kapa, olyan kemény, ha száraz, és bele
ragad, úgy tapad, ha nedves. Azután sovány föld ez, nem nő meg 
benne a búza. A krumpli meg, mintha dió lenne, akkora. Nem való 
ez másnak, csak parlagnak, azon is csak kecskének való terem.
Volt valami igazság abban, amit az öreg mondott — ezt apám is 
megtudta később —, hanem ő nem olyan ember volt, aki könnyen 
beadja a derekát, s addig bizonygatta, hogy itt micsoda gyönyörű 
szőlőt lehetne termelni, amíg a gazda egyszer meg nem szólalt:
— Ha olyan nagyon tudja az úr, hogy mit és hogy kell csinálni, vegye 
meg, aztán telepítsen rajta szőlőt!
Azt ugyan korántsem tudta olyan jól az apám, hogy mit és hogyan
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kell csinálni, hiszen órásmester volt, de a területet megvette, „át
képezte” magát szőlősgazdává, de úgy, hogy később szőlő- és bor
versenyeken sorra nyerte el a díjakat és kitüntetéseket.
Magam a birtokvásárlásról csak később értesültem — akkor még nem 
vontak be a családi tanácskozásba, amin nem is lehet csodálkozni, ha 
meggondoljuk, hogy még a következő évben is sírva szaladtam ki 
ijedtemben a szobából, amikor megláttam a karácsonyfa alatt a nekem 
szánt hintalovat. Nem értem még meg ugyanis ekkor harmadik szü
letésnapomat.

Első emlékeim abból az időből valók, amikor már állt a ház, termett 
a szőlő, s hétvégén mi is rendszeresen kijártunk, ami túrának is 
beillett, hiszen hat kilométernyi távolságra volt a várostól, s csaknem 
három gellérthegynyi magasságot kellett megmászni, mire odaértünk. 
Az igazi élményt azonban nem ezek a hétvégék jelentették, hanem 
a nyarak. Anyai nagyanyám állandóan kint lakott, mi gyerekek künn 
töltöttük az egész nyarat a szőlőben. A nagyanyám által a „relni”- 
ben sütött krumpliskenyérnél, az eső után frissen szedett szegfű
gombából és aznapi tojásból készült gombástojásnál talán sohasem 
fogok jobb ízű ételeket enni.

A z élet princípiuma című könyvem írásakor, 
fel sem merült bennem, hogy lesz olyan olvasó, aki nem tudja, mi az, 
hogy princípium. így hát igencsak meglepődtem, amikor Kiszely pro
fesszor a sárospataki Biológus Napokon tartott előadásában elmondta, 
hogy az elsőéves szegedi orvostanhallgatók közül egyetlenegy sem 
akadt, aki tudta volna, hogy mit jelent ez a szó. Ekkor döbbentem rá, 
hogy ami nekünk alapfogalom, az az utánunk jövő generáció számára 
esetleg teljesen ismeretlen. Eszembe villant ez egyetemi előadásaim 
egyikén is, amikor egy biológiai rendszert a detektoros rádióhoz ha
sonlítottam, s hallgatóim között egyetlen egy sem volt, aki tudta vol
na, mi a detektoros rádió.
Most is ez jut eszembe, amikor a cserebogár-invázióról akarok írni, 
mert nem tudom, olvasóim között nem lesznek-e nagy számmal olya
nok, akik nem tudják, mi az az invázió. Abban az időben (a 40-es 
évek elején) ezt nem lehetett nem tudni, erről írtak a lapok, ezt har-
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sogta a rádió, erről beszéltek az emberek, s inváziót játszottam ma
gam is több száz papírhajómmal (amelyeket az invázióról szóló újsá
gokból készítettem) a zongora alatt.

A cserebogárról a mai gyerekek is tudják, hogy az micsoda, bár jelen
tősége, szerepe megközelítően sem az, mint a múltban volt. Annak 
idején ez volt az egyik fő mezőgazdasági kártevő. Már az elemi
ben is tudtuk, hogy káros, hogy hároméves fejlődési ciklusa van, 
a földben pajorként, majd bábként telel át, s hogy a szántóvető 
ember után ballagó vetési varjak a pajorokat szedik a barázdából. 
Ma a mezőgazdaságnak egész más rovar kártevőkkel gyűlik meg a 
baja, cserebogarat keveset látni, s nem hiszem, hogy napjainkban 
számottevő kárt okozna.
Állatot nem volt szabad bántanunk, a hernyót ugyan agyon lehetett 
taposni, a legyeket, a cserebogarat irtanunk kellett, de kínozni azokat 
sem volt szabad. így hát esténként odakint a szőlőben, amikor el
szállt egy-egy cserebogár, nagy élvezettel rendeztünk utána hajtó
vadászatot.

A. háború közepén járhattunk, amikor egy 
kora nyári estén Olga nővérem a nagyanyámmal elment a „Bálintra” . 
Szőlőnk ugyanis több, egymástól független kisebb földdarabból állt, s 
ezek közül a legtávolabbit neveztük Bálintnak, amely a háztól lehetett 
vagy egy kilométernyire, vagy még annyira sem. így hát kettesben 
maradtunk unokahúgommal, nem számítva a társaságba Csibészt, a 
kutyánkat. Valamit játszottunk, nem tudom már mit, amikor jelleg
zetes erős zúgásával feltűnt egy cserebogár.
Nosza utána! Alig kezdtük kergetni, zzzzzzzz . . . jött egy másik, 
azután egy harmadik, egy negyedik . . ., azután már azt sem tudtuk, 
hova kapkodjunk. Néhány perc alatt százával, ezrével röpködtek a 
cserebogarak. Csapkodtunk, ugráltunk összevissza.
— Te, ez invázió!
— Cserebogár-invázió!
S még nagyobb lendülettel vetettük magunkat a cserebogarak után. 
Hanem ezúttal a cserebogarak sem voltak lusták. Alig tudtunk belő
lük egyet-egyet leütni, pedig rengeteg röpködött. Mintha megbolon
dultak volna, oly vadul száguldoztak.
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— De kár, hogy ezt Öli nem látja!
Valami segédeszköz kellett volna, rongy vagy deszkalap, amivel a 
röpködő bogarakat le lehetett volna ütni, mert kézzel alig boldogul
tunk valamennyire. A dolog kezdett már félelmetes lenni. A levegőt 
egyenletes, erős zúgás hatotta át, ezernyi cserebogár repülésének zaja. 
Azután egy-két percen belül teljes csönd lett. Minden cserebogár 
eltűnt. A félelmetes zúgást félelmetes csend váltotta fel, valóban úgy 
volt, ahogy mondani szokták, falevél sem rezdült. Izgatottan tárgyal
tuk egymással az eseményeket, amikor megérkeztek Olgáék. Lelke
sedve, egymás szavába vágva kezdtük mesélni, mi történt, s meg
lepetve, talán kis csalódással is értesültünk róla, hogy a „Bálinton” is 
ugyanez játszódott le.
Nagy hévvel magyarázkodtunk, nem vettük észre, hogy Visegrád felé 
az a sötétség már több, mint az alkony szürkülete. Fél órán belül 
irtózatos égzengéssel kitört a vihar. Egyik villám a másik után csap
kodott, valóságos ítéletidő kerekedett. Majd az is elült, de hogy mikor, 
azt nem tudtuk, mert akkorra mi már aludtunk.
Másnap már jó előre felkészültünk az estére. Összeszedtünk minden
féle olyan eszközt, rongyokat, légycsapót, összehajtogatott újság
papírt sőt nokedliszaggatót (természetesen ez utóbbit nagyanyám 
tudta nélkül), amivel csapkodni lehet a rengeteg cserebogarat. A va
csorát egy órával hamarabb követeltük, hogy egy percet se veszít
sünk majd a hadakozásból. Azután kiültünk a tornác elé, vártuk az 
inváziót. A cserebogár-inváziót.
Összesen két, azaz kettő cserebogár röpült el sötétedésig. Azok is 
olyan magasan, hogy meg sem kísérelhettük leütni őket. . .

Két évtizeddel később az Akadémián Kiss István 
szegedi főiskolai tanár kandidátusi védését hallgattam. A biológiai tö
megprodukciós jelenségekről beszélt, hogy a folyók, a tavak és a po
csolyák egyik óráról a másikra hirtelen elszíneződnek. Egyszer zöldek, 
máskor kékek, olykor barnák lesznek. Néha még a hó is megpirosodik. 
Miért?
Mikroszkóppal megvizsgálva a vizeket, kiderül, hogy bennük vala
milyen élőlényfajta hirtelen, látszólag előzmény nélkül, egyik óráról
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a másikra milliárdszámra elszaporodik. Valamilyen algaféle vagy vala
milyen egysejtű, netán mikroszkopikus nagyságú rákocska.
A kandidátusi értekezés éppen azt bizonygatta, hogy ezek a hirtelen, 
tömeges elszaporodások mindig valamilyen meteorológiai jelenséggel 
állnak kapcsolatban, frontátvonulással, időjárásváltozással. Erre bizo
nyítékok százait hozta fel.
Persze itt újra meg lehetne kérdezni: miért? Miért okozhatja egy idő
járásváltozás, frontátvonulás, vihar közeledése egy-egy, minden eset
ben más, de alkalmanként csak egyféle élőlény ilyen elképzelhetetlen 
mértékű megjelenését? Erre ma még nem tudunk válaszolni. A bio
meteorológia gyermekkorát éli, egyelőre vizsgálja és rendszerezi a 
jelenségeket, de magyarázni még nem tudja őket.
Ez az emlékezetes cserebogár-invázió kétségtelenül ilyen tömeg
produkciós jelenség volt. Hasonló tömegprodukciós jelenséget Hor
tobágyi professzor egy zárt mikroszkópi készítményben is megfigyelt, 
amikor több éven keresztül laboratóriumban vizsgálta egy mik
roszkopikus életközösség életét.

Még egy történet kívánkozik ide, amelyet ugyancsak Kiss professzor 
mesélt el, a már említett kandidátusi vitáján. A háborúban hadi
fogságba esett, s egy magas hegyek között levő fogolytáborba került. 
Dolgozni jártak ki a vad, sziklás hegyek közé. Ö persze vízbiológiai 
megfigyeléseit itt is folytatta, főként mintákat gyűjtött, remélve, hogy 
hazakerülése után módjában lesz megvizsgálni azokat. Nem volt ne
héz dolga, hiszen a mikroszkopikus vizsgálathoz borsnyi vagy még 
kevesebb iszapminta vagy kiszűrt, beszárított vízi maradék elegendő, 
s valóban sikerült hazahoznia őket.
Egy alkalommal a tábort egy nagyobb munkára, messze a hegyek 
közé akarták vezényelni. Ő azonban igen erős biológiai tömegproduk
ciós jelenséget észlelt, amiből arra következtetett, hogy erős front- 
átvonulás közeledik. Javasolta hát a táborparancsnoknak, hogy ha
lasszák el a munkát, s ne induljanak el. Kinevették, mutatván, hogy 
ragyogó az idő, sehol egy felhő és különben is, ők, az őslakók, sok
kal jobban ismerik az ottani időjárást, semhogy egy fogoly tanácsára 
szoruljanak. Hanem a frontátvonulás nem az őslakók véleményére
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hallgatott, megérkezett a maga törvényei szerint, mégpedig ritkán 
látott nagyságú vihar és felhőszakadás képében.
Ettől kezdve a helybeliek a foglyot igen-igen tisztelték. Nem kellett 
részt vennie a munkában, húsz kilométeres körzetben szabad moz
gást kapott, s így zavartalanul végezhette tudományos megfigyeléseit. 
Nem haszontalanul. Számos tudományos dolgozat lett belőle.

A  „cserebogár-inváziót” követő nyárra a háború 
menete megváltozott. Megjelentek a bombázók, s minthogy szőlőnk
ből Pestig is el lehetett látni, rettenetes tűzijátékoknak voltunk szem
tanúi. Tulajdonképpen szép látvány lett volna, ha nem lett volna mö
götte a háború borzalma. A sötét éjszakát összevissza pásztázták a 
fényszórók fényei, sztálingyertyák sziporkáztak az égen, ágyúk torko- 
lattüzei s a bombák robbanásai villogtak a távolban. Néha fölöttünk is 
olyan légicsaták dúltak, hogy a szőlőben is pincébe mentünk. Mindezt 
persze szorongva figyeltük, s feszültségünk csak akkor engedett fel, 
amikor az összes fényszóró merőlegesen az ég felé világított, mert ez 
jelentette a légiriadó végét. Volt eset, amikor ez se oldotta fel félel
memet: egyik éjjel láttam, hogy a bombák a Szentendrei-szigeten, a 
káposztásmegyeri vízműnél robbannak — édesapám ott teljesített 
katonai szolgálatot.

S ha már itt tartok, hadd mesélek el valamit, amit csak a néhány 
szemtanú tudott, s nem sokan lehetnek közülük életben. Mint em
lítettem, édesapám katonaként a Szentendrei-szigeten a vízmű kútjait 
őrizte. Mindössze egy szakasz katona volt itt, a kutakra és arra az 
alagútra vigyáztak, amelyben a csövek a vizet a pesti oldalra szállí
tották át a Duna alatt.
A front egyre közeledett. Decemberben azután egyik nap német kato
nák jelentek meg, s aláaknázták az alagutat azzal, hogy másnap fel
robbantják. Ez pedig a pestiek nagy részének a szomjhalált jelentette 
volna. Ekkor este hárman, édesapám, egy kisváci katonatársa és a 
vízművek egyik gépésze összebeszéltek, s az éjszaka leple alatt el
árasztották vízzel az alagutat. Hajnalra elkészültek — és természete
sen megszöktek. A robbantás lehetetlenné vált, az alagút megmaradt. 
Vajon hány pesti ember köszönheti nekik az életét?
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Gyorsan múltak a% évek. 1947 őszére már „ko
moly felnőtt” lettem, tizennégy éves, elég idős ahhoz, hogy éjjel 
őrizzem a szőlőt. Iskola után hazamentem, megebédeltem, utána fog
tam a kerékpárt, s ki a szőlőnkbe. No ez azért nem volt ilyen könnyű, 
a hat kilométerből kettőt ha lehetett kerékpározni, négyet tolni kellett 
a bicajt, hegynek felfelé. Tartott is jó másfél óráig az út. Hanem reggel 
iskolába jövet szinte végig hozott a lejtő: húsz perc alatt a suliban 
voltam.
Természetesen nem üldögéltem egész éjjel a szőlő között. Este körbe
mentem, azután lefeküdtem aludni. Vekkerrel kétszer-háromszor fel
ébresztettem magam; ilyenkor körbejártam a szőlőt. Fegyverem is 
volt: riasztópisztoly s egy marék négusbomba.
A négusbombát fillérekért árulták. Egyszerű jószág volt: egy borsó
szemet egy kis selyempapír-darabkába tekertek, a borsó és a papír 
közé csipetnyi káüumklorát és vörösfoszfor keveréket tettek. Csak 
oda kellett vágni kőhöz, falhoz vagy bármi kemény tárgyhoz, és nagy 
durranással robbant.
Egyik éjjel nem egyedül, hanem padtársammal, Nagy Ferivel mentem 
ki. Második kőrútunkon észrevettük, hogy szőlőszomszédunk viskó
jából világosság szűrődik ki. Régóta bosszantott az öreg Pajor bácsi 
nagyszájúsága: mindennap elmesélte, hogy most őzet, most meg bor
zot, máskor tolvajt szalasztott meg éjszaka, s közben tudtam, hogy 
sötétedéstől virradatig ki sem mer mozdulni az ajtón. Volt egy kerep
lője, sötétedés előtt, s virradat után azzal kerepelt a háza mellett, de 
az éjjelt zárt ajtók mögött végigaludta.
Odalopóztunk az ajtajához. Belülről valami csurgás hallatszott, ami
nek oka egyértelmű volt, lévén a legközelebbi vízvezeték hat kilo
méterre. Kopogtunk az ajtón. A csurgás hirtelen megszakadt, csönd 
lett. Erőteljesebben kopogtunk. Semmi válasz. Ököllel döngettük az 
ajtót. Teljes csönd.
Erre kiosztottam két négusbombát Ferinek, kettőt magamnak, s egy
szerre odavágtuk az ajtóhoz. Elég hangosakat pukkant a csendes 
éjszakában.

— Ki az isten az?! — üvöltötte ki az öreg.
Mi azonban már rohantunk, s behasaltunk az útmenti árokba.
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Az öreg nem mert kijönni, de reggel nem átallótta elmesélni, hogy 
az éjjel is elzavart egy borzot a szöllejéből. . .

E kisebb-nagyobb élményeknek, amelyekből még 
előkerül néhány, nagy szerepe volt gondolkodásom, érdeklődésem, 
viselkedésem alakulásában. Mindenekelőtt saját szememmel láthattam, 
hogy mindennek, létünknek is alapja a munka. A kötelesség elvégzése, 
a munka mindenekelőtt való volt. De mindjárt azt is láttam, hogy a 
munka önmagában nem elég. Ésszel végzett munkára van szükség. 
Az öreg Pajor bácsi szőlője ugyanazon a talajon nőtt, ugyanany- 
nyiszor kapálták, hegyelték, metszették, mint a mienket, mégis ég és 
föld volt köztük a különbség, mennyiségben is, de különösen minő
ségben. Ennek egyetlen oka volt: a mi szőlőnkbe a fizikai munka 
mellett szellemi munkát is fektettek, az öregébe csak fizikait. 
Megtanultam, hogy csak minőségi munkát szabad végezni; apám erre 
különösen kényes volt. Talán két kezemen össze tudom számlálni, 
hogy önállóságomig hányszor kaptam tőle elismerő szót. Volt olyan 
eset, hogy az elismerést két évtizeddel az esemény után kaptam meg. 
Lett is értéke dicsérő szavainak; szinte Nobel-díjjal is felértek.
Ezek az évek a „régi világ” utolsó évei voltak. Grófok, bárók, püs
pökök, kanonokok fordultak meg apámnál óra- vagy ékszerjavítási 
ügyekben. Megdöbbenten tapasztaltam, hogy apám szemében e mél
tóságoknak semmi értéke sincs. A püspöknek sem csókolt kezet, bár 
ez akkoriban főbenjáró bűn volt, de érdekes módon elnézték neki. 
Becsülték őt kiváló munkájáért. Nálunk egyetlen mérce volt: ki 
mennyire értékes ember, ki hogyan dolgozik, ki mit alkot, rangjától, 
származásától, kitüntetéseitől, beosztásától függetlenül. Ezt a szem
léletet hoztam magammal. Volt is emiatt bőven bajom. 
Megtanultam a fegyelmet. Otthon igencsak szigorú mércével mértek 
mindent, de ez a mérce természetesnek hatott, hiszen szüleim is így 
éltek. A pontosság percen belülit jelentett, a szavahihetőség enged
mény nélkülit. Beszélni akkor lehetett, ha lényeges mondanivalónk 
volt. A fecsegés felesleges és káros.
Ám e fegyelem betartása, s a nyomában felém megnyilvánuló biza
lom végtelen szabadságot eredményezett: nyolc-kilenc éves korom
ban már teljesen szabadon, felügyelet nélkül használhattam a flóbertet
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(kispuskát), amivel bizony embert lehetett volna ölni, mehettem csó
nakkal a Dunán egyedül, barangolhattam erdőben, hegyen, vízen. 
Figyelhettem, láthattam, tapasztalhattam. És tanulhattam, nemegyszer 
a saját káromon. Nem tankönyvekből, tapasztalatból ismertem meg a 
természet összefüggéseit, saját szememmel láttam, hogyan tette tönkre 
(igenis múlt időben) az ember — a maga rövidlátóságával, pillanatnyi 
érdekeit tartva szem előtt — a Dunát, az erdőt, a tájat és sok vonat
kozásban a várost is, amelyben él. Láttam még a múlt bűneit, s új 
eredményeink szemem előtt bontakoztak ki: de láttam még a múlt 
értékeit is, s tudom, hogy nagyon sokat közülük balga módon saját 
kárunkra hagytunk elveszni.
Mindenekelőtt azonban megtanultam előre látni, messzire nézni. Meg
szokni, hogy jónak-rossznak egyaránt van következménye. Hogy 
nem a pillanatnyi jó az igazán jó, s mindennek az az áldozat adja meg 
az értékét, amit érte hozunk. Azt hiszem, ebben döntő szerepe volt 
annak a kilátásnak, amely szőlőnkben tárult szemünk elé. Északról 
közvetlen hegyoldal határolt minket: a Naszály gerince. Délről, úgy 
8—10 kilométer távolságban a Pilis hegység zárta a határt; nyugat
ról 20—30 km-re a Börzsöny kéklett, s keleten a szem elveszett az 
Alföld síkságában. A Duna előtörve a visegrádi hegyszorosból, s két 
ágával körülölelve a Szentendrei-szigetet, eltűnt a távolban.

Ebben a csodálatos kilátásban a kicsit és a végtelen nagyot, a gyorsat 
és a végtelen lassút, a mozdulatlant és az örökké változót egyaránt 
lehetett érzékelni. A záporokat, a zivatarokat, a viharokat messziről 
lehetett látni, s előre tudtuk, merre fognak vonulni. A felhők mintáza
ta a másnapi időjárást mondta meg nekünk. Figyelemmel követtük 
a Duna áradásait, előre tudva, mikor hol jelennek meg újabb ezüst 
felületek a tájban, jelezvén az áradás előrehaladtát. A hajók e távol
ságból mozdulatlanul álltak a Dunán, ám félóra múlva mégis máshol 
voltak, jelezvén, hogy a mozdulatlanság is csak időmérték kérdése. 
Mindent figyelni, mindenből következtetni. Előre gondolkodni, a 
jövőbe nézni. És mindent próbálni megérteni. Mindennek van oka. 
Az ok ismerete nélkül fél tudás a tudás.
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Pálinkafőzés

j4.% öreg Kosdiék há%a vagy százötven méterre 
lehetett szőlőbeli házunktól. Furcsa építkezés volt, mélyen bevágva 
a domboldalba, ezért udvaruk két oldalát mintegy háromméteres lösz
fal, a harmadikat a ház, a negyediket, a lejtő felőlit sűrű sövény határol
ta. így az udvar teljesen zárt volt, és az örökkön járó nyugati szél is át- 
fútt felette, ha meg sütött a nap, kora tavasszal és késő ősszel is egy
aránt jó meleg volt.
Szőlőnk az ő udvarukig tartott, s ha kimentünk a sarkára, úgy tűnt, 
mintha emeleti erkélyről néztünk volna le hozzájuk. Márpedig gyak
ran tartózkodtunk itt, mert itt volt a szederfánk. Volt ugyan egy másik 
szederfánk is, egy jóval nagyobb, sőt hatalmas, amelyik fél hüvelyk
ujjnyi szedreket termett, de az egyrészt sokkal messzebb volt, másrészt 
szebb volt ugyan a termése, de nem volt olyan édes, mint emezé. 
Hallani vélem most némely olvasóm felháborodását, hogy nem szeder
fa az, hanem eperfa. Hiszen már Arany János „Családi kör”-ében is 
az eperfa lombja bólingatott. Valóban, már gyerekkoromban számos 
vitát hallottam, amelyekben apám vitatkozott a jobban tudókkal e te
kintetben. Ám felénk ezt szederfának mondták, a szúrós-bokros-fo- 
lyondáros cserjét szederindának, a kertben az epret kellett kapálni, 
a hegyi tisztásokon pedig itt-ott szamócát szedhettünk. Itt is így hasz
nálom hát, azon egyszerű oknál fogva, mert így tanultam apámtól, aki 
ezt annyira következetesen használta, hogy a pálinkásüvegre is az volt 
írva: Szederpálinka. A mellette álló Szamócalikőr pedig valóban erdei 
szamócából készült, nem pedig földieperből, amiből manapság készí
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tik. Az első szedrezés, amelyre visszaemlékszem, ugyancsak jól bevéső
dött emlékezetembe. Kicsik voltunk, még nem jártunk iskolába. 
Hárman majszoltuk a szedret, nővérem, Olga, unokahúgom, Klári és 
én. Rengeteg volt a szeder, feketéllett tőle a fa alja, talpunk olyan volt, 
mintha lila festékkel kenték volna be. Igaz, nemcsak a talpunk, a ke
zünk is, s minthogy hol itt, hol ott simogattuk magunkat, amolyan 
harci parádéra kifestett indiánokhoz lehettünk hasonlóak.
Békésen szedreztünk a nyári kánikulában, az öreg Kosdi kutyája is 
abbahagyta már a csaholást, amikor Klári húgom hirtelen vészjóslóan 
felüvöltött. Mi van, mi bajod? — kérdeztük. Ám ő felelet helyett 
üvöltve rohant a házunk felé.
— Ez megbolondult —- mondta Olga, s egyszerre egy marék szedret 
tömött a szájába. Megvontam a vállam, s arra gondoltam, hogy a ké
nyes városi kisasszonynak bizonyára tüske ment a lábába. Megesik az 
ilyesmi, nem kell azért akkora ribilliót csapni.
Emlékezetem szerint úgy két-három perc telhetett el, amikor Olgané- 
ném is hirtelen felüvöltött, és ő is minden magyarázat nélkül rohant el.
— Ez is megbolondult — s ezt szükségszerűen én állapítottam meg, 
minthogy más egyén nem volt már a közelben. — Hát igen, ilyen 
kényesek a nők, nem is érdemes velük szedrezni — de egyedül már 
nem esett olyan jól az a szeder, s lejjebb másztam az ágon. Mert 
ugyebár a férfiember az felmászik a fára, s úgy szedi a szedret, nem a 
földön állva, mint a nők. Egy-két tornamutatvány, s már az alsó 
ágon voltam, ahonnan egyszerűen le lehetett ugrani a földre. Egy 
elegáns mozdulattal le is ugrottam — és felüvöltöttem. Azután, mint
hogy már úgysem volt kinek magyarázkodnom, folytonos ordítás 
kíséretében én is a haza rohantam.
Kosdi bácsinak ugyanis nemcsak ugatós kutyája, meg időnként re
kedten iázó szamara volt, hanem méhei is voltak, amelyek a szederfa 
alá hullott gyümölcsről ezrével hordták az édes nedűt a pár méterre 
levő kaptárakba. Ezekbe tapodtunk mi bele meztéláb.
Udvarunkban volt egy hatalmas, lelógó ágú körtefa, az alatt ült egy- 
egy sámlin Olga és Klári, lábuk ecetes agyagban, kezükben egy-egy 
hatalmas zsíroskenyér, s a könnytől és szedertől maszatos arcukon 
kaján vigyorral nyugtázták a férfi legyőzetését.
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Mire odaértem, nagyanyám már kirakta a harmadik sámlit is meg az 
ecetet, ismét elővette a zsákvarrótűt, gyufával kiégette, azután kiope
rálta a talpamból a méh fullánkját, és közben elmagyarázta, hogy a 
méhecske, amelyik megszúrt, elpusztult szegény, mert fullánkja olyan, 
mint a szigony, s ha egyszer beszúrja valahova, nem tudja kihúzni, így 
kiszakad a testéből a méregzacskójával együtt. Bezzeg a darázs az nem 
hagyja ott a fullánkját, s annyiszor tud szúrni, ahányszor csak akar. 
Ezután kibontotta az ecetesüveget, s a maradékkal agyagot gyúrt. 
Abba kellett belenyomni a talpam, az majd enyhíti a méhméreg okozta 
sajgó fájást. Valóban, enyhítette is. Végül én is kaptam egy hatalmas 
karéj zsíros kenyeret. Nem árt, ha ugyanarra a bajra kétféle orvosságot 
is alkalmaz az ember. Egyet külsőleg, egyet belsőleg.

Korántsem mindig rajongtam ennyire a szederfáért. Cseperedős ko
romban ugyanis már rendszeresen kellett nagyanyámmal vagy 
nagyapámmal szedret szedni. Naponta megráztuk a fák ágait, a le
hullott szedret összegyűjtöttük, s hazavive beraktuk egy nagy hordó
ba. Két nagy hordónk állt a pince szájánál, az egyik nyílásában „ko
tyogó” volt, ez a hordó kifejezetten pálinkacefrének készült.
A kotyogó egy ügyes szerkezet — a mienk kerámiából készült —, 
amely ha víz van benne, kiengedi a hordóból az erjedéskor keletkező 
gázokat, de a levegőt nem engedi be a hordóba. Azt mondták, hogy 
akkor erjed jól a cefre, ha nem kap levegőt, különben könnyen meg- 
ecetesedik. Akkor még nem tudtam, hogy miért.
A másik hordónk nem volt ilyen flancos, egyszerűen kiverték egy 
nagyobb hordó egyik fenekét, ez a fele került felülre, amit egy zsák
vászonba burkolt fedővel takartak le.
Mi tagadás, sokat kellett hajolgatni a szederért, mire a két hordó meg
telt. Ezután még egy darabig hagyták érni a gyümölcsöt, s amikor a 
kotyogás megszűnt, lovas kocsira pakolták, s elvitték a szeszfőzdébe. 
Legnagyobb bánatomra, engem sohase vittek el oda. Mint mondták, 
az nem gyereknek való. Különösen azután, hogy egyszer egy inas
gyereket szeszmérgezéssel kórházba kellett szállítani, éppen akkor, 
amikor a mi pálinkánkat főzték. Emlékszem, apám nagyon fel volt 
háborodva, hogy lehet egy gyereket ennyire leitatni, a főzőmunkás 
pedig váltig hangoztatta, hogy nem volt az egy féldeci sem, amit az
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inasgyerek megivott. Nem hittek neki, hiszen egy tizenhat éves fiú 
féldeci pálinkától nem kerül kórházba.
Pedig alighanem a főzőmunkásnak volt igaza. Lehet, hogy nem volt 
az féldeci sem, de „rézeleje” volt. A pálinkafőzésnél először nagy 
alkoholtartalmú folyadék jön ki a készülékből, s ahogy telik az idő, 
úgy csökken a kifolyó lé alkoholtartalma. Ám ami a legelején kifolyik 
— ezt nevezik rézelejének — kegyetlenül erős, csípős. Sokan azt hi
szik, hogy ez tiszta alkohol. Tévednek. A rézelejében még kevés az 
etilalkohol. Helyette aldehideket — főként acetaldehidet — tartalmaz, 
amelyek igen súlyos mérgek. A legegyszerűbb aldehidet, a formalde
hidet — kereskedelmi nevén formaiint — sokan ismerik, ha máshon
nan nem, hát a dezodorokból, ugyanis az izzadságszagot termelő vaj- 
savbaktériumokat megöli.
A rézeleje ilyen mérgező aldehideket tartalmaz, s a szegény inasgyerek 
alighanem rézelejét ivott. Nem alkohol-, hanem aldehidmérgezéssel 
vitték kórházba. De ezt akkor, ott senki sem tudta, az orvosok sem. 
Alkoholmérgezéssel kezelték. Szerencsére ugyanaz a tennivaló alde
hidmérgezés esetén is: gyomormosás, szíverősítés. És lesni, hogy 
a szervezet meg tud-e birkózni a méreggel. Mert nemcsak a kórháztól, 
a szervezettől is függ a gyógyulás. Az aldehidek igen hamar felszívód
nak.

aldehideken kívül más méreg is előfordul 
a pálinkában. És ismét egy gyermekkori emlék tolakszik elő. Ugyan
csak kánikula volt, amikor Olgával és Klárival megérkeztünk a sző
lőnkbe. Első pillantásunk egy nagy halom már megszáradt sárga
barackmagra esett, ami alighanem nagyanyám baracklekvár-főzésének 
volt a maradványa. Rohanás a kamrába kalapácsokért, s versenyez
tünk, ki tud többet feltörni és megenni. Hogy még a barackmagtörés 
közben lettünk-e rosszul vagy utána, arra bizony már nem emlékszem, 
de rettenetesen rosszul lettünk. Nagyanyám meg is ijedt, és szidott 
bennünket, ő ugyanis tudta, hogy a sok sárgabarackmag rosszullétet 
okozhat. Azt viszont csak egyetemi hallgató koromban tudtam meg, 
hogy a sárgabarack magjában van egy amigdalin nevű vegyület, ami
ből a nyál egyik enzime ciánt szabadít fel, a cián pedig az egyik leg
veszedelmesebb méreg.
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Ha a barackpálinkát magozatlan sárgabarackból készítik, az erjedési 
folyamatban a mag ciántartalma felszabadul, s főzéskor a cián a cef
réből átkerül a pálinkába. Amikor — már mérnökként — az Erjedés
ipari Vállalatnál dolgoztam, vagonszámra kaptuk az olyan pálinkákat, 
amelyeket a nagy ciántartalom miatt nem lehetett kereskedelmi forga
lomba hozni. Ipari szeszt készítettünk belőle.

1945 nyarán — fogalmam sincs, miért — apám 
úgy határozott, hogy a cefréket nem küldi el a szeszfőzdébe, hanem 
magunk fogjuk lefőzni. Elment egy barátjához, aki bádogos volt, 
hogy csináltasson vele egy szeszfőző készüléket. Apám csak tökéletes 
munkát volt hajlandó kiadni a kezéből, és csak ilyet is fogadott el. 
Nem csoda, hogy a bádogos barátja sem akármilyen kisiparos volt, 
hanem kiváló a maga nemében, aki azokat a feladatokat szerette, amibe 
úgy istenigazából bele lehetett sűríteni a szakmai tudást. Hat fia volt 
és két lánya, ebből négy fiú már az idő tájt felszabadult bádogos. Em
lékszem, a váci nagytemplom kupoláját is ők bádogozták.
Evvel a barátjával ketten spekulálták ki, milyen is legyen a pálinka
főző, hiszen annak a több hektoliter cefrének a lefőzéséhez tekintélyes 
méretű készülék kellett. Én már csak készen láttam, amikor szőlőnk- 
beli házunk konyhájából mindent kipakolva, odabent felállították. 
A tűzteret a közönséges katlanunk szolgáltatta, ennek szokásos üstje 
helyére került a szeszfőző üstje. Ez rézből készült, vízszintes peremmel 
a tetején, hogy a felső részt ehhez csavarozhassák.
Hanem ennek a szeszfőző üstnek kettős feneke volt. Hogy az ötle
tet honnan vették, nem tudom, lehet, hogy maguk találták ki, hiszen 
hasonló megoldással azóta sem találkoztam. Úgy okoskodtak, hogy 
ha a sűrű cefrét betöltik az üstbe és közvetlenül alátüzelnek, a cefre 
oda fog kozmálni. Ezért dupla feneket készítettek az üstnek, a felsőt 
szitaszerűen átlyuggatták, a kettő közé tiszta vizet töltöttek, s csak 
e fölé került a cefre. Kitűnően be is vált ez a „találmány”, tényleg nem 
égett oda a gyümölcs az üst fenekére.
Megtöltötték hát az üstöt cefrével, rátették a tetejét, a két perem közé 
azbeszttömítést helyeztek, és anyáscsavarokkal körbe összeszorítot
ták. Csodálkoztam, miért kell ennyi csavar bele, lehetett vagy harminc 
darab. Igaz a csavarok nem voltak vastagok. A tető kúpos volt, amely
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egy szűkítővei csatlakozott ahhoz a rézcsőhöz, amely a párákat vezette 
a hűtőbe. A hűtő bádogból készült, kéthektós edény volt, benne rézből 
készült spirálcsővel.
Késő délután lett, mire mindennel elkészültek — a hűtőt is feltöltötték 
hideg vízzel —, s az üst alá gyújthattak. Ünnepélyes pillanat volt, 
mindenki csodálattal nézte az új masinát. Rakták az aprófát a tűzre, 
s percenként simogatták az üstöt, melegszik-e már. Melegedett. Oly
annyira, hogy apám egyszercsak megjegyezte: „Most már jönnie 
kell.”
De nem jött. Már hallani lehetett a cefre fortyogását, de a pálinka csak 
nem akart csepegni. Fogdosták a hűtőhöz vezető csövet is, de nem 
akart az melegedni. Végül lassan, lassan megjelent az első csepp a 
hűtőcső végén. Olyan volt a színe, mint a tintának.
— Valami nem stimmel — mondta apám. — Meg kell nézni, mi baj 
van.
Miután engem kiküldtek, szemtanúként nem számolhatok be a tör

28



téntekről. De a lényeget, azt tudom. Kiszedték a tűz nagyját a katlan
ból, azután elkezdték lazítani a csavarokat. Számítottak rá, hogy oda
bent nagy a gőznyomás, de ilyenirányú tapasztalata egyiküknek sem 
volt. Annyira mindenesetre voltak óvatosak, hogy a lazítást az egyik 
fal felőli csavarnál kezdték, hogy az esetleg kifüvó gőz ne rájuk fújjon. 
Ám alig lazították meg az első csavart, a gőznyomás ereje hirtelen le
szakította a szomszédos csavarokról is az anyákat, az üstfedő hátsó 
fele felhajlott, s a gyors nyomáscsökkenéstől felhabzó cefre, mint 
valami vulkánkitörés, elemi erővel lőtt vagy fél hektoliter erjedt lila 
epret a fehérre meszelt falra.

Anyám gyakran emlegette, hogy a részeg emberekre külön őrangyal 
vigyáz. Azt kell hinnem, hogy a pálinkafőzőkre is. Többszörös 
szerencse kellett hozzá ugyanis, hogy ezt a pálinkafőzést igen csúnya 
baleset nélkül ússzuk meg. Az alapvető hiba az volt, hogy a pára
elvezető cső igen szűkre volt méretezve, mondván, hogy abban úgyis 
csak a gőzök mennek. A második, hogy az üst hosszú, hengeres alakú 
volt, amelynek lényegében csak az alját melegítette a tűz; a harmadik 
pedig, hogy ezt a meglehetősen magas hengeres üstöt majdnem 
színültig megtöltötték cefrével.
Így azután, amikor alátüzeltünk, a két fenék közötti víz felforrt anél
kül, hogy a hengerben levő gyümölcs is felmelegedett volna. A sűrű 
cefrét azonban a gőz nem tudta kellően mozgatni, hanem megemelve 
bepréselte a páraelvezető csőbe. Azaz odáig már nem jutott el a cefre, 
mert a kúp alakú szűkítőben úgy összepréselődött, hogy tökéletes 
dugót képezett. Ahogy tüzeltünk, úgy nőtt a nyomás, a nyomásra 
egyáltalán nem méretezett főzőüstben.
Hiába szeretett tehát mind apám, mind a barátja tökéletes munkát 
végezni, ez esetben hiányzott hozzá a tapasztalat és a tudás. Hiába 
volt a kivitel szemet gyönyörködtetően tökéletes, ha hibás volt a 
konstrukció. Azaz, talán mégsem egészen hiába. Az egyik szerencse, 
ami miatt a katasztrófát elkerültük, a tökéletes kivitelezés volt. Ké
sőbbi, az iparban szerzett tapasztalataim alapján ma mintegy 2—3 
atmoszférányira becsülöm azt a túlnyomást, ami a főzőüstben kiala
kulhatott. Az üst méreteit figyelembe véve ez mintegy negyven tonna
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nyomóerejével azonos. Hogy ekkora erő hatására nem robbant szét az 
a viszonylag vékony vörösréz lemezből forrasztással készült üst, az 
kizárólag a kiváló munkának köszönhető.
Minden olyan készüléken, amelyben nagy nyomás uralkodik, vagy 
amelyikben műszaki hiba folytán nyomás alakulhat ki, biztonsági 
szelepnek is kell lennie, amelyik kienged, mielőtt a készülék szétrob
banna. Még a kuktafazékon, kávéfőzőn is van biztonsági szelep. Ezen 
a készüléken nem volt, hiszen nem is gondoltak arra, hogy benne 
nyomás is kialakulhat. De a viszonylag gyenge anyáscsavarok a menet 
átszakadásával a biztonsági szelep szerepét töltötték be. Ez volt a má
sodik szerencse.
A harmadik szerencse, hogy ez a véletlen biztonsági szelep a fal felé 
engedte ki a nagynyomású, forró cefrét, nem feléjük. Aligha élték 
volna túl az égési sebeket, amit a forró, sűrű cefre okozott volna. (Ha 
kávét főzök, a kávéfőzőt mindig úgy fordítom, hogy biztonsági sze
lepe a fal felé nézzen . . .)
Fél éjszaka ráment, míg úgy-ahogy rendbe hozták a konyhát. Azután 
jóval kevesebb mennyiséggel újra töltötték a készüléket. Három nap 
alatt az összes cefre átalakult pálinkává minden baj nélkül.

sl% ötvenes években — a gyümölcs- és szőlő- 
termesztés erősen visszaesett. Lecsökkent a bor- és a pálinkatermelés, 
s a kereseti viszonyok a legtöbb családban nem tették lehetővé, hogy 
szeszes italokat pénzért vásárolhassanak. Elterjedt tehát az otthoni 
bor- és pálinkakészítés. Minthogy gyümölcshöz és szőlőhöz sem igen 
lehetett hozzájutni, az emberek minden lehetséges és lehetetlen nyers
anyagból próbáltak szeszes italt készíteni. Hússzor annyi rum- és 
egyéb aromát adtak el, mint amennyi az országosan hivatalosan forgal
mazott finomszesz teljes mennyiségéből történő italkészítéshez ele
gendő lett volna. Pedig a házilag főzött tömény szeszes italoknak csak 
a kisebbik részét ízesítették aromával.
Ebben az időben az otthoni pálinkafőzéseknek a legkülönbözőbb 
„házi technológiái” alakultak ki, a leggyakoribb a „vájdlingos” és 
a „tejeskannás” módszer volt. Alig volt olyan ház, ahol a vendéget 
ne házi pálinkával kínálták volna, s minden házigazda büszke volt
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a maga főztjére. Illett a főztet dicsérni! Pedig hozzáértő ember ezt 
csak kínosan feszengve tehette, mert ezek a pálinkák borzalmasan 
rosszak voltak s — amit a házigazdák sem tudtak — mérgezők is. 
Az adott nyersanyagokból házi módszerekkel ugyanis egyszerűen 
nem lehet jó pálinkát főzni. A jó pálinka készítésének két titka van: 
a tökéletes erjedés és a jó főzés.

Az erjesztést élesztőgombák végzik. Ezeknek sok faja van, s az egyes 
fajokon belül számos változat. Az egyik legismertebb faj a Saccharo
myces cerevisiae, az az élesztőgomba, amelyet tésztakelesztés céljára 
préselt formában az üzletekben is megvásárolhatunk. A présélesztő 
nem más, mint a mikroszkopikus nagyságú élesztőgombasejtek mil- 
liárdjainak egymáshoz préselt tömege. Az az élesztő, amelyet a szesz
gyárakban alkoholkészítésre is használnak, a Saccharomyces cerevisiae 
egyik változata.
Ennek — és sok más élesztőnek — az a tulajdonsága, hogy a cukrot 
(a répa- vagy nádcukrot, amelyet mi kristály- vagy porcukor alakban 
ismerünk, a szőlőcukrot stb.) etilalkohollá és széndioxiddá tudja le
bontani. Ezt a folyamatot alkoholos erjedésnek nevezzük. Ám ez csak 
akkor következik be, ha az élesztőt oxigénszegény környezetben te
nyésztjük (ezért kell az erjedő cefrét levegőtől elzárt környezetben, 
pl. kotyogóval ellátott hordóban tartani). Az alkoholgyártásnál az er
jesztést óriási nagy, több száz köbméteres rozsdamentes acéltartályok
ban, úgynevezett fermentorokban, levegőtől elzárva végzik. Ilyen 
körülmények között az élesztőgomba nem pusztul el, de igen lassan 
szaporodik.
Oxigén jelenlétében az élesztő a cukrokat nem erjeszti, hanem elléleg- 
zi, azaz majdnem teljes egészében széndioxiddá oxidálja a maga bio
kémiai folyamataival megvalósított „lassú elégetés” révén. Ily módon 
tizennyolcszor annyi energiát szabadít fel a cukorból, mint erjedéskor, 
és ez a sok hasznosítható energia lehetővé teszi, hogy igen gyorsan 
szaporodjon. így egy-egy élesztőgyári fermentorból, amelyek alig 
különböznek a szeszgyári fermentoroktól, egy-egy erjesztés után fél- 
vagonnyi élesztőgombát is ki lehet nyerni pusztán annak következ
ményeként, hogy a cefrén óránként több ezer köbméter levegőt nyo
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matnak át, igen finom buborékok formájában. Ilyen körülmények kö
zött azonban a fermentáció alatt nem keletkezik számottevő mennyi
ségű alkohol.
Az erjedéshez és az élesztőgombák szaporodásához a cukor nem ele
gendő. A cukor az élesztőnek csak szén- és energiaforrása. Ezenkívül 
szüksége van nitrogénre, foszforra, kénre, vasra, különböző nyomele
mekre, valamint a számára vitaminszerepet betöltő úgynevezett biosz- 
anyagokra is. Ráadásul egyáltalán nem mindegy, hogy ezek az anya
gok milyen arányban vannak jelen. Ezeket a tiszta szőlőmust vagy a 
„tisztességes” gyümölcscefre az élesztő szempontjából optimális 
arányban és mennyiségben tartalmazza, így tökéletes erjedés játszód
hat le, amelynek végeredménye a kristálytiszta, kellemes „bukéjú”, 
szép fénytörésű, ízletes aromájú, finom zamatú, fejfájást nem okozó 
bor vagy gyümölcscefre esetén az ebből főzhető jó aromájú, hibátlan 
gyümölcspálinka.
Rossz időjárás esetén a szőlő, illetve a gyümölcs már nem optimális 
arányban tartalmazza az élesztő működéséhez szükséges anyagokat. 
Ilyenkor az élesztő „kínlódik”, a számára kedvezőtlen körülmé
nyeket különböző biokémiai mellékfolyamatokkal kompenzálja, ame
lyek eredményeképpen a mustba vagy a cefrébe rossz hatású, kellemet
len, sőt mérgező hatású anyagcseretermékeket választ ki. Az ilyen 
nyersanyagból készült bor, pálinka már nem olyan kellemes ízű, és fej
fájást okoz.
Különösen erősen jelentkeznek a mellékfolyamatok akkor, ha a cefrét 
cukorral „feljavítják”, hogy ezzel nőjön az alkoholhozam. A cukor 
az élesztő életműködéséhez szükséges komponensek közül csak a sze
net tartalmazza, ilyenkor a tápanyagarányok s az erjedési folyamatok 
„ferde” módon zajlanak le. Elgondolhatjuk, milyen erjedés megy 
végbe egy olyan — az ötvenes években számos családnál készített — 
cefrében, amelyet például száraz kenyérből, cukorból és kereskedelmi 
élesztőből állítottak össze. De még ennél is rosszabb az a módszer, 
amikor csak tiszta cukrot oldanak vízben, és nagy mennyiségű keres
kedelmi élesztőt adnak hozzá. Ilyenkor ugyanis a nagy mennyiségben 
adagolt élesztő egy részének bomlása szükséges, hogy a másik rész — 
a bomlástermékek részbeni hasznosításával — úgy-ahogy mégis er
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jeszteni tudjon. Nincs az a tökéletes pálinkafőző készülék, amellyel 
az ilyen cefréből jó pálinkát lehetne főzni.
Melléktermékek — sőt mérgező melléktermékek — még a tökéletes 
erjedéskor is keletkeznek, csak kis mennyiségben. Ilyenek a már emle
getett aldehidek is. Ezek egy része — az alkoholhoz hasonlóan — illé
kony anyag, ezért pálinkafőzéskor az alkohollal együtt a párlatba 
kerülnek. Az acetaldehid még az alkoholnál is illékonyabb, ezért leg
nagyobb töménységben a pálinkafőzés elején, a már említett „rézele
jében” jelenik meg a párlatban. A jó gazda a rézelejét eldobja, nem 
„gazdagítja” vele a pálinkáját.

Nincs olyan tökéletes pálinkafőző — de bonyo
lult ipari alkohollepárló sem—, amellyel tiszta, tömény, azaz vízmentes 
100 %-os alkoholt lehetne előállítani. A vízmolekula kis része ugyanis 
olyan erősen kötődik az alkoholmolekulákhoz, hogy desztillá- 
lásnál mindig együtt hagyják el a folyadékfázist, és a párlatban is 
mindig azzal együtt jelennek meg. Ezért az alkoholt egyszerű lepárlással 
csak 96 %-osig lehet töményíteni. Ha ezt a 96 %-os töménységet a főz- 
debeli pálinkafőzővel akarnánk elérni, bizony nagyon sokszor, talán 
százszor is újra és újra kellene főzni a párlatot, mire a 12—15 %-os 
alkoholtartalmú cefréből a 96 %-os tiszta szeszhez eljutnánk. És termé
szetesen minden egyes lepárlásnál el kellene különítenünk a rézelejét, 
az utópárlatot és a maradékot is. Ez bizony nem lenne valami haté
kony módszer a tömény alkohol előállítására.
A tiszta szesz ipari előállításakor természetesen nem pálinkafőzőket 
alkalmaznak, hanem úgynevezett lepárlóoszlopokat. Ezek több emelet 
magasságú hengerek, amelyek számos rekeszre, úgynevezett tányérra 
vannak osztva, s mindegyik tányér egy-egy pálinkafőzőnek felel meg. 
Minden tányér az előző által főzött szeszt finomítja tovább. Ravasz 
konstrukciókkal, segédoszlopok alkalmazásával azt is el lehet érni, 
hogy a melléktermékek is külön-külön gyűljenek össze. A mellékter
mékektől azonban még e bonyolult ipari berendezésekben is nehéz 
tökéletesen megszabadulni. Nem is minden szeszgyárnak sikerül ez, 
így nem mindegyik termékét minősítik italok készítésére alkalmas 
finomszesznek.
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Manapság hazánkban már kevésbé dívik a mindenféle mesterséges 
cefréből történő házi pálinkafőzés. Ugyanakkor ennek az „üzleti” 
változata, az illegálisan értékesítésre készített pálinkák mennyisége 
növekedett. Az illegális főzéssel és értékesítéssel kapcsolatos enyhébb 
hatósági elbírálás csakúgy, mint az illegális tevékenységet messzeme
nően elnéző társadalmi szemlélet kedvez a „bögrecsárdáknak” . 
A szervezet azonban nem lehet elnéző. A rosszul erjedt, rosszul főzött 
pálinkák mérgezőek. Ez a mérgező tulajdonság függeden attól, hogy 
a hatóság vagy a társadalom milyen szigorú mércével méri az illegális 
pálinkafőzést.



V adászat nagyvadra

Ha nem olyan nagyon régen történt volna, bizony 
aligha dicsekednék vele. De hát egyrészt igencsak rég esett — más
részt egyéb mentségeim is vannak, például az, hogy nem voltam még 
egészen hétéves. Gyanútlanul tettem a magamét szőlőnkbeli házunk
ban, amikor feltűnt, hogy apám a szekrényből kimarkol néhány fló- 
bertbe való „longriíf” töltényt (ezekkel nekem igencsak csínján kellett 
bánnom, minthogy „embert is lehet ölni vele”), egyenként satuba 
fogja őket, s a hegyüket laposra reszeli. E ténykedés szentségtörésnek 
számított a szememben, hiszen az éles tölténnyel legfeljebb lőni volt 
szabad, nemhogy reszelni!
Érthető, hogy körötte settenkedtem, s gyürkőztem magammal, hisz 
a kíváncsiság ugyancsak kikívánkozott belőlem. Apám nem szerette 
a fölösleges beszédet, mégis úgy döntöttem, hogy ez esetben a kérdés 
nem fölösleges.
— Miért tetszik lereszelni ?
— Hogy a kisszamarak kíváncsiskodjanak — kaptam meg a szabvány
választ, ám tudtam, hogy a pontos felvilágosításra is sor kerül, ha itt 
lesz az ideje.
Szótlanul néztem, hogy apám előveszi a szekrényből a ílóbertet (ez 
természetes volt), azután a golyós puskát (ez már szokatlan), majd a 
hátizsákot (mi lesz ebből?), végül a sátrat és egy pokrócot is, amelyek 
a hátizsákba kerültek a töltények és a tőr mellé (ami már végképp 
megmagyarázhatadan volt és valami rendkívüli eseményt sejtetett). 
Apám kezembe adta a ílóbertet meg a lereszelt töltényeket, s hátán 
a hátizsákkal, vállán a golyós puskával elindultunk keletnek. Hamaro
san túljutottunk szokásos kóborlásaim határán, míg úgy egyórás

35



gyaloglás után a Látóhegy oldalában, az egyik tanyán apám érdeklő
désére azt felelték, hogy annyi itt a szarvas, mint jobb helyen a légy, 
állandóan a gyümölcsösben korzóznak. Ekkor tudtam meg, hogy 
szarvaslesre indultunk. Nem kis izgalmat jelentett, mert néhányszor 
már találkoztam velük, de néhány héttel korábban épp hogy át nem 
estem bóklászás közben egy alvó szarvasbikán. A két lépésre előttem 
felugró hatalmas állat látványa egy életre meggyőzött arról, hogy a 
szarvas nagyon-nagyon nagyvad. A magassága is háromszorosa volt 
az enyémnek, a súlyáról nem is beszélve.
Érthető volt hát az izgalmam (amelyet a világ minden kincséért sem 
mutattam volna ki), amikor a gyümölcsös és az erdő közötti réten egy 
bokorcsoport alján letelepedtünk; alattunk a kiterített sátor, rajtunk 
a pokróc. Azután vártunk, vártunk. Szarvasnak persze se híre, se 
hamva, de még egy egér vagy egy denevér sem jelentkezett, csak a 
csillagok sziporkáztak az égen.
— Te maradj itt, én elmegyek körülnézni — mondta apám, s lépé
seinek zaja igencsak gyorsan elveszett a sötét éjszakában. Egyedül 
maradtam. Egyedül, éjjel, sötétben, idegenben, erdőszélen, kezemben 
a flóberttel (amelyet persze kibiztosítottam), benne a reszelt végű töl
ténnyel, amelyről már megkaptam a felvilágosítást, hogy azért van 
a vége lereszelve, mert úgy jobban roncsol. így még őzre is lőhetek 
vele, ha közel van és jól áll a lövésre. Szarvasra már nem, mert azt 
csak feleslegesen sebezném. De mi lesz, ha most jön egy szarvas? 
És ha netán vaddisznó? Ha vaddisznó, vaddisznó, vaddisznó . . .  az 
ott mozdult! Nem, az csak bokor! Meresztgetem a szemem, nem látok 
semmit. De ha nem oda nézek, mindjárt mozogni látom! El kellene 
zavarni. De hogyan? Énekelni kellene. De mit? Népdalt, hogy apám 
azt higgye, más énekel. Milyet? Nem jut eszembe semmi-semmi. 
Egyetlen dal se. Pedig énekelni kell, mozog, el kell zavarni. . . Tril- 
lattatta, trillattatta, trillattatta .. .
Csörtetés a másik oldalról. Apám érkezik.
— No, te jól e l. . . ezt a szarvaslest! Indulunk haza! — mondja 
tettetett haraggal. Ám érzem, nincs harag. Vizsgáztam csupán, s ko
romhoz képest talán nem is rosszul.
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Kopognak ablakon. Kinézek. Az első amit 
észreveszek, hogy ki világosodott. Hajnali négy óta írom e sorokat, 
most negyed hét.
— Nem akarsz disznót fotózni?
— Miért, lőttél?
— Igen — mondja vadász barátom, Feri, az ablak előtt állva.
— Mekkora?
— Hároméves, kan.
— Nincs itt a gépem, de azért megnézem, várj!
Leteszem a tollat, elfújom a petróleumlámpákat, felveszem az anorá- 
komat, kilépek. Csak három fokot mutat a hőmérő, mégis kellemes
nek tűnik a reggel. Október vége van, gyönyörű, színes az erdő, 
a talajt is lombszőnyeg borítja. Vagy száz métert megyünk, ott a kan, 
már a taligán.
— Itt lőtted?
— Nyolcvan méterre innen, a hajlatban.
Szép, erős, egészséges állat, de fiatal. Nincs hároméves, csak kettő. 
Tűzben rogyott, a golyó nem jött ki belőle. Segítek zsigerelni. Feri 
megajándékoz egy darab májjal. Harry, a német vizsla ott sürgölődik 
körülöttünk.

A  vaddisznó a kedvenc nagyvadam. Ked
venc, mert a legokosabb, legintelligensebb nagyvadunk, s híre ellenére 
egyáltalán nem rosszindulatú. A kirándulók persze ritkán találkoznak 
vele, mert jobbára csak éjszaka mozog, nappal a sűrű bozótosban 
pihen.
Első találkozásom is éjjel esett vele, még diákkoromban. Egyik bará
tommal kettesben éjjel másztunk át a Nagyszál gerincén, s a meredek 
északi letörésen ereszkedtünk lefele a Bik-kúthoz. Már a letörés két
harmad részén lejutottunk, amikor egy irtásra értünk, s a szélén levő 
sziklára telepedve megpihentünk. Élveztük az áprilisi csillagos eget 
s az alattunk elterülő monyóki völgy felderengő hajlatait. Azután elő
vettem a jó reflektorú zseblámpámat, s végigpásztáztam vele az irtást. 
A lámpa fénye ugyan elveszett a távolban, de az egyik helyről 10—12 
zöld pontpár világított vissza. Vaddisznószemek. A világító pont
párok egy része közelebb volt egymáshoz és a földhöz: ezek az új 
ellésből származó malacok szemei voltak.
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A vaddisznófélék szinte az egész világon megtalálhatók, de zömmel 
más családba tartoznak az Amerikában és más családba az Eurá
zsiában és az Afrikában élő vaddisznók. A két családon belül számos 
fajt és alfajt különítenek el. A nálunk található vaddisznónak (Sus 
scrofa) is több változata van; feltehető, hogy az idők folyamán a házi
sertéssel is többször kereszteződött. Erdők környéki disznóólát néha
napján még ma is meg-meglátogat egy-egy vadkan, s bebúgatja az ott 
levő kocát.
A Bakonyban, a veszprémi püspökségnek a múlt század végén volt 
egy vaddisznókondája, amelyet a nagybajuszú Tüttő János kondás 
gondozott, terelt, karikással. Azt mondják róla, hogy még a kódorgó 
bakonyi vadkanokkal is barátságot tartott fenn. 1918-ban még 64 
darabból állt a fekete konda. 1918 őszén azonban szétszéledtek, s többé 
nem sikerült összeterelni őket.
A vaddisznókoca 18—20 hetes vemhesség után, kora tavasszal elli 
meg 5—8 világos színű, csíkos malacát. Fél év alatt eltűnnek a csíkok, 
a malacok mintegy 25 kilósak lesznek, süldővé válnak. Rendszerint 
kondában vannak, csak a kanok járnak magányosan. A fiatalokat nagy 
gonddal nevelik, az elhullott koca malacait rendszerint másik koca 
veszi gondozásba. A „rendedenkedő” malacot vagy süldőt olykor 
komolyan „megfenyítik” , amit az némi visítással vesz tudomásul.
A vaddisznó mindenevő; gumókat, gyökereket csakúgy elfogyaszt, 
mint rovarokat, rágcsálókat. Kedvenc csemegéje a föld alatt növő 
szarvasgomba. Nagyon szeret fürdeni, „dagonyázni” és nedves, puha 
talajban vagy avarban turkálni. Néha meglepően nagy köveket is fel
görget, hogy az alatta meghúzódó rovarokhoz hozzájusson. Kedvenc 
eledele ősszel a makk meg a szelídgesztenye.
A házisertéssel nemigen lehet összetéveszteni, mellkasa erőteljesebb, 
fara keskeny, csapott, de erős. Orra megnyúlt, hosszú, színe feketés, 
esedeg fekete. Megjelenése erőt és bátorságot sugall. Óvatos állat. 
Okosan óvatos. Szaglása egészen kitűnő, hallása is jó.
Az Alföldön, amíg lápos vidék volt, sok vaddisznó élt. A mocsarak 
lecsapolása után azonban visszaszorult hegyvidéki erdeinkbe. Nap
jainkban ismét megjelent az Alföldön, bár jelenléte ott nem nagyon 
kívánatos.
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A hetvenes évek elején meghívást kaptam, hogy menjek Bugacra 
fácánt vadászni. Egyik vadásztársammal, sörétes puskával, beáll
tunk egy nyiladékba, a többiek meghajtották a fiatalost. Fácán 
ugyan egy se jött, de kettőnk között szépen, kényelmesen átsétált két 
tekintélyes koromfekete vaddisznó. Láttak mindkettőnket, de annyira 
se zavartatták magukat, hogy kocogásba váltsanak. Ügy látszik, tud
ják, hogy a sörétes puska mikor van sörétre töltve.

A vaddisznó az egyetlen nagyvad, amelyiknek a vadászata nálunk 
nem korlátozott. Vemhes vagy malacokat vezető kocát azonban 
jóérzésű vadász nem lő. Mivel a vaddisznó úgyszólván csak éjszaka 
mozog, a fegyverre szerelt reflektor segítségével is szabad rá vadászni. 
Ezzel sem könnyű ezt az okos és óvatos állatot elkapni. Büszkén 
mutogatja hát a vadász az elejtett vaddisznó agyarait. Többnyire 
télen, hajtóvadászatokon kerülnek terítékre.
Ha valaki mégis nappal akar látni vaddisznót, erre is van esélye télen 
hóban, továbbá áprilisban, amikor a kocák malacaikkal nappal is mo
zognak, vagy nyáron közvetlenül egy-egy nagyobb zivatar elmúltával, 
amikor a magános kanok is elindulnak egy kicsit sütkérezni.

Ŝ gerincet elkészítve szeretem, az őzet 
mint vadat azonban nem. Gyermekkorom kedvenc könyve volt Felix 
Salten „Bambi”-ja. A városlakók közül sokan azt a képet hordozzák 
magukban az őzről, ami abban a könyvben van. De lassan rá kellett 
jönnöm, hogy az őz korántsem olyan. Nagyvadaink közül a kisebbek 
közé tartozik, a kifejlett őzbak is csak 20—30 kilogramm között mo
zog. Mégsem veszélytelen, olykor indokolatlanul támad, nemegyszer 
okozta gyanútlan emberek halálát.
Igaz, néha el-elgyönyörködöm egy szép őzbakban vagy kedves gidá- 
ban. Ugatását nap mint nap hallom. Nemegyszer vívtak a bakok pár
bajt a házunk közelében nagy csörtetéssel, vagy ugrottak meg méltat
lankodó vakkantások közepette.
Az őz világosabb, rőtes nyári szőrzetét télre szürkére cseréli, fa
rán fehér folttal, ezt „tükör”-nek nevezik. Az őzsuta és a gidák 
rendszerint együtt járnak, a bakok inkább csak az üzekedés idején 
tartanak velük. Ám helye válogatja. Mostanában, hogy az őz a hegyes
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vidékekről az Alföldre is letelepült, s ott rendkívüli mértékben elsza
porodott a nagy mezőgazdasági táblákon, az őzek is összeverődnek 
húszas-harmincas csapatokba, bakok, suták vegyesen.
Az őz nappal aránylag keveset mozog, inkább csak délután sétál egyet, 
bár eső után majdnem mindig útra kel. Az embert messziről megvizs
gálja, veszélyes-e számára, s ha veszélytelennek találja, akár 15—20 
méterre is engedi maga mellett menni. De ha az ember ránéz, azonnal 
megugrik.
A vadászok egyik legkedveltebb időszaka a július vége, augusztus 
eleje, az őzek üzekedésének ideje. A bakok ekkor küzdenek meg a 
sutákért. Ekkor kezdődik vadászatuk is, rendszerint cserkeléssel vagy 
„hívással”, amikor is a vadász a suta sipító segélykérő hangját utá
nozza.
Tíz hónap múlva, a következő év májusában vagy június elején hozza 
világra a suta egy, de inkább két gidáját, amelyek barna alapon fehér 
pettyekkel tarkítottak.

A z igazi vadászlázat a szarvasbőgés okozza. 
A bőgés néha valóban félelmetes. Egyszer a Mátrában Ágasvárról 
mentünk Mátraszentistvánra a hegygerincen vezető ösvényen kora 
délután, s a szarvasok fényes nappal folyamatosan bőgtek, különösen 
a Csörgő-patak felől. Olyan erővel, mintha félelmetes afrikai orosz
lánkoncertet hallottunk volna. Mátraszentistvánon derült ki, hogy 
tizenéves unokahúgom végig lábujjhegyen jött mögöttem félelmében. 
A vadászok legféltettebb ereklyéi a gímszarvas-trófeák. Az agancsok 
szinte minden bütykének külön neve van, a koszorúval kezdődik, ezt 
követi a szemág, jégág, középág, farkaság. Az agancs vége, a korona 
lehet kelyhes, duplavillás, lapátos, kéz alakú, összetett. Az agancs 
formái szerint megkülönböztetnek terebélyest, lombost, szélest, mere
deket, szűkét, abroncsost stb.
Az agancs értékelése külön tudomány; pontozási rendszerét magyar 
vadász, Nadler Herbert dolgozta ki, ezt fogadták el világszerte. Az 
első, amit meg kell állapítani, hogy páros-e az agancs vagy páratlan, 
azaz, hogy az agancs két szárán azonos vagy eltérő számú ág talál
ható-e. Ezután a több ágból álló száron leszámolják az ágak számát, 
megszorozzák kettővel, így kapják meg, hogy „hányas” az agancs.
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A tízes-tizenkettes még fiatalabb bika agancsa, az igazán érett a tizen
hatos.
A jelenleg érvényes világrekorder szarvasagancsot Somogy megyében, 
Pusztakovácsi mellett lőtte 1981. szeptember 15-én egy nyugatnémet 
vendégvadász, Werner Petznick. Az agancs a nemzetközi zsűritől 
269,89 Nadler-pontot kapott, 8,64 ponttal többet, mint az előző (ro
mán) világrekorder trófea.
A szarvasnász néhány hétig tart. Szeptemberben kezdődik, s rendsze
rint az ország déli részén szólalnak meg először a szarvasok, az északi 
hegyekben néhány nappal később. Minden magára adó vadász ilyen
kor veszi ki a szabadságát, a külföldi vendégvadászok is zömmel ilyen
kor érkeznek, s egy-egy szebb trófeáért kisebb vagyont hagynak itt.

Amit mi szarvasnak nevezünk, az a gímszarvas (Cervus elaphus). Sok
féle változata ismeretes. A hímet bikának, a nőstényt tehénnek 
nevezik. A fiatal szarvas egyéves koráig borjú, a nőstény szarvast 
egyéves korától első elléséig ünőnek nevezik.
A vemhesség ideje 34 hét. így, bár később párzanak, mint az őzek, 
az ellési idők körülbelül egybeesnek. A szarvastehén általában egy 
borjút ellik, de rendszerint az előző évi borját is vezeti. A bikák 
a bőgés idejétől eltekintve rendszerint kisebb-nagyobb csapatokban 
járnak. Ellés után a tehenek is csapatokba állnak össze.

Egyik évben alkalmam nyílt, hogy több hóna
pon át rendszeresen megfigyeljem egy bikacsapat viselkedését. Há
zunk Nagymaros fölött, már a Duna-szorosban, magasan a Mihály- 
hegy oldalában fekszik. Velünk szemben, a Duna másik oldalán, a 
Visegrád és Dömös közötti Mátyás-hegy emelkedik, s minthogy az 
alacsonyabb, rálátunk a tetejére, ahol egy hatalmas, erdők által körbe
vett tisztás fekszik. Egyik évben ezt a tisztást alighanem valamilyen 
finom csemegével, lucernával vagy lóherével vethették be, mert min
den délután menetrendszerűen végiglegelte egy bika- és egy muflon
csapat. Viselkedésüket házunkból távcsővel kitűnően lehetett követni. 
A „menetrend” nem túlzás. Méghozzá kétféle menetrend volt, asze
rint, hogy a muflon- vagy szarvascsapat érkezett-e előbb. A dolog
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egyszerűbb volt, ha a muflonok érkeztek, mert azok még az erdőből 
tájékozódtak, hogy „tiszta-e a levegő”, s ha semmi gyanúsat nem ész
leltek, egyszerűen legelni kezdtek a tisztás északnyugati sarkánál, 
s lassan haladtak a tisztás közepe felé. Amikor a mufloncsapat már 
30—40 métert haladt a tisztáson, a szarvasok is kiléptek az erdőből 
a tisztás délnyugati részén, s ők is a közepe felé haladtak legelve. Ettől 
kezdve a két csapat egymás közelében, de azért tisztes távolságot 
tartva, legelészve áthaladt a tisztáson, s eltűnt a keleti erdősávban. 
Ha valamelyik muflon túl közel merészkedett a szarvasokhoz, egy 
bika megkergette. Az egész jelenet délután 4—5 óra között kezdődött, 
s mintegy órán keresztül tartott.
Bonyolultabb volt a menetrend, ha a muflonok nem érkeztek meg 
vagy késtek. Ebben az esetben a tisztás délnyugati sarkánál először 
egy szarvasbika jelent meg. 5—6 percig állt, azután legelni kezdett. 
2-—3 perc után visszament az erdőbe, de ezzel egyidejűleg, tőle mint
egy 30 méterre, előjött egy másik bika, az is állt, majd evett egy dara
big, azután visszament. Ekkor megint az első lépett ki, és most már 
folyamatos legelés közepette lassan a tisztás közepe felé haladt. Mikor 
kb. 30—40 méterre ért, 2—3 újabb bika lépett elő az erdőből, és az 
előzőknél gyorsabb legelészés közben, elindultak. Amikor beérték 
az elsőt, minden elővigyázatosság nélkül a teljes bikacsapat kimerész
kedett a mezőre és nyugodtan végiglegelte a tisztást, 
így ment ez egész nyáron át, a bőgési idő kezdetéig. A következő évek
ben azonban hiába vártam őket, sem a muflonok, sem a szarvasok 
nem jelentkeztek. Alighanem műveletlen maradt a tisztás.

Hágunk keletre né%, rendszerint végignézem 
a napfelkeltét, gyönyörködve a hajnali színjátékban. Egyik reggel 
kissé megkésve ébredtem, a nap a függöny rései között már bevilágí
tott a szobába. Gyorsan felkeltem és kiléptem az erkélyre, ahová a ház 
sarkához ültetett rózsa futott fel. Egy idős szarvastehenet ugrasztot
tam meg, épp a rózsát kóstolgatta reggeli csemegeként. Ebben nincs 
semmi különös, a szarvasok nagyon szeretik a nemes rózsák friss haj
tásait, s nemegyszer dézsmálták meg a házunk falára futtatott rózsá
kat. A különös az volt, hogy ez a szarvas nem egyedül volt, hanem 
egy jókora fehér kutya kíséretében. S az első néhány ijedt ugrás után
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szép lassan együtt ügettek el a házunk előtt vezető úton. Elöl a kutya, 
farkcsóválva, mögötte két-három méterre a szarvastehén, szemmel 
láthatóan jó barátságban.

A háznál felnevelt vad és a ház kutyája között természetes módon 
alakul ki a jó barátság. A Nimród című folyóirat néhány évvel 
ezelőtt közölt egy fényképet, amelyen egy német erdész együtt sétál 
a vadászkutyájával, egy fiatal szarvassal és Hanzi nevű vaddisznójával. 
A vadon élő állat és a kutya között azonban természetes ellenséges 
viszony áll fenn, s ezért volt olyan meglepő ennek a szarvastehénnek 
és a fehér kutyának a barátsága, különös tekintettel arra, hogy egyik 
sem volt fiatal állat, sőt a szarvastehén kifejezetten idős egyed volt. 
Annál gyakoribb azonban, hogy kóbor vagy éppen csak elkóborolt 
kutyák hajszolják a vadat, s gyakran kettesben vagy csoportba verődve 
valóságos hajtóvadászatot rendeznek.

Muflonokkal először diákkoromban találkoz
tam egy pilisi túrán, Tahiból mentem a Kalicsa-patak völgyén ke
resztül a Vízverés nyergére. Amikor a patakvölgyet elhagyva a szál
erdőbe értem, egy mufloncsapattal találtam szembe magam. Lehettek 
vagy húszán, közöttük néhány szépen fejlett kos. Nem ijedtek meg, 
látható érdeklődéssel figyeltek, s amikor látták, hogy utam közelükben 
vinne el, odébbugráltak 40—50 métert.
Jó néhányszor jártam még ezen az útvonalon a negyvenes-ötvenes 
években, a muflonok minden alkalommal itt tartózkodtak. Volt, hogy 
fogadást kötöttem túratársammal: fél 11-kor mutatok neki egy 
mufloncsapatot, s a fogadást megnyertem. Hogy még most is ott 
tanyáznak-e, nem tudom, több mint két évtizede nem jártam arra. 
Talán már az erdőt is kiirtották ott azóta, hiszen arrafelé is igen nagy 
változások következtek be a tájban.
A hetvenes évek elején találkoztam ismét a muflonokkal, de egészen 
másként. Egy április eleji szombat délelőtt, amikor hideg északi lég
tömegek metsző szél kíséretében árasztották el az országot, kifújva 
légkörünkből minden koszt és szennyet, vakító napsütésben mentünk 
ki feleségemmel, Médával, meg két kamaszodó gyerekünkkel az 
Ördög-hegy gerincére. A mászás ellenére — ahogy mondani szokták
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— majd megvett bennünket az isten hidege, mert a szorosban torlódó 
szél orkán erejűre fokozódott, s átfútt minden ruhánkon. De éppen 
ezért az idő tisztasága borotvaélessé varázsolta a tájat, ragyogó kilá
tást biztosítva számunkra. Ekkor vettük észre, hogy az Ördög-hegy 
és a Remete-hegy közötti kőbánya sziklafalán valami apró folt meg
mozdult. Elő a távcsövet: két világos rozsdabarna állat állt ott a szik
lafalon büszkén, kissé hátrahajló szarvakkal.
Az első gondolatom természetesen az volt, hogy muflonok. Ezt azon
ban hamar elvetettem, mert: 1. errefele nincsenek muflonok; 2. az 
addig általam látott muflonok színe jóval sötétebb volt; 3. a muflon
kosok szarva hátracsavarodott (ezért is nevezik csigának), ezeké meg 
felálló s éppen csak a vége hajlik hátra (nem olyan hirtelen ez a hátra- 
hajlás, mint a zerge szarvánál, de nem is olyan egyenletesen ívelt, mint 
a kőszáli kecskénél); 4. az állatok, bár több száz méterre voltak tőlünk, 
láthatólag minden mozdulatunkat szemmel tartották, s igen óvatosak 
voltak, szemben az általam korábban ismert muflonokkal. S bár túl 
messze voltak ahhoz, hogy akár távcsővel is részleteiben szemrevéte
lezhessük őket, arra a következtetésre jutottam, hogy nem muflonok. 
De hát akkor mik? Kőszáli kecskék talán?
Muflonok voltak. Kiderült, hogy a vadászok az előző egy-két évben 
muflonokat telepítettek a területre. Később azt is megtudtam, hogy 
a fiatal muflonkosok csigája még nem tekeredik vissza. Ezek egyéves 
muflonkosok voltak, a telepítés első szaporulatai. A terület adottságai 
a muflonok számára igen kedvezőek, nem csoda hát, ha rövidesen 
igencsak elszaporodtak. Minthogy gyakorta jártunk errefelé, a muflo
nokkal is rendszeresen találkoztunk, s hamarosan jó barátságba keve
redtünk. De kiismerni nem sikerült őket. Sokszor engedték, hogy 
20—30 lépésnyire menjünk el mellettük, s mégcsak azt a fáradságot 
sem vették, hogy felálljanak fektükből. Egy decemberi napon Médával 
kettesben sétáltunk, s szabályosan körülkerítettek bennünket úgy, 
hogy 8—10 lépésnyire álltak tőlünk. Máskor viszont alighogy észre
vették, nekiiramodtak, jóllehet esetleg 100—200 méter volt közöttünk 
a távolság. Hanem a legszebb látvány, amikor a köddel borított Duna 
felett magasló sziklák egyikének-másikának peremén peckesen, fesze
sen, mozdulatlanul őrt áll egy hatalmas csigájú muflonkos.
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Kora nyáron Médával kettesben sétáltunk a 
Hegyestetőt körülölelő erdei úton. Az aljnövényzet is dús volt, az 
erdőben csak pár méterre lehetett ellátni. Füttyjelet hallottunk. Rövid, 
nem túl éles, de nem is gyenge, jól hallható füttyjelet. Olyasmit, 
mint amikor valaki a kutyájának füttyent. Mindjárt utána egy másikat. 
Azután még egyet. De mintha a füttyjelek nem egy helyről jöttek 
volna, jóllehet a füttyögető és a köztünk levő távolságot legalább 
200 méterre becsültük. Valahogy furcsának tűnt, megálltunk figyel
ni. Azután kutyaugatás, majd újabb füttyjelek, egyre közelebbről. 
Később egy másik kutya ugatása hallatszott, s a füttyjelekről most 
már jól ellehetett dönteni, hogy nem egy helyről származnak. Kíván
csian figyeltük az egyre jobban kifejlődő hangjátékot, amely most 
már pisszentésekkel is keveredett. Majd elvonult mellettünk egy 
mufloncsapat. Néhány kos, utánvédként ide-oda csalogatva az őket 
ugató kutyákat, biztosította a csapat nyugodt elvonulását, és közben 
fütty jelzésekkel irányították a védekező hadműveletet. Amikor a két 
kutya meglátott minket, heves farkcsóválások közepette, lihegve, de 
az élménytől boldogan hozzánk csatlakozott, otthagyva a muflonokat. 
Mi azután némi szidás és kioktatás közepette kivezettük őket az er
dőből, és hazaküldtük a faluba.

November végén zúzmarával javított hó bo
rította a terepet kisebb-nagyobb foltokban, a levélzet már lehullott, 
s messzire lehetett látni az erdőben. Ugyanazon az úton sétáltunk 
Médával, mint a „füttykoncertes” esetnél, s már két mufloncsapattal 
találkoztunk, amikor észrevettem, hogy egy újabb csapat igencsak 
igyekszik a fiatalosban felfelé. Hogy jobban lássam őket, az út hegy 
felőli oldalán felléptem a fák közé. Hirtelen, menekülésszerűen hoz
zám ugrott Méda. Látom ám, hogy egy gyönyörű muflonkos, csigáját 
leszegve, teljes sebességgel rohan felénk az úton. A következő pilla
natban, hogy miért, miért nem, leugrottam az útra, s fejemet leszegve 
rohantam szembe a mufllonkossal. Már csak 10—12 méter lehetett 
köztünk a távolság, amikor észrevett, s egy óriási oldalugrással 
beugrott a fák közé. Ott azután sorozatos, tüsszentésszerű hangok 
kíséretében hosszasan mérgelődött és méltatlankodott. Jogosan, 
mert mint kiderült, nem támadó szándékkal rohant Méda felé: egy
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kutya kergette, amelyet elcsalogatott a csapat közeléből. Eközben nem 
vett észre bennünket, csak az utolsó pillanatban, amikor már leszegett 
fejjel rohantam felé.

Szeretem a muflonokat, bár mint később kide
rül, haragszom is rájuk. Szeretem őket, mert kiváló érzékszerveikben 
bízva korán észreveszik az embert, felmérik szándékát, s így nem is 
félnek tőle. Ezért ritkán menekülnek olyan pánikszerűen, mint a 
többi nagyvadunk, amelyek gyakran csak az utolsó pillanatban riad
nak fel az ember közeledtére. A veszélyt nyugodt, okos stratégiával 
közösen hárítják el, élvezet figyelni viselkedésüket.
A muflon a juhfélék családjához tartozik, latin neve Ovis musimon. 
Színe nyáron vörösesebb, télen feketébe hajló. A hímet kosnak neve
zik, a nőstényt az első párosodásig jerkének, utána juhnak, a szaporu
latot bárányoknak. A kosok fejét díszítő szarv, a csiga a vadászok 
kedvelt trófeája. Az elsőéves kosnak egyenes, kissé hajlott szarva van, 
az évek múlásával egyre vastagabb, nagyobb és tekeredettebb. Októ
ber—novemberben üzekednek. A kosok megverekednek a több 
jerkéből álló háremért. Küzdelmükről az őszi erdőben összecsapódó 
csigáik csattanásai révén szerezhetünk tudomást. A jerkék március 
végén, áprilisban hozzák világra egy-két bárányukat.
A muflon nálunk nem őshonos, eredeti hazája Korzika szigete. 1901- 
ben telepítették először a zempléni hegyekbe, majd a Pilisbe, később a 
Mátrába, a Bükkbe, a hatvanas évek végén pedig a Börzsönybe, a 
Bakonyba és a Vértesbe is. Igen jól elszaporodott, számukat 1981 
elején mintegy 5300-ra becsülték hazánkban. És itt kezdődik a gon
dom, amiért haragszom rájuk.
A muflon táplálékát tekintve igénytelenebb, mint a többi nagyvad, 
ezért a vadászok azt hiszik ■—- és ezt a hitüket bőszen védelmezik —, 
hogy kártevése is kisebb, mint a többi nagyvadé, hiszen — mondják — 
legfeljebb az erdészeti kultúrákban okoz némi, nem számottevő kárt 
azzal, hogy a rügyeket, hajtásokat lerágja vagy a kérgeket lehántja. 
Különösen a kőris kérgét szereti megszopogatni, ezzel azonban 
nagyobb kárt nem okoz, mert a kőris ezt kiheveri.
Ha a károkozás alapjául azt a pénzösszeget vesszük, amit a különböző 
vadásztársaságok és vadgazdaságok a vadak által okozott mezőgazda
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sági károkért kifizetnek, a muflon valóban az utolsó a nagyvadak 
listáján. Mezőgazdasági kártétele valóban elhanyagolható. Az erdé
szek már korántsem tartják olyan ártatlan jószágnak a muflont, s 
tudják, hogy az erdők természetes felújulására a muflon nagyon ko
moly veszélyt jelent. A botanikusok szerint viszont a muflon messze a 
legkártékonyabb nagyvadunk, valóságos istencsapása —• és sajnos a 
botanikusoknak is igazuk van. Nagyon is igazuk.
Miért olyan rettenetesen kártékony állat a muflon, hiszen a mintegy 
ötezer muflonnal szemben szarvasállományunk 1981 elején 37 000, 
őzállományunk 185 000, vaddisznóállományunk több mint 20 000 
volt a vadállománybecslési adatok szerint, s ezeket eszébe se jut szidni 
a botanikusoknak.
Bármennyire is furcsa, a károkozás az alapja a muflon táplálék iránti 
igénytelensége. Ez az igénytelenség párosul a juhfélék „alaposságá
val”, azzal, hogy minden növényt tövig lerágnak. így azután a muflon 
nem vándorol, hanem viszonylag kis területet birtokol, s ott mindent 
tönkretesz. Területéről módszeresen kiirt minden húsos szárú növényt, 
csak az igen szívós, szálas, éles, kemény fűfélék tudnak ellenállni 
neki.

Kártevését kitűnően fel lehet mérni a nagymarosi Duna-szoros 
északi falát alkotó hegyoldalakon. A Mihály-hegy—Hegyestető 
hegytömegéből nyúlvány gerincek futnak le a Duna felé; Zebegény 
felől sorjában a Remete-hegy, az Ördög-hegy, a Szürke-hegy, a 
Rigó-hegy és a Szamaras. A Szürke- és a Rigó-hegyet erdő borítja, 
a Remete-hegy, az Ördög-hegy és a Szamaras oldalait bokrokkal tar
kított rétek. A Szamaras délnyugati oldalát még a muflontelepítés 
idején körbeparcellázták, így az őrzi a muflonok előtti flórát. Virágzik 
is tavasztól őszig, mindig más-más virág bontja szirmait. Az Ördög
hegyen és a Remete-hegyen már nincs virág. A máshol egy-két mé
teresre növő ernyősvirágzatúak itt-ott 5—10 centiméteresre növő, 
sokszorosan visszarágott, küszködő példányait még néhány évig 
megtalálhatjuk. Magot már nemigen tudnak érlelni, mert a máshol 
10-—20 centiméter átmérőjűre növő virágernyők a második-harmadik 
lerágás után már csak az 5—10 millimétert érik el. De a cserje- és 
fautánpótlás is kipusztul a rendszeres és alapos visszarágástól, s lassan,
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de biztosan kopárosodnak el ezek a hegyoldalak. A Remete-hegy 
délnyugati lejtőin már megindultak a kő- és földfolyamok a Duna felé. 
Pedig e területek flórája valaha gazdagabb volt, mint a Szamarasé. 
Ezeken volt található a híres Szadler-husáng, a Ferula Sadleriana, ez a 
kétméteresre is megnövő, erőteljes, hatalmas termetű ernyős virág. 
Magyarországon kívül csak Közép-Ázsiában élnek rokonai. Nálunk 
a Vértesben, a Pilisben, a Bél-kőn és itt, az Ördög-hegy környékén volt 
honos. Évek óta hiába keressük a Vértesben az Ördög-hegyen és 
a Bél-kőn, mert a muflonok tökéletesen kiirtották. A Pilisben még él 
néhány egyed. Több év óta mentőakciót folytatunk mesterséges 
visszatelepítésükért, de eddig sikertelenül.
S hogy valóban a muflonok a bűnösök, azt egyértelműen bizonyítja, 
hogy a Bél-kőn mégis van Szadler-husáng, de csak a mészkőbánya 
kerítésén belül, ahová a muflonok nem juthatnak be. Ezeket majd 
megeszi a cementgyár. De szerencsére, Simon Tibor botanikaprofesz- 
szor közbenjárására a terület egy részét védetté nyilvánították addig, 
amíg a növények áttelepítését nem sikerül megoldanunk.



A m ire már 
nem vadászunk

Farkast lőttek Tarpán! — adták hírül a na
pilapok 1975 utolsó napjaiban, s írta le a történetet a farkast lövő 
vadász, Oláh Bertalan elbeszélése alapján a Nimród vadászújság 
lapjain Plavecz János.

«Vagy hetven—nyolcvan méterre lehetett tőlem, mikor újra megláttam. Hát 
e% nem róka! — lapítok a fánál. Ez bizony kutya, de még mekkora ! Vajon 
kié? A  határőröké — villant belém a felfedezés! Akárkié, ne kóboroljon!
— szántam el magam ! Míg cikáztak gondolataim, a kutya egyenletes ügetéssel 
már majdnem elém került. Falra előttem vág nyolc-tíz méterre lehetett. 
Darabos, erős fej, bikanyak, csapott far. Te atyaúristen! Ez farkas! De 
akkor már szólt is a jobb cső, bele a vastag nyakba. Semmi jelzés. Vágtába 
lendült előttem. Ekkor a bal csövet sütöttem rá, 10—12 méterről. Ezt már 

jelez^- - • • Biztos voltam, hogy a hatos sörét jó  helyre ment. A z elsőt, lehet, 
bog elhibáztam, közel volt, alig tenyérnyit terít a tizenhatos nyolc méterről. 
Cigarettaszívásnyi időt várhattam, míg a többiek megjöttek. Eátták rajtam, 
nem mindennapi dolog történt velem.
— Mi van? Mi van? Disznó? — kérdezték. Alighanem farkas — mond
tam. Kicsit szorosabbra fogta a puskát mindegik, aztán megindultunk a 
bő vérnyomon. Talán hetven métert mehettünk, mikor megpillantottuk a ha
talmas ordast, kimúlva eg parányi tisztáson. Haláltusájában piros sarat 
gúrt maga köré.»

1979 januárjában egy Bakonyban lőtt farkasról adott hírt a sajtó, a 
rádió és a televízió. Hanem ekörül komoly szakmai vita támadt. 
Kiderült, egyáltalán nem olyan könnyű eldönteni egy állatról, hogy



farkas-e vagy farkaskutya. A bakonyi farkast a soproni Erdészeti és 
Faipari Egyetem Vadászati Tanszéke alapos vizsgálat után minden
esetre farkaskutyának minősítette.
Időnként meg-megjelennek kóborló, magános farkasok hazánkban. 
Jugoszláviából, Csehszlovákiából, a Szovjetunióból látogatnak el 
hozzánk. Ez azonban igencsak ritka esemény, s kevés vadász van, 
aki elmondhatja, hogy az állatkerten kívül máshol is találkozott far
kassal. Én biztosan kijelenthetem, hogy csak az állatkertben láttam 
élő farkast, de hogy nem is találkoztam vele, azt már nem merném 
olyan biztosan állítani.

A  történet visítással kezdődik. Egy vaddisznó 
visításával, 1978 nyarán, egy vasárnap délután, 3 órakor. Úgy 70—80 
méterre házunktól az erdőben éktelen visítás, majd küzdelem zaja 
hallatszott. Fiammal beugrottunk a fák közé, hogy az erdőszéli bok
rok ne vegyék el a kilátás , de onnan se láttunk semmit, csak a küzde
lem zaját hallottuk. Azután csörtetés, s mintegy húsz méterre tőlünk 
elszáguldott egy disznó, s nyomában valami, amit azonban az aljnö
vényzet miatt nem láttam rendesen. Fiam farkaskutyának minősítette. 
Néhány hét múlva egy távolabbi szomszéd mesélte, hogy két farkas
kutya üldözött egy szarvast, amelyik már szemmel láthatóan meglehe
tősen kimerült volt. Kié lehet a farkaskutya? Ezen a tájon senkinek 
sincs farkaskutyája. Lenn a faluban ugyan van néhány, de sohasem 
láttunk errefele kóborolni egyet sem. Mindenesetre szóltam a vadá
szoknak, tartsák nyitva a szemüket.
Novemberben a Templom-völgy hatalmas bükkösében kószálva egy 
széttépett szarvastehén maradványaira bukkantunk. Osszerágott ko
ponyája kifőzve szekrényem tetején elmélkedik a múlandóságról. 
Januárban a hó tetején egy őz lerágott lába virított házunktól alig 
20—30 méterre, áprilisban egy muflon bundájára akadtunk. Mindez 
olyan 1 négyzetkilométeres területen belül. De ekkor még semmiféle 
gyanú nem éledt fel bennem. Fianem májusban, egy jó napos eső után 
frissen haladva utunkon egyszercsak hökkenten álltam meg. Ekkora 
kutyanyomot még sohase láttam, mint ez! Kinek a kutyája lehet? A 
kóbor kutyák itt mindig falusi korcsok, nagyobb kutya vagy 2 kilo
méteres körzetben nincs. Vadász Feri barátomnak ugyan van egy jó
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kora német vizslája, de ők mindig együtt járnak, viszont emberi láb
nyom sehol. A német vizslának egyébként is aligha van ekkora nyo
ma. A nyom nagysága nem hagyott nyugodni. Lemértem keresztbe- 
hosszába, lerajzoltam méretarányosan, feltüntetve a méreteket. Azután 
le is fényképeztem.
Mindezek után el is feledkeztem az egészről, s a nyár folyamán se tör
tént semmi olyan, ami a nyomokat emlékezetembe hozta volna.

Augusztus 20-án este mindig tábortüzet rakunk, talán annak emlékére, 
hogy az első éjszaka amit itt, a Mihály-hegy oldalában eltöltöt- 
tünk, augusztus 20-án volt. Ilyenkor szalonnát sütünk, s borozgatás 
közben beszélgetünk késő éjjelig. Többfelé gyűl ilyenkor tábortűz a 
hegyoldalon, itt-ott dalolnak is, néhol kurjongatnak, az erdő megszo
kott éjjeli neszei szokatlan, de nem ismeretlen hangokkal kevered
nek.
Pontosan így történt ezen az augusztus 20-án is, Médával és Gergely 
fiammal hármasban ücsörögtünk a tűz körül.
Hirtelen felfigyeltünk egy különös hangra, amely már régóta szól
hatott, de addig elveszett a sokféle zaj között. Nem tudtuk, mi lehet 
vagy akárcsak mihez hasonlítható. Mintha valaki, aki nem tud táro
gatózni, időnként belefújna egy tárogatóba, s öt-hat másodpercig fújna 
egy hangot, egy (a tárogató hangfekvéséhez képest) viszonylag magas 
hangot. Mindig ugyanazt. De ez sem jó hasonlat.
Felálltunk, füleltünk. A hang ismét megszólalt. Az erdőszéli kalyiba 
felől, amit vadász Feri barátunk éjjeli szállásként és szerszámoskam- 
rának használ, jött a hang. Lámpát fogtunk, megindultunk a kalyiba 
felé. Gergő jobbról, én balról. 40 méternyire lehettünk tőle, amikor 
Gergő pisszentett. Megálltam, s bevártam, mert láttam, hogy felém 
indul.
— Valami elsuhant a kalyibától az erdőbe! Láttam! Olyan, mint egy 
farkaskutya.
— Azt a leborult. ..!  — csapok homlokomra! Most tudom, mihez 
hasonlított ez a hang! A farkas vonítást írja le így minden szakkönyv! 
De hát hogyan lenne itt farkas? És ha lenne is, miért jönne ide a ka
lyibához vonítani, és miért pont augusztus 20-án, amikor zajos a domb
oldal?
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Másnap hajnalban elálltam Feri barátom útját.
— Kinn voltál az éjjel?
— Kinn.
— A Rigón?
— Ott.
— Kutyával?
— Csak a Harryt vittem magammal, a tacskót bezártam a kalyibába. 
Hát azt a hangot biztos, hogy nem a tacskó adta, azt megismerném.
— Te mond, kan a tacskód?
— Nem, szuka!

A hangot soha többé nem hallottam. Az elmúlt két évben nem talál
tam széttépett állatot. Igaz, olyan nagyságú kutyanyomot sem.

A  farkas (Cards lupus) még a múlt században 
is hazánk nagyvadjaihoz tartozott, erdőségeinkben csakúgy, mint az 
Alföld nádasaiban. Igaz, az újabb kutatások szerint lehetséges, hogy 
Toldi Miklós „nádi farkasa” valójában nem farkas volt, hanem sakál 
(Canis aureus), amely elvétve szintén előfordul nálunk, de kisebb a 
farkasnál, és elsősorban hulladékokkal, rovarokkal, apróbb rágcsálók
kal táplálkozik. Ezeket a farkas is megeszi ugyan, de elsősorban vadá
szik, rendkívüli értelemmel.
A farkas nagy alkalmazkodóképessége folytán igencsak elterjedt állat 
volt, csak a kultúrterületeken pusztult ki. A házimarhát is képes le
rántani, merészségével a háziállatokban is sok kárt tesz, ezért min
denütt üldözik, pusztítják. De azért valószínű, hogy rossz hírébe a 
juhászok is besegítettek, néha olyan állatokat is a farkas számlájára 
írtak, amelyek nem a farkas gyomrába vándoroltak.
Csodálatos leírást ad róluk, szokásaikról, intelligenciájukról Ne fél
jünk a farkastól című, magyarul is megjelent könyvében Farley Mowat, 
aki egy esztendőt töltött el a farkasok között.
A farkasok életmódját, a természet egyensúlyában betöltött szerepét 
mostanában sokat tanulmányozták. Amerikai kutatóbiológusok közel 
egy évtizeden keresztül vizsgálták a szarvasok és a farkasok viszonyát 
egy északkelet-minnesotai 3000 négyzetkilométeres járatlan vadon
ban. Összesen 129 farkast fogtak csapdával, ezeket elaltatták, s rádió-
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adót szereltek rájuk, így „követték” a mozgásukat. A szarvasok szá
mának alakulására részben repülőgépes megfigyeléssel, részben a téli 
etetőhelyeken tapasztaltak alapján következtettek. A rádióval ellen
őrzött farkasállomány általában egy 110x100 kilométeres körzeten 
belül mozgott, de volt olyan példány, amelyik 320 kilométerre is el
vándorolt.
Legfontosabb megállapításuk, hogy a szarvas- és a farkasállomány 
egymást szabályozza. Egy farkas évente 15—18 szarvast fogyaszt el, 
és 26 négyzetkilométerre jut átlagosan egy farkas. Amikor a nagyon 
kemény telek miatt a szarvasok száma csökkent, a farkaskölykök sú
lya, száma is visszaesett, a hím kölykök aránya 60 %-ról 83 %-ra nőtt, 
és kiélesedett a fajon belüli küzdelem, ami ugyancsak jelentős elhullást 
okozott. Ezek következtében a farkasok száma is megcsappant, ami 
viszont a szarvasállomány növekedését eredményezte. A farkasok 
mindig a beteg, legyengült vagy eleve gyengébb szarvasokat ejtették 
el, így jelenlétük biztosította a szarvasállományban a természetes sze
lekciót.
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A farkas nálunk honos, ma már csak a Kárpátokban élő változata a leg
nagyobbak közé tartozik, marmagassága (mellső lábánál mért magassá
ga) 60—80 centiméter, súlya a 70 kilogrammot is eléri. A téb hónapok
ban párzik, és két hónap múlva kölykezik. A 4—6 kölyköt elsősorban 
a hím farkas táplálja úgy, hogy a korábban megevett húst félig meg
emésztve visszaöklendezi. A farkascsalád szoros kötelékben él, az 
egyes családok általában csak rendkívül kemény teleken tömörülnek 
falkába. Vadállomány-szabályozó szerepét nálunk a vadászatnak mes
terségesen kell pótolnia.

Ha van ragadozó, aminek hazai kipusztulását 
nagyon sajnálom, akkor az a hiúz. Mintegy 1,5 méter hosszúságúra, 
60—70 centiméter magasra megnövő, nyúlánk, kecses, 20—30 kilo
grammos macskaféle. Tudományos neve: Lynx lynx. Látása és hallása 
kiváló, szaglása gyengébb. Magyarországon az utolsó hiúzt 1909-ben 
ejtették el, Szlovákiában azonban 1934-ben tilalmi időt vezettek be a 
vadászatára, ezért ott lassan szaporodni kezdett a számuk. Évente ott 
mintegy 70 kerül terítékre. A szlovákiai hiúzállományt 1977-ben 
600-ra becsülték. Újabban többfelé, elsősorban a Szlovákiában befo
gott példányok segítségével próbálják visszatelepíteni, így Ausztriá
ban és az NSZK-ban. A visszatelepítés sikeressége egyelőre még nem 
mérhető fel.
A hiúz alkonyatkor indul vadászatára, napközben rendszerint egy 
faágon pihen. Mindent megeszik, amit meg tud fogni, rágcsálókat, 
madarakat is, fő táplálékát azonban a csülkösvad jelenti. Vadászatával 
egészségügyi szelekciós tevékenységet fejt ki, s a szlovákaiai tapaszta
latok alapján nem képes a csülkösvad számát jelentősen csökkenteni, 
sőt a példák arra mutatnak, hogy a hiúz elszaporodásával párhuzamo
san a csülkösvad-állomány száma is nőhet. A hiúz dögöt csak kény
szerből fogyaszt. Kora tavasszal párzik, a nőstény 10—11 hét múlva 
hozza világra a kölyköket, amelyeket egyedül nevel, a hím a kölykö- 
ket akár fel is falja. Territóriumát féltékenyen őrzi, annyira, hogy ivar
érettségük elérése után az anya kiűzi ivadékait is saját területéről. 
Rendkívül óvatos állat, amelyet a vadász is csak igen ritkán pillant 
meg.
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Vadmacska szórványosan még van erdeink- 
ben, de sohase sikerült találkoznom vele, noha egyes, a környékünkön 
is kóborló macskák genetikai jegyei félreérthetetlenül tanúskodnak 
arról, hogy a vadmacska a házimacskával is hajlandó párzani. Magá
nyosan élő, saját vadászterületet birtokló állat, éjszaka és alkonyatban 
jár zsákmány után, de nyugodt helyeken szívesen sütkérezik nappal is. 
Szokásai, vadászati módja hasonlóak a házimacskáéhoz, tápláléka is 
főként rágcsálókból kerül ki. Párzási ideje február-március, május 
elején hozza világra 3—6 kölykét. Érdekes, hogy nálunk, bár ellensége 
szinte alig van és puskavégre is igen ritkán kerül, nem szaporodik el 
számottevő mértékben.

Még egy „nagyvad”-ról kell beszámolnom, 
amire már nemigen vadászunk, de itt már igazán idézőjelbe kell ten
nem a „nagy” jelzőt. Gyerekkoromban többször találkoztam vele, 
ott lógott háziorvosunk rendelőjének falán, hatalmas politúrozott fa
lapra akasztva két siketfajd s néhány fácánkakas társaságában. Az „ille
tő” ugyanis madár, legnagyobb hazai madarunk, a túzok. A mada
rak között ő a „nagyvad”, a kakas súlya a 15—16 kilogrammot is eléri. 
Valaha egész Európában elterjedt volt, Svédországban, Skóciában 
szintúgy, mint Svájc havasi rétjein. Ma néhány kisebb állományt őriz
nek Európában, védett területeken. Legnagyobb a magyar túzokállo
mány, amelynek mintegy 3500 egyede szigorúan védett körülmények 
között él. A túzok katasztrófáját az okozta, hogy századunk elején 
divatba jött a dürgés közben elejtett túzokkakas mint trófea. Sorsa 
majdnem megpecsételődött, mert a túzok igen lassan, 4—6 éves ko
rára válik ivaréretté. Európa nagy részéről véglegesen kipusztult. 
Magyarországon 1941-ben 8500, 1961-ben már csak 2300 példányt 
számoltak össze. 1970-ben védetté nyilvánították, ennek hatására 
számuk 1980-ban 3400-ra nőtt.
A túzok rendkívül kényes, nyugalmat kívánó madár. A kakas március
ban egy kb. 3-—4 hektáros területet választ ki magának dürgőhelyként, 
ide csalogatja a tyúkot, itt történik a násztánc. Ám ha ekkor megzavar
ják, elrepül, és abban az évben már nem dürrög, nem termékenyít. 
A tyúk 2—3 tojást rak a talajba taposott Ids mélyedésbe, a tojásokból
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25—28 nap alatt kelnek ki a túzokcsibék. A csibék főként rovarokat 
fogyasztanak, a kifejlett példányok zömmel magvakat.
Nálunk Békés megyében, Dévaványán létesült túzokvédelmi állomás 
1978-ban. Itt a megmentett fészekaljakból származó túzokokat állat
kerti módszerekkel próbálják felnevelni s visszavadítani. Az eddigi 
kísérletek biztatónak tűnnek.

Vadállományunk összetétele változik. Az el
múlt tízezer évben hazánk állatállományából eltűnt a hófajd, a nyír
fajd, a rénszarvas, a vadszamár, a füttyentő nyúl, az őstulok, a bölény, 
a barnamedve és a jávorszarvas. Ezeknek egy részét, mint a barna
medvét, a bölényt, a jávorszarvast, az ember irtotta ki, másik része, 
különösen a rágcsálók, az éghajlatváltozások következtében pusztul
tak ki. Az elmúlt tízezer évben ugyan nagymérvű éghajlatváltozások 
hazánk területén nem játszódtak le, de ez az előzőeknél lényegesen me
legebb korszak, amely a korábbi hidegebb klímához szokott flórát és 
faunát nagymértékben kipusztította.
A kipusztult állatok helyébe persze újak jelentek meg. így az elmúlt 
5000—6000 évben jelent meg — háziállatainkon kívül — a császár- 
madár, a patkány, az üregi nyúl, a fácán, a muflon, a pézsmapocok és 
legújabban a nyestkutya.
Ha akár csak a húszezer esztendővel ezelőtti időkre tekintünk is visz- 
sza, már egészen más állatvilág képe tűnik elénk. A pilisszántói kő
fülke ásatásai az e korból származó rétegekből mammut, gyapjas orr
szarvú, barlangi medve, barlangi oroszlán, barlangi hiéna csontjait 
hozták elő, a kiskevélyi barlang talajában rénszarvas, rozsomák, 
sarki róka, wapiti, kőszáli kecske, zerge, más barlangokból ezeken 
kívül sarki nyúl, mormota, hermelin, hód stb. csontjai kerültek 
elő.
A barnamedve és a zerge, ha hazánkban nem is, a Kárpátokban még 
megtalálható. Az első világháborút követően Szlovákiában ugyan 
a medve majdnem teljesen kipusztult, 1932-ben már csak húsz da
rabot számláltak. Ettől kezdve állami védelemben részesítették, 
1946-ban 80, 1953-ban 200, 1978-ban 480 darab volt a törzsállomány. 
A barnamedve ma Európa legnagyobb ragadozója. A nőstény súlya 
a 200 kilogrammot is meghaladja, marmagassága kb. 1 méter. Január-
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ban rendszerint 2—3 bocsot fial, de ezekből csak egyet, legfeljebb 
kettőt nevel fel. Egy évig marad a bocsokkal, együtt vonulnak téli 
szállásukra. Mindenevő, de előszeretettel eszi az elhullott állatok tete
mét, ezért gyakran kihelyezett tetem segítségével vadásszák. Több
nyire azonban bogyókon, gyümölcsökön, zsenge hajtásokon él. Elő
fordul, különösen tavasszal, hogy rákap a vadászatra, a háziállatokra, 
„vérmedvévé” válik. Ilyenkor a medvét bizony halálra kell ítélni. 
Szereti a mézet, még a vándorméhészek kaptárait is megdézsmálja. 
A zerge a magashegyi vadászok kedvelt nagyvadja. Mind a hím, 
mind a nőstény — amelyet kecskének neveznek — kicsiny, a 
végén kampószerűen hátrahajló szarvat hord. Látása, szaglása kiváló. 
A Kárpátokban — nem nagy számban ugyan — de megtalálható. 
Szlovákiában a második világháború után számuk mintegy 350-re 
csökkent, 1978-ban ugyanitt 800 darabot számláltak. Vadászata ritka 
kivételektől eltekintve teljesen szünetel.
Néhány szót még a vidra is megérdemel, mert azon állatok közé tar
tozik, amelyek — a teljes védelem ellenére — alighanem ki
pusztulásra vannak ítélve. Karcsú, hosszú, a vízi életmódhoz tökéle
tesen alkalmazkodott emlős. Hosszú, dús farkának és testének kígyózó 
mozgásával úszik, lábaival kormányozza magát. Emberlakta területen 
csak éjjel vadászik, főleg halakat, vízimadarakat, rágcsálókat zsákmá
nyol, de nem veti meg a baromfit sem. Kártékony állatnak vélték, 
különösen halgazdaságok környékén. így azután dúvadként tartották 
számon. Ma már rendkívüli mértékben megritkult, s ebben alighanem 
nagyobb szerepe van az élőhelyeiben bekövetkező drasztikus változás
nak, a folyóvizek szabályozásának és szennyezésének, mint a vadásza
tának. Éppen ezért nem remélhető, hogy a vadászati tilalom és védett
ség önmagában elegendő lenne megmentésükre.

— Halló, Natura Kiadó ? Itt Gánti. A  főszerkesztő benn van ?
— Sajnos nincs, a szerkesztőt tudom kapcsolni.
— Kérném . . .  Hallói Hallotta, bog/ medvét lőttek a Mihály-heg/en?
— Nem, nem.
— Vasárnap mondta be először a rádió. Kétéves volt a mackó. Ugyanott 
lőtték, ahol korábban farkas létére is gyanakodtam. Ki kellene egészíteni 
néhány oldallal a kéziratot. Ennek fényében a „farkaskaland'’'’ is másként 
értékelhető.
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— A. kézirat már nyomdában van. Rövidesen jönnek a levonatok. Tudja, a 
Nyomda nagy úr!
— Tudom, de még tördelés előtt vagyunk. Néhány oldalt talán még be tudnak 
rakni.
— Majd meglátjuk. Kérem, küldje be a kiegészítést!
( Megláttuk.)

Április íj-én a rádió még mint ritka vadászszerencséről s kívánatos 
trófeáról beszélt. Másnap már fejcsóválva kommentálták: talán lehe
tett volna altatólövedéket használni, netán hálót. Ismerőseim egytől 
egyig fel voltak háborodva, minimálisan a vadász fegyverének el
vételét és a vadásztársaságból való ldzárását emlegetve. Magam is 
háborogtam, hiszen titokban mindig reménykedtem abban, hogy a 
számomra oly kedves Mihály-hegyen egyszer mégis összeakadok a 
„szomszédból” átrándult farkassal, hiúzzal. Hiszen, ha egy vad az 
Alacsony-Tátrából vagy a Selmeci-hegységből elindul délnek az erdő
kön keresztül, menthetetlenül a Mihály-hegyre jut, mert csak itt feszül 
neki az erdő a végső akadályt jelentő Dunának. S micsoda ideális hely 
ez a farkas vagy a hiúz számára! Arra azonban, hogy egy mackó is út
nak ered, legmerészebb álmaimban sem mertem volna gondolnia És 
íme! Ha a „remélt” farkast nem is, a hiúzt mindenesetre megelőzte. 
Mielőtt ítéletet formálnék, tájékozódnom kellene. A terület egyik 
felelős vezetője, aki egyben a helyi vadásztársaságnak is tagja, gyer
mekkori barátom.
— Gondoltam, hogy ezért kerestél—mondja, amikor a témára térek.— 
Remélem, te nem olyanokat akarsz írni, mint az újságírók, hiszté
riát keltve. Beszéltem a minisztériummal, nekik is az az álláspontjuk, 
hogy így a jó. De hát hangulatot könnyű kelteni, felelősen dönteni, az 
más.
Még egy kicsit háborog, azután elkezdi:
— Előzőleg is értesítették a rendőrséget, de nem vették komolyan. 
Szombat reggel negyed tízkor a vízi rendőrséghez érkezett hitelt 
érdemlő bejelentés, hogy a Remete-hegy szikláin medve mászkál. 
Riasztottuk a vadásztársaság tagjait. Két vadásztársammal és egy 
rendőrrel kimentünk, átfésültük a területet. Nem találkoztunk medvé-
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vei, de hát ismered, milyen nehéz, áttekinthetetlen az a terep. Találkoz
tunk viszont kirándulókkal — tudod, egy turistaút vezet arrafelé —, 
akiket figyelmeztettünk, hogy medve van a közelben. De nem hitték 
el, bolondnak néztek minket. „Vagyunk vagy húszán, ha a medve 
egyikünket megeszi, még mindig maradunk tizenkilencen” — mond
ták.
— Egyik vadásztársunk, aki egyéb dolga miatt nem jött velünk dél
után, hazafelé utaztában meglátta a vonatról a medvét az egyik sziklán. 
A társaság hivatásos vadászával kiment a helyszínre, ahol a mackó 
éppen egy leütött muflonból lakmározott. Tudod, hogy a medve 
mindenevő, de ha rászokik a vadászatra, vérmedvévé válik. Amikor 
megzavarták, nem futott el, hanem szembefordult a vadászokkal és 
fenyegetően morgott. Ekkor lőtte le hivatásos vadászunk. Jól tette, 
ezzel pontot tett az ügy végére. Képzeld ha nem lövi le, és a futni 
hagyott medve mégis megtámad egy kirándulót? Akkor a kirándulók 
biztonságát kérnék rajtunk számon.
— Azért Szlovákiában meg Romániában sem szokták a medvék fel
falni a kirándulókat, pedig itt is, ott is él még jó néhány száz.
— Ez igaz, de mit lehet tudni? A mi területünk túl sűrűn lakott. 
És ez a medve már kóstolt vért.

A terület túl sűrűn lakott, ez cáfolhatatlan érv. Erdeinket néhány 
száz méterenként szelik keresztbe-hosszába az utak, s rajtuk valóságos 
a népvándorlás. Akármennyire szeretem is a mackókat, a mi tájainkra
— sajnos — már valóban nem valók. A települések előbb-utóbb az 
emberekkel való összeütközésre kényszerítenék őket.
Mit kellett volna tenni? Elaltatni? És azután? Hálóval befogni? 
Próbálja meg valaki a Mihály-hegyen! Tegyük fel, sikerülne. És az
után? Állatkerbe vinni? Jobb az a vadon nőtt medvének? Aligha. Rá
adásul a medvék kitűnően szaporodnak az állatkertekben, s nem a 
beszerzésük, hanem az elhelyezésük a gond. Sajnos a barátomnak 
igaza van: pont került az ügy végére, és ez így van jól. Hanem azért 
egy szerény megjegyzés még kikívánkozik belőlem. Gyanítom, hogy a 
végső megoldásban több szerepe volt az idegességnek s a vadászláz
nak, mint a józan megfontolásnak.
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Ezért csendesen javaslom: állítson a vadásztársaság a Remete-hegy ol
dalába egy márványtáblát:

Itt fejelte be életét a 2 0 . Síyáyad 
egyetlen, saját elhatárolásából magyar, szabad 

mackója
1 9 8 3 . április 1 6 -án.

De ha ugyanitt farkast vagy hiúzt is kilőtök, nem lesz kegyelem!



barlangok





E gy esőcsepp elbeszélései

Lapozgatom a gimnáziumi bizonyítványomat vagy 
ahogy hivatalosan rá van nyomtatva, „Tanulmányi értesítő”-met. 
Lapozgatom, mert már nem emlékszem pontosan, hogy is ne
vezték azt a tárgyat, amelyet negyedikben (a mai általános iskola 
nyolcadik osztályának felel meg) Szebényi tanár úr tanított. Úgy rém
lik, ásványtannak. De nem, itt van az indexemben: természetrajz. 
És ugyanez volt a neve az ötödikben is. Az azonban már nincs fel
tüntetve a bizonyítványban, hogy a negyedikes természetrajz, a ben
nünket körülvevő élettelen világgal foglalkozott, az ásványokkal, a 
kőzetekkel, a vizekkel, a tavakkal, az ásványi nyersanyagokkal, míg 
az ötödikes az élővilággal.

Nézem az év végi érdemjegyemet: jó. Úgy emlékeztem, hogy jelesem 
volt. Vagy lehet, hogy Szebényi tanár úr nem írta be noteszába azt 
a bizonyos jelest?
Azt a jelest akkor szereztem, amikor a barlangokról tanultunk. 
Tanárunk elmagyarázta, hogy a barlangok a mészkőben keletkez
nek úgy, hogy a lehulló csapadék a kövek repedéseibe beszivárogva 
oldja a kőzetet. Persze igen kis mértékben, ámde sok kicsi sokra megy, 
s évmilliókon keresztül a sok kis vízcsepp végül is hatalmas üregeket 
old ki a kőzetek belsejében. Ezek az üregek a barlangok. Azt is el
mondta, hogy ezekben a hatalmas üregekben azután cseppkövek kép
ződnek, amelyek vagy a barlang mennyezetéről lógnak le, ezek a 
függő cseppkövek (sztalagtitok), vagy a barlang aljáról nőnek fölfelé, 
ezek az álló cseppkövek (sztalagmitok). A két név között csak egyet
len betű a különbség, mégis könnyű megjegyezni őket, mert a sztalag-
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tit t betűje olyan, mintha a mennyezetről lógna le, szemben a sztalag- 
mit talajon álló m betűjével. A sztalagtitok alatt rendszerint sztalag- 
mitok találhatók, s ha annyira megnőnek, hogy összeérnek, cseppkő
oszlop lesz belőlük.
Arra a kérdésünkre, „Hogyan lehet az, hogy a vízcsepp hol oldja a 
követ, hol meg lerakja” — tanárunk egyszerű magyarázatot adott. 
A meszet nem annyira a víz oldja, hanem inkább az a széndioxid, 
amit az esőcsepp még a levegőben magába szívott. Helyesebben az 
a szénsav, amely ebből a széndioxidból a vízcseppben keletkezik. 
Hanem, ha egy mésszel már telített vízcsepp kibukkan a barlang 
mennyezetén, széndioxidja a levegőbe távozik, s az előzőleg feloldott 
mész újra kiválik, egy mikrogrammnyival megnövelve a cseppkövet. 
A választ természetesen tudomásul vettük. Kétely nem merült fel 
bennünk: akkor még a geológusok és a barlangász szakemberek sem 
kételkedtek e logikusnak látszó magyarázatban. A vita a szakemberek 
között úgy öt-hat év múlva kezdődött, és igen éles harccá fajult. Ha 
a harcban nem is, a vitában és a kémiai folyamatok tisztázásában ké
sőbb magam is szerepet játszottam.

Egyelőre Szebényi tanár úrnál tartunk, aki az óra végén kijelentette: 
akinek kedve van, írjon dolgozatot a barlangok keletkezéséről, jó 
dolgozatért jelest lehet kapni.
A következő természetrajzórán kiderült: egyedül én írtam ilyent.
— Olvasd fel — mondta a tanárom.
Felálltam, kezembe vettem azt a két ív papírt, amire nem kevés hibá
val, piros betűkkel rágépeltem a szöveget, vettem egy mély lélegzetet 
és olvasni kezdtem: Egy esőcsepp elbeszélései. Brrrrr . . .
Éktelen berregésemre elemi erővel tört ki az osztályból a röhögés. 
Szebényi sem tudta megőrizni komolyságát, s percekig hagyta el
szabadulni az osztály kedélyét. Azután csendet intett. Újra neki
lendültem:

»Brrrrr. . .  csöng az ébresztőóra. Ügy ugróm ki az ágyból, mintha nyakon 
öntöttek volna egy pohár vízgel. Pedig nem kötelezett senki arra, hogy 
keljek fel, de aki egyszer megértette a természetet, aznem tud szabadulni tőle. 
Én is igy jártam. Most minden reggel lemegyek a Dunára, hallgatom a szél
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Rúgását, a habok csobogását. Tegnap reggel a hullámok kivetettek a partra 
egy vízpseppet, leültem mellé és beszédbe elegyedtem vele. A  kis vízcsepp szíve
sen elmesélte legutóbbi kalandját, én pedig figyelmesen hallgattam:
— Forró napsütés volt, amikor sok társammal együtt kiszabadultunk a ten
gerből. Mindannyian boldogok voltunk, bogi nem kell már az agyonzsúfolt 
tömegben lennünk, mert ott minduntalan egymásba ütköztünk. Ezyel kezdő
dött utazásunk. A  meleg levegő felhajtott bennünket több ezer méter magas
ságra, ahol már sokan vártak a kedvező passzátszelekre. Még nekünk is 
kellett várni a szelek megérkezéséig. Azután elindultunk. Több napi utazás 
után felkiáltottak társaim: Európa! De nem szálltunk le mindjárt, hanem 
tovább utaztunk, s közben állandóan közeledtünk a földhöz• Megdobbant a 
szívem, amikor megláttam a magyarok fenségesen szép hazáját. Már többször 
jártain itt, és most is itt szerettem volna újra földet érni. De úgy látszott, 
hogy vágyam nem teljesül, inert már Budapestet is elhagytuk, és még mindig 
tovább hajtott bennünket a szél észak felé. De Vác után, a Mag szál hegnél 
hirtelen hidegebb légáramlatot kaptunk, és több száz méter magasból mint 
nyári zápor hullottunk a Földre.
Ezzel aZ eséssel új fordulatot kapott a sorsom. Éppen eg fenyőfa legtetejére 
pottyantam, és íg  szép kilátást élvezhettem. De a következő pillanatban 
egensúlyomat vesztve leestem a földre, és a lejtős talajon sok társam társasá
gában eg sötét lyukba gurultam. Nem tudom, mennyit utaztam íg  a dolomitot 
koptatva, míg világosságra értem. De ez sem volt ám világosság, csak misz
tikus félhomály. És ekkor éltem életem legszebb perceit. Amíg végigpillan
tottam a barlangon, háromszor is megdörzsöltem a szemem. Nem akartam 
hinni a szememnek! Valami csodás volt! A  sztalagmitok és sztalagtitok 
csodás összhangja teljesen lenyűgözött.
Kigönyörködve magam, elindultam eg kicsit szétnézni■ Alig pár lépést tet
tem, megfogott ereimben a vér. E g  sárkány tátotta ki velem szemben a száját. 
Megdermedve álltam sokáig. Azután ganús lett, hog a sárkány teljesen 
mozdulatlan. Félrerántottam a fejem — nem mozdult. Ekkor már megjött 
a bátorságom. Odamentem hozzd, s ekkor vált bizonyossá: kősárkány volt! 
A  sárkányra rámászva lecsúsztam egészen a farkáig. Itt mésztartalmúmat 
lerakva leugrottam a sárkány farka alatt keletkezett sztalagmitra, majd 
innen tovább folytattam utazásomat eg hosszú kürtőn keresztül.
Azután mind tovább és tovább utazva újabb és újabb gönyörűségeket találtam. 
Én is igekeztem minél szebbé tenni a barlangot. A  felesleges meszet felszed
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tem és oda raktam le, ahol szükség volt rá. Nagyon fáradt voltam már, 
amikor a föld magába szippantott. Ekkor már egyedül utaztam. Köveken és 
változó talajrétegeken keresztül szivárogtam le a talajvízbe. Itt újra zsúfolva 
voltunk, de lassanként közeledtünk a kijárathoz, a forráshoz• Vasárnap dél
után láttam meg a napvilágot, amelyet hosszú hónapokon keresztül nélkülöz
nöm kellett. Innen kezdve azután erősen száguldottunk lefelé, árkot ásva és 
mélyítve, köveket görgetve és csiszolva. Közben egy ember majdnem felmerített 
poharába, egy kutya pedig majdnem lenyelt. Most már gyorsan beleértem a 
Dunába és. .  .
. . .  és ebben pillanatban egy felcsapódó hullám elmosta őt. Sohasem tudtam 
meg, hogy mit akart még mondani. Sajnálom, hogy szép kalandjának meséjét 
nem tudtam megköszönni. Nem valószínű, hogy még egyszer találkozom vele. 
Szomorúan, elgondolkodva mentem iskolába.«

Már nem a bizonyítványom, hanem az „Esőcsepp elbeszéléseidnek 
eredeti szövege van kezemben. A végén dátum: Vác, 1947. áp
rilis 27., Aláírás: Gánti Tibor, IV. A oszt. tan. Annak idején, ott 
az osztályban nagy sikert aratott. Ma persze már látom a hibáit. 
Mindenekelőtt Magyarországra nem a passzátszelek hozzák az eső
felhőket, mert a passzát a Ráktérítő (illetve a Baktérítő) és az Egyen
lítő közötti szélrendszer neve. Azután odafönt a vízcseppeknek nem a 
passzát-, hanem az antipasszát szelekre kellett volna várniuk, a passzát 
ugyanis közvetlenül a földfelszín felett jár, a magaslégköri ellentétes 
légáramlást antipasszát szeleknek nevezzük. Azután: a légkörből a 
párák nem akkor csapódnak ki, amikor a magasból a földközelbe 
leszállnak, hanem éppen fordítva, a felszálló meleg levegő lehűlése 
okozza a párák kicsapódását, s ezáltal az esőt.
De nem sorolom tovább a dolgozat rejtett hibáit, egy még úgyis 
kiderül a későbbiekben. Hanem ha valaki azt hiszi, hogy a váci 
Naszály-hegyet tévesen írtam Nagyszálnak, az téved. A régebbi tér
képek egy részén Naszál, Naszály szerepel, más részén Nagyszál. S 
apám ez utóbbinak volt harcos prókátora. A Naszály szónak nincs 
értelme — érvelt —, de az Alföld felől jőve ez az első nagy szál hegy, 
amivel a vándor találkozik, innen a neve.
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A. helynevek valóban nem véletlenül születnek. 
Az Öregpincevölgy, Kispincevölgy, Kút-völgy, Látó-hegy, Kőpo
ros, Gombás, Szarvas-hegy elnevezések, amelyek a Naszály egyes 
részeinek vagy a körülötte elterülő területek nevei, valóban a terület 
valamilyen jellegzetességére utalnak. Hasonlók a Nyúlások, az Ördög
árok, a Pokol-völgy elnevezések is. Ám a Cselőte név vagy a Zsobrák, 
amelyek ugyancsak ottani területek nevei, már semmit nem monda
nak a magyar embernek. Ez nem azt jelenti, hogy maga a szó is 
értelmetlen. A zsobrák szlovák szó például koldust jelent, s ez az 
elnevezés alighanem arra utal, hogy ott a föld rossz minőségű, s 
koldusként él, aki abból él.
A Naszály elnevezés még ennél is régebbi eredetű. Már I. Géza király 
garamszentbenedeki alapító oklevelében is megtaláljuk, ott Nazalnak 
van írva. Komárom megyében van egy község, annak is Naszály a 
neve. így e nevek alighanem megelőzték a magyarokat a Kárpát
medencében.

Az sem véletlen, hogy az esőcseppet éppen a Naszály-hegyig utaz
tattam. Ott volt a szőlőnk, közvetlenül a lábánál, azon a terüle
ten, amelyet Kispincevölgynek neveztem. Nem völgy volt ez való
jában, inkább domb, de közvetlenül a hegynek támaszkodott, annyira, 
hogy a mögöttünk levő hegyoldaltól nem is lehetett látni a teljes 
Naszályt, nyugat felé a Nagy-Sas-szikla, keletnek a Kőporos zárta a 
határt. A Nagy-Sas-szikla fölött pedig sasok keringtek (ma úgy gon
dolom, ölyvek lehettek), a Kőporos dolomitlejtőjének alján pedig 
finom dolomitport — kőport —- bányásztak, s vándorárusok „hátyi”- 
ban, azaz hátikosárban vitték a városba, s ott házalva árulták tisztító- 
szerként, amíg kissé lúgosítva VIM néven csomagolt gyári készít
ményként kereskedelmi forgalomba nem került.
Az én birodalmam minden nyáron a Nagy-Sas-szikla és Kőporos 
közötti rész volt, kisgyerek koromtól kezdve. Azaz még ezen is 
túlnyúlt, először képzeletben, mikor hallottam, hogy a Nagy-Sas- 
sziklán és az alatta levő hatalmas mogyorófán (!) túl, ott van a Pince- 
völgyi-barlang. Nagyon izgatta képzeletemet, mígnem egyszer nagy
bátyám elvitt oda. A barlang nagyobb szikla aljában rejtőzött, be-
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járatát fák takarták. Nehezen lehetett megközelíteni, kőgörgetegen 
kellett felmászni négykézláb. Egyetlen jókora üregből állt, nekem 
akkor hatalmasnak tűnt. Cseppkövek nem voltak benne, de oldalát 
néhány szép kőfolyás diszítette. Ideális búvóhely lehetett az ősember 
számára, de nem tudok róla, hogy valaha is kutattak volna nyomai 
után. Egy helyen komolyabb ásás nyomai látszottak, egy kb. másfél 
méter mély gödör formájában. Ám a gödör is nagyon réginek tűnt, 
így az is meglehet, hogy ott az elmúlt századokban nem ősembert, 
hanem kincset keresett valaki. Később mi is kapirgáltunk benne, s 
rengeteg denevér- és kisemlőscsontot találtunk, de emberre utaló nyo
mot nem. Igaz, nem is hatoltunk le a mélyebb rétegekig.

Mai szememmel persze egyáltalán nem tűnik nagynak a Pincevölgyi- 
barlang. Annak idején, a harmincas években egy váci turista 
Pincevölgyi Kőfülke címmel írta le a Turisták Lapjában. Hát 
kőfülkénél azért nagyobb volt, de mint barlang nem volt sem külö
nösebben szép, sem különösebben nagy. A barlang azóta szimbólummá 
vált számomra. Egy folyamat szimbólumává. A Pincevölgyi Kőfülkét 
ugyanis megette a Dunai Cement- és Mészművek, a DCM. Megette 
kőfolyásostul, falastul és hatalmas, tüzes, forgó gyomraiban cementet 
termelt belőle.
A barlangot sajnálom ugyan — és különösen azt, hogy megsemmisí
tése előtt nem kutatták át a talaját ősembermaradványok után —, de 
teljesen megértem, hogy az országnak cementre van szüksége, s ezt 
bizony mészkőből készítik. Hanem azért a Pincevölgyi Kőfülke sor
sán mégis elgondolkodtam.

A. gondolatsor a mészkőnél kezdődik. Azt már 
nagyon korán tudtam, hogy a mészkő tengerekből rakódott le 
valamikor, azaz ahogy a szakmabeliek mondják, az üledékes kőzetek
hez tartozik. Később azt is megtudtam, hogy a Naszálynak ezen a 
részén található igen kemény és tömör kőzet, amelyik cementalap
anyagnak is oly kitűnő, úgynevezett triász-mészkő, vagyis mintegy 
kétszáz millió évvel ezelőtt, a földtörténet triásznak nevezett 
időszakában képződött, amikor hazánk területét tenger borította. Ke
restem is igen sokszor olyan kődarabot, amelyben valamiféle állat ma-
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radványa rejtőzik, de sohasem találtam, jóllehet ebben a korban már 
tekintélyes méretű állatok, halak, békák, teknősbékák, vízi és száraz
földi hüllők is éltek a Földön, sőt az első emlősök is ebben az idő
szakban jelentek meg. Nem találtam, pedig csak át kellett volna menni 
a Naszály-hegy Kösd község felőli részére, ahol az úgynevezett Pádi- 
mentum-kőbánya van, amelyet már régen nem művelnek. Itt is mész
követ bányásztak, de ez a mészkő mégis egészen másképp nézett ki. 
Lapos darabokban váltak le egymástól a kövek — ezért is nevezték 
pados mészkőnek —, így építkezéshez, gyalogutak borításához igen 
jól lehetett használni. Alakítani is jól lehetett a kődarabokat, szemben 
az igen kemény, nem hasadó triász mészkővel.
Ez a pados mészkő tele-tele volt pénzérme nagyságú lapos, kerek 
képződményekkel, valamikori tengeri lények megmaradt házaival. 
Nummuliteseknek hívják az élőlényeket, s nummulinás mészkőnek 
azt a mészkövet, amelyben (rendszerint igen nagy számban) találhatók. 
A Pádimentum-kőbánya anyaga nummulinás mészkő. A Naszály fő
tömegét alkotó triász mészkő szegény ősmaradványokban, szemben a 
Pádimentum-kőbánya mészkövével, amely élőlényekben dús, part 
menti sekély vizekből rakódott le.
De nemcsak ez a különbség a kétféle mészkő között. A triászidőszak, 
mint említettem, a Föld középkorában, a földtörténet ókorának határán, 
190—225 millió évvel ezelőtt volt. A triász mészkő ebben az időszak
ban képződött. A Pádimentum-kőbánya mészköve viszont mintegy 
150 millió évvel később, az eocénkorban, körülbelül ötvenmillió évvel 
ezelőtt rakódott le. Pár millió évvel később képződött — már az 
oligocénkorban — az a vörös homokkő, amely a legtöbb helyen 
borítja a hegy tetejét, s amelynek vörös sziklafala századunk harmin
cas-negyvenes éveiben még messziről világított a hegy délkeleti részén 
kialakított homokkőbányában. Ezt a homokkőfajtát hárshegyi ho
mokkőnek nevezik.

Triász mészkő, némi dolomit, nummulinás mészkő, hárshegyi ho
mokkő. Ebből áll a hegy. Kialakulásához tehát mintegy 150—170 
millió évre volt szükség. De ez még csak a hegy anyaga, nem maga 
a hegy. A földmozgások ezt az óriási anyagmennyiséget hol a mélybe 
süllyesztették, hol a magasba emelték. Hol tenger borította, hol száraz-
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föld. Volt rajta dús vegetáció, s volt, amikor sivatagi porviharok 
dúltak felette. A kiemelkedés sem ment egyszerre. Bizonyára volt egy 
olyan időszak, amikor félig kiemelkedve évmilliókig egy helyben nyu
godott. Ezen nyugodt évmilliók alatt a lehulló csapadék óriási bar
langrendszereket alakított ki a mélyben, a karsztvízszintnél. Majd a 
nyugodt évmilliókat katasztrofális események követték: a Naszály 
tömegét mintegy 200—300 méterre a környező szint fölé tolták az 
óriási geológiai erők. Ezt kétféle tény is alátámasztja. Az egyik, hogy 
a tágabb környezetben (pl. a budai hegyekben) található ugyanilyen 
homokkő 200—300 méterrel kisebb tengerszint feletti magasságban 
fekszik, a másik, hogy a triász mészkőben kialakult barlangrendszerek 
is szétszakadtak a kiemelkedés következtében, és a barlangüregek így 
mintegy 450 méter tengerszint feletti magasságra kerültek, több száz 
méterrel a karsztvíz szintje fölé. Ezeknek a barlangrendszereknek a 
leszakadt (helyesebben felszakadt) részei voltak a Pincevölgyi Kőfülke, 
a kispincevölgyi barlang és a Peti-barlang a Naszály déli oldalán, 
ilyenek a Násznép-barlang, a Zsemlye-barlang, a Sárkánylyuk az északi 
oldalon. A déli oldal barlangjai csak voltak, megette őket a DCM 
kőbányája.

És most már elmondhatom mondandóm lénye
gét, hogy miért szimbólum számomra a néhai Pincevölgyi Kőfülke. 
Azt a barlangot, amelyet évmilliók alatt alakított ki a természet, a mo
dern bányatechnika néhány hét alatt ette meg. S ugyanez a technika 
200 év alatt elpusztítaná ezt az egész hegyet, amelynek kialakulásához 
200 millió év kellett. Milliószor gyorsabban használjuk fel természetes 
nyersanyagainkat, mint ahogy azt a természet megtermelni képes. 
Ezt nevezik rablógazdálkodásnak.
Ha valaki azt hiszi, hogy most a Dunai Cement- és Mészművek veze
tőit vagy a nehézipar irányítóit szidom, netántán a kormány gazdaság- 
politikáját, az téved. Ez a rablógazdálkodás nem a DCM, nem a 
nehézipar, de nem is a magyar gazdaságpolitika jellegzetessége, hanem 
az egész világé. Technikai civilizációnk mai fejlettségi fokának vele
járója. Mai életünk nélkülözhetetlen kelléke.
Nélkülözhetetlen? Bizonyos értelemben valóban nélkülözhetetlen. Ha 
megvan a technikai-gazdasági lehetősége, hogy mindenkinek sa-
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ját lakása legyen, hogy mindenki modern városközpontokban éljen, 
sima autóutakon, felül- és aluljárókon közlekedjen, úgy természetesen 
élni kell ezzel a lehetőséggel. Ehhez persze gépek kellenek és autók, 
ezekhez gyárak, hajtó- és fűtőanyag. Mindezeket a modern technika 
elő tudja állítani. Ám ezekhez nyersanyagokra van szükség: vasércre, 
bauxitra, mészkőre, szénre, kőolajra.
Nemcsak a mészkő, hanem a vasérc, a bauxit, a szén, a kőolaj képző
déséhez is évmilliók kellenek. Mindenhez, ami úgynevezett ásványi 
nyersanyag. Márpedig a technika által létrehozott termékek döntő 
többségének előállítása közvetlen vagy közvetett úton ásványi nyers
anyagokból történik. Elenyésző azon termékek mennyisége, amelyek 
nyersanyagait a mezőgazdaság szolgáltatja.
Azt természetesnek vesszük, hogy nem használhatunk fel több fát, 
mint amennyi az erdőkben felnövekedik, hogy nem őrölhetnek a 
malmok több lisztet, mint amennyi búza termett. Természetes, hogy 
világviszonylatban a mezőgazdasági eredetű nyersanyagok termelésé
nek és felhasználásának a sebessége nagyjából megegyezik. A mező- 
gazdasági eredetű nyersanyagokat ezért megújítható nyersanyagforrás
ként szokás emlegetni.
Az ásványi eredetű nyersanyagok felhasználásának sebessége viszont 
mai technikánk mellett százezerszeresen-milliószorosan haladja meg 
a képződési sebességet, vagyis a felhasználáshoz képest gyakorlatilag 
nem termelődik újra. Ez nemcsak a mészkőre igaz, de igaz a vasércre, 
a bauxitra, a szénre, a kőolajra stb., igaz az összes ásványi nyersanyag
ra. Ezeket nem megújuló nyersanyagoknak is nevezhetjük. 
Bármekkorák is a Föld ásványianyag-készletei, ilyen felhasználási 
ütem mellett előbb-utóbb kimerülnek. Nyilvánvaló, hogy techni
kai-gazdasági rendszerünk hosszú távon nem alkalmas az emberiség 
civilizált módon való fenntartására. Ma még ezt a rablógazdálkodást 
kell folytatnunk, mert ma ez létünk alapja. Az önfenntartás pedig ősi 
biológiai ösztön, amelyet ki kell elégíteni, hiszen az élőlények fenn
maradásának ez az egyik alaptörvénye.
Ám a biológia ismer az önfenntartás ösztönénél alapvetőbb ösztönt is. 
Ez a fajfenntartás ösztöne. Mai életmódunk az önfenntartást helyezi 
a fajfenntartás elé. Mai technológiánk unokáink, dédunokáink techno
lógiáinak nyersanyagait emészti fel. Nyilvánvaló, hogy mai életmó-
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dunknak, mai technológiáinknak, sőt mai gondolkodásmódunknak 
gyökeresen változnia kell. Meg kell tanulnunk úgy élni, hogy uno
káink, dédunokáink, ükunokáink is élhessenek. Olyan technológiákat 
kell kialakítanunk, amelyek nem kirabolják a természetes anyagkészle
teket, hanem körfolyamatban újrahasznosítják azokat. Úgy kell gon
dolkodnunk, hogy ne uralkodni akarjunk a természeten, hanem har
monikusan együttélni vele.
Az átalakulási folyamat már elkezdődött. Először a tudomány kezdte 
feltárni a nyersanyagok képződésének törvényszerűségeit, ezzel meg
teremtve annak a felismerésnek az alapját, hogy mai életmódunk 
hosszú távon nem tartható. Azután a piac válaszolt a nyersanyagkész
letek csökkenésére. A megemelkedett nyersanyagárak meggyorsítot
ták a hulladékhasznosító technológiai eljárások kidolgozását. Mind
ezek kezdenek kedvezően visszahatni gondolkodásmódunkra is.
De ha elgondolom, hogy mi mindent nem láthat a fiam, amit én még 
láthattam, mi mindent nem élvezhet, amit én még élvezhettem, nem 
lehetek nyugodt. Ebben a könyvben bőven szerepelnek olyan élmé
nyek, amelyekben a mai ifjúságnak már egyáltalán nem vagy alig van 
része. Pedig ezek az élmények mindössze három-négy évtized távlatra 
tekintenek vissza. Érdemes lesz elgondolkodni: hova jutnánk, ha a fo
lyamat ilyen sebességgel haladna tovább?



A  S^inlo-barlang

»Tizenegy órakor kellett volna megtörténnie a vájárcserének. Gera Paci, a 
délelőtti vájár azonban nem volt hajlandó átadni a munkahelyet Papp Sanyi
nak. Noha a felszínen levőkkel ekkor már szinte semmit sem köbölt mun
kaköriem észrevételeiből, a vájársághoz való csökönyös ragaszkodásából 
mindannyian láttuk, hogy Gerának súlyos oka lehet, amiért megszegte a 
brigád munkafegyelmét. A  közeli bejutás lehetőségét jelentette az is, hogy 
egy óra múlva már olyan erős huzat tört elő a kürtőből, amilyent eddig 
még nem tapasztaltunk munkánk során. A  víznyelő nyílásába dobott fale
velet a kifelé áramló szél elkapta és a fejünk fölé emelte. A  vedrek egy
más után emelkedtek. Bennük a víz által gömbölyűre oldott szikladarabok 
voltak. Gera minden tíz percben kérte, hogy a derekára kötött biztosítókö
télen újból engedjünk harminc-negyven centimétert. Mindnyájunk arca lázban 
égett az izgalomtól. Szinte jólesett az a hideg légáramlás, ami a lyukból tört 
elő.
Már az „öregek” is a Bibictöbörnél voltak és izgatottan lesték a fejleményeket. 
Most Gera kiáltása hallatszik, hogy Papp Sanyi menjen le, mert egy akkora 
sziklatömb állja az utat, amit egyedül nem bír elmozdítani. Ugyanakkor kéri 
egy pótkötél lebocsátását. A  kezek villámgyorsan dolgoznak. Papp magára 
húzza barlangruháját, meggyújtja lámpáját és a szűk kürtőbe beleereszkedik 
lábbal. Alig fér át a melle a kürtő szűkületén. Lámpáját eloltja a nyílásban 
szinte fütyölve előtörő szél■ Azután eltűnik a mélyben. A  kötelet feszesen 
tartva eresztjük utána. Számoljuk a métereket. Nyolc méternél megáll, és 
Gérával beszél. Hogy mit, azt nem lehet érteni, csak tagolatlan, morgásszerű 
Zaj hallatszik a mélyből. A z  is csak akkor, ha csendben vagyunk. Kötelet köt
nek a sziklára és kiáltanak, hogy húzzak, erősen. Ketten is nekifeszülünk, 
a pattanásig terhelt kötélnek. Ők ketten alulról taszigálva irányítják felfelé
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a sziklát. A  kő szerencsére hosszúkás alakú, így hosszúban kifér a kürtő 
szűkületén. Még le sem oldottuk a kötelet, Gera alulról már jelzi, hogy a kő 
helyén folytatódik lefelé a kürtő. Szűk ugyan, de be lehet férni. Kéri a kötelet. 
Most Papp kiáltja, hogy Gera derekára köti és elindul lefelé. Idefenn mindenki 
a kötelet fogja. — Tartsd vissza . . . most engedd! . . . engedd!. . . még . . . 
még! . . .  gyorsabban, mert vág! . . . rajta lógok . . . még . . . állj!
Azután megint Gera és Papp egymás közt beszelnek. Malijuk, de nem értjük. 
Csikkről cigarettára gyújtunk. Hiába kiabálunk, helyzetjelentést nem adnak. 
Mindenki érzi, hogy nagy pillanatokat élünk át. Verbály Tacit leküldöm a 
lyukba azzal, hogy azonnal adjon helyzetjelentést, miért nem felelnek kérdé
seinkre Geráék. Verbály pillanatok alatt, szótlanul köti a kötelet derekára. 
Már eresztjük is lefelé. „Jószerencsét Taci” ! „Jószerencsét. . . ” Már el is 
tűnik. A  kötél, mint végnélküli kígyó csúszik utána az ismeretlenbe. Már nyolc 
méteren van, már kilenc méter. . .  Tíz méternél megáll és érezzük a kötél 
lazulásán, hogy oldja le a derekáról. „Mi újság, Taci!?” A z  izgatott kérdés 
elhangzik, de válasz nem f tn alulról. Télegzetvisszafojtva figyelünk. S íme, 
most valami távoli kiáltásfélét hallunk. Hosszan, elnyújtva ismétlődik újból: 
„Me-er-re vág-tok?!”
Megértettük. A z  óra fél eget mutatott. Révészre nézek. Ő uganazt gondolja, 
amit én: a vizsga most sikerült. . .«

Ezek a sorok Jakucs Lászlónak A Béke-barlang felfedezése című, 1953- 
ban megjelent könyvéből valók. Azokat a feszültségteli pillanatokat 
mesélik el, amikor sikerült behatolni hazánk egyik legnagyszerűbb 
természeti csodájába, a Béke-barlangba.

Századunkban egymásnak adták a stafétabotot 
a hazai barlangkutatás kiemelkedő egyéniségei. A sort Kadic Ottokár 
kezdte, aki a müncheni egyetem elvégzése után a Földtani Intézethez 
került geológusnak. Őt tekintik az ősrégészet és barlangkutatás ma
gyarországi megalapozójának. Létrehozta a Barlangkutató Bizottsá
got, majd a Barlangkutató Egyesületet. Számos barlangban végzett fel
táró munkát, elsősorban ősrégészeti vonatkozásban.
A stafétabotot Kessler Hubert vette át tőle. Ő fedezte fel a Szemlő- 
hegyi, a Ferenc-hegyi barlangot, az aggteleki cseppkőbarlang számos 
részét, tárta fel az Almási- és a Vecsem-bükki-zsombolyokat, végül
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a jósvafői Kossuth-barlangot. 1936-tól az aggteleki cseppkőbarlang 
igazgatója, a felszabadulás után a Vízgazdálkodási Kutató Intézet 
munkatársa. Számos legnyűgöző könyvén barlangászok generációi 
nőttek fel.
1952. augusztus 4-én, amelynek történetét bevezetőül felidéztük, a sta
fétabot kétségkívül egy fiatal geológus kezébe került, aki — a barlang- 
kutatás történetében először — úgy tárt fel barlangot, hogy csak a 
külső geológiai jelekből jósolta meg, hogy a föld alatt egy nagy 
barlangrendszernek kell lennie; annak kijárata a külvilágra nem volt, 
létezéséről nem tudtak. A fiatalembert Jakucs Lászlónak hívták. S 
hogy jóslata mennyire bevált, arról csak annyit, hogy a barlangot, 
amelyet sikerült feltárnia, Béke-barlangnak hívják, s hazánk második 
legnagyobb barlangja, felmért járatainak összhossza 8893 méter. Ké
sőbb sok éven át ő is igazgatója volt az aggteleki cseppkőbarlangnak, 
amelynek több, korábban ismeretlen járatát fedezte fel, s a többi kö
zött megtalálta a régóta keresett baradlai alsóbarlangot, egy részét fel is 
tárta. Jelenleg a szegedi József Attila Tudományegyetem professzora.

De mi kö\e mindehhez a Szinlő-barlangnak? Hi
szen a Szinlő-barlang egy szerényen meghúzódó víznyelő barlang a 
Naszály hegy tetején, hossza, nagysága szinte említésre sem méltó 
óriásbarlangjaink mellett, cseppkövekben pedig olyan szegény, hogy 
egyetlen valamirevaló cseppkövét elölről-hátulról lefényképeztük. 
Azonban ez a barlang vezetett el engem a barlangászokhoz, az ötve
nes években közöttük kialakult élénk szakmai—tudományos áram
körhöz, s késztetett arra, hogy magam is letegyem voksomat a bar
langok képződésének mechanizmusáról folyó nagy szakmai vita
sorozatban. Ehhez azonban a Szinlő-barlanggal és felfedezésével is 
meg kell ismerkednünk.

A  Naszály egyetlen, hosszú hegygerinc, 
amelynek tetején nincsenek számottevő lapos területek, a csapadékvíz 
hamar utat találhat vagy az északi, vagy a déli oldal felé. Érthető hát 
meglepetésünk, amikor egyik bozótbeli barangolásunk alkalmával 
Bánhidi Laci barátommal 1949 végén egy víznyelőre bukkantunk a 
hegy tetején. Víz ugyan nem volt benne, de a felszíni alakzatokból
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egyértelműen látható volt, hogy nagy zivatarok, hirtelen hóolvadások 
alkalmával a csapadékvíz mintegy fél négyzetkilométernyi területről 
egy sziklafalban végződő rövid meredek völgyecskébe fut össze, s ott 
a kövek között eltűnik. Rövid kutatás után találtunk is egy szűk, eltö- 
mődött járatot, amely megerősítette kialakuló véleményünket: itt 
egy barlangnak kellett keletkeznie. Megpróbáltuk a járatot kibontani, 
de hamarosan kiderült, hogy ehhez nagyobb munka szükséges. 
Rövidesen súlyosan megbetegedtem, s mindenféle fizikai munkától 
hosszú időre — ha nem örökre — eltiltottak. így azután távolból, de 
igen nagy örömmel értesültem, hogy a váci gimnázium diákjai Bán- 
hidi László és Joó Tibor tanárok vezetésével 1951—52-ben a járatot 
hatnapos munka árán kitisztították, s lejutottak a feltételezett bar
langba. Egészségem helyreállása után 1953—54-ben a barlangot Laci 
barátommal feltérképeztük. A főjárat feltárt részének hossza 84 mé
ter, de hatvan méterrel hatol a bejárat szintje alá. (Összehasonlításul: 
a váci dóm kupoláján levő kereszt teteje 62 méterrel van a dóm tér 
szintje fölött.) A barlang tehát rendkívül meredek. Hasonló meredek
ség más víznyelő barlangoknál is előfordul, bejárása mégsem könnyű. 
Egy hattagú csoportnak az út a 84 méteren oda-vissza 3—4 óráig tart, 
ha nem az a céljuk, hogy időrekordot állítsanak fel. A barlang végét, 
mint jó néhány más barlangét is, omladékhegy zárja le. Egyszer há
rom gimnazista megpróbálta megbontani, de az egész omladékhegy 
megindult. A kövek nagysága íróasztal és személygépkocsi méret kö
zött változik. Továbbjutási kísérlet nem javasolható.

A barlangnak két említésre méltó nevezetessége van. Sokezer évvel 
ezelőtt — egy szárazabb klímájú időszakban — a barlangjárat fene
két agyag borította, s erre egy vékony, mindössze néhány milli
méter vastagságú mészkőréteg csapódott ki. Azután jött egy csa
padékosabb időszak. Ekkor a víz a mészkőréteg alól kimosta az 
agyagot, s tovább, egyre tovább mélyítette a járat alját. Ma már a 
mészkőhártya — úgynevezett álfenékként — mintegy három méter 
magasságban lebeg. Alfenék más barlangokban is található, de azok 
mind vastag képződmények. A Szinlő-barlang néhány milliméter vas
tagságú álfeneke, ha ugyan még megvan, egyedülálló.
A barlang másik érdekességét a szinlők jelentik, amelyekről a nevét is
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kapta. A víznyelő ott alakult ki, ahol a felszínen a mészkő és a sok ka
vicsot tartalmazó durva homokkő találkozik. A nyelőbe befutó csapa
dékvíz ezért sok kvarchomokot és kvarckavicsot visz magával. Ezzel 
a kvarchomokkal és -kaviccsal csiszolja a lerohanó víz a barlang falát, 
s a csapadékviszonyoktól függően hol szélesebbre, hol keskenyebbre 
alakítja a barlangjáratot. Különösen a viszonylag szűk, vízszintes sza
kaszokon láthatók jól ezek a párhuzamosan futó csiszolásnyomok, a 
szinlők.

És most visszatérhetünk a Béke-barlang felfe
dezése nyomán kirobbant és nagy viharokat kavart szakmai vitára. Az 
ötvenes évek elejéig ugyanis minden barlangász és geológus egyértel
műen elfogadta a barlangok keletkezésének azt a magyarázatát, ame
lyet az előző fejezetben említettünk, hogy a légkörben az esővíz szén
dioxidot vesz fel, így a szénsavas víz feloldja a mészkő anyagát, s bar
langot képez. Ahol viszont az oldatból a széndioxid eltávozik, ott 
mészkő (kalciumkarbonát) válik ki, s így keletkeznek a cseppkövek, 
mészkőfolyások. A magyarázat valóban elfogadhatónak látszik. Leg
feljebb azzal kellene kiegészíteni, hogy a csapadékvíz a talajból veszi 
fel széndioxidjának legnagyobb részét, mivel a talaj részecskéi közötti 
levegő széndioxid-tartalma akár ezerszerese is lehet a szabad levegőé
nek.
A Béke-barlang felfedezése kapcsán pattant ki, hogy ez az elképzelés 
nem lehet teljesen igaz. Nem lehet igaz, mert a kőzeten átszivárgó csa
padékvíz már az első métereken telítődik oldott mésszel. Éppen Kess
ler Hubert méréseiből tudjuk, hogy a karsztos kőzetekben a csapadék
víz óránként 1—4 méter utat tesz meg, s 1—2 óra éppen elég ahhoz, 
hogy mésszel telítődjön, s oldóképességét elveszítse. Ha így van, ak
kor a barlangoknak a felszínközeiben kellene kialakulniuk, s nem több 
száz méter mélységben, a karsztvízszint közelében, ahol a valóban 
nagy barlangrendszerek alakultak ki.
A másik bökkenő éppen a cseppkőképződés. A Baradla-barlangban, a 
Béke-barlangban, a Szabadság-barlangban és a többi karsztbarlangunk- 
ban mindenütt a cseppkövek tömegét találjuk, jeléül annak, hogy itt a 
csapadékvíz túltelített, inkább mészkövet rak le, mintsem üreget olda
na. A cseppkőképződés pedig már néhány méterrel a felszín alatt meg
kezdődik az üregekben. Lehetetlen hát, hogy a több száz méter mélyre
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leszivárgó csapadékvíz ott hozzon létre hatalmas, sokszor beláthatat
lan termeket, ahol éppen cseppköveket választ ki magából.
Az igazi barlangképző erő nem ez — érvelt Jakucs László. Az igazi 
karsztbarlangok a földmozgások által létrejött tektonikus repedések 
mentén alakulnak ki, legfeljebb a kezdeti szakaszban játszik szerepet 
az oldás, a korrózió, de ebből igazi, nagy, járható barlang nem kelet
kezik. Ehhez az is kell, hogy ezekbe a vékony hasadékokba a csapa
dékvíz a felszínről a mészkőnél keményebb homokot és kavicsot so
dorjon, s ezzel csiszolva a repedést, azt járattá szélesítse. Vagyis a kor
rózió helyett az erózióé, a vízmozgás és a csiszolóanyag együttes 
mechanikai munkájáé a főszerep a barlangképződésben. Karsztbar- 
lang csak ott alakulhat ki, ahol a felszínen olyan anyag található, ame
lyet a csapadékvíz a járatokba mosva a járat falának csiszolására fel
használhat.
A Béke-barlang erre kitűnő példát szolgáltatott. Jakucs László kimu
tatta, hogy a békebarlangi patak szárazabb időszakban, amikor csak a 
kőzeteken átszivárgó vízből táplálkozik, túltelített, s mészkőképződ
ményeket, mésztufagátakat épít. Ellenben árvizek alkalmával, ame
lyek minden nagyobb zápor és esőzés után, valamint hóolvadáskor 
jelentkeznek, a víznyelők által elnyelt víz a sok hordalék révén erősen 
csiszolja, tágítja a barlangot. Ezért alakul ki a nagy barlangrendszer 
mindig a karsztvízszint közelében, ahol a víz mozgása csaknem víz
szintessé válik, s patakként — a hordalékot mozgatva — folyamatosan 
csiszolja, tágítja a medret. A Béke-barlangba számos víznyelőjén ke
resztül igen sok kvarchomok és kvarckavics kerül be, így minden fel
tétel adott a barlangképződéshez. Született is ott olyan barlang, hogy 
csodájára járhat a világ.
Jakucs László érvelése számomra teljesen elfogadható volt. „Élő” 
példa rá a mi barlangunk, a Szinlő-barlang. Ha valahol, úgy a Szin- 
lő-barlangban valóban kevés a víz. Abban a mélységben, ahol a szi
várgó csapadékvíz mégis jelentkezik (kb. 60 méter mélyen), megjele
nik a cseppkő is, jeléül a víz túltelítettségének. A barlangban — leg
alábbis az eddig ismert részeken — számottevő víz csak árvíz esetén 
van, de akkor aztán homokkal, kaviccsal, kemény kvarc csiszoló
anyaggal együtt. Nem véleden hát, hogy a Szinlő-barlang pont ott
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alakult ki, ahol a mészkő és a homokkő találkozik. Ott van csiszoló
anyag az eróziós munkához, a barlangképzéshez.
Jakucsnak tehát biztosan igaza van. Csakhogy Kessler Hubertet — aki 
a korróziós elméletet képviselte — sokkal nagyobbra tartottam annál, 
semhogy egyszerűen kimondjam, tévedett. Kessler rendkívül sok ha
zai és külföldi barlangot járt be, rengeteg tapasztalatot gyűjtött. 
Az ő tapasztalatait egyszerűen sutba dobni aligha lenne ésszerű 
eljárás. Jobban utána kell tehát nézni a dolognak.

Talán nem érdektelen elmesélni, hogy Jakucs 
László eredetileg nem a Béke-barlang feltárását tűzte ki célul. Az agg
teleki karszt tele van olyan karsztforrásokkal, amelyek mögött bar
langrendszereknek kell húzódniuk. Ezek közül az egyik legnagyobb, 
legbővebb vizű karsztforrás a Tohonya-forrás. Úgy gondolta, hogy e 
mögött a Baradla-barlanghoz hasonló nagyságú barlangrendszernek 
kell lennie, ennek feltárásához kért — és kapott ■— támogatást a Ma
gyar Tudományos Akadémiától. A munkák elindítása után azonban 
hamarosan rájött, hogy a feltáró munka itt sokkal nagyobb anyagi és 
egyéb kapacitást igényel, semhogy a rendelkezésre álló eszközökkel 
sikert érhetne el. Ezért a kutatások színhelyét jó érzékkel a Komlós- 
forrás vízgyűjtő területére tették át, s fedezték fel a Béke-barlangot. 
Mind a Tohonya-, mind pedig a Komlós-forrás nagy vízhozamú 
karsztforrás, mindkettőnél tisztességes, zuhogó patak tör elő a föld 
mélyéből. Van azonban a kettő között egy lényeges különbség, amely
re akkor nem figyeltek fel, vagy legalábbis nem tulajdonítottak neki je
lentőséget. A Tohonya-forrás vizében nincs kvarchomok és kvarcka
vics, ami az eróziós elmélet szerint a barlangjáratokat kialakítja. Már
pedig, ha a forráson nem jön ki csiszolóanyag, úgy bent sem lehet, 
máskülönben nem csiszolná, hanem inkább eltömné a barlangjárato
kat.
Lehetséges, hogy a Tohonya-forrás mögött nincs is barlangrendszer? 
De hát akkor min keresztül jön a felszínre az a hatalmas vízmennyiség?
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A  Vass Imre barlang

A. Béke-barlang felfedezése alaposan megpezs- 
dítette a magyar barlangászéletet. Egymás után alakultak a barlang- 
kutató csoportok, mindegyiknek megvolt a saját kutatási területe. 
Ezek közül is kiemelkedett a Budapesti Műszaki Egyetem barlangász
csoportja, amelyik az Ásvány- és Földtani Tanszék felügyeletével vé
gezte munkáját. Lelkesedésben persze nem volt hiány, anyagi nehéz
ségek sem számítottak (megtörtént, hogy a csoport néhány tagja pénz 
és élelem nélkül, gyalog jött vissza Aggtelekről Budapestre, de ilyesmi 
a többi barlangász csoportnál is előfordult). A lelkesedéshez a BME 
barlangász csoportjánál kitűnő szakmai felkészültség is járult. Nem 
vaktában indultak neki forrásjáratot vagy víznyelőt kibontani, hanem 
első expedícióikon kizárólag geológiai és hidrológiai adatokat gyűj
töttek, s végigmérték az aggteleki karsztvidék minden számottevő 
karsztforrását, a vízhozamok, vízhozam-ingadozások és a kémiai össze
tétel megismerése céljából. Azután feldolgozták, összehasonlították 
a különböző mérési adatokat, s elhatározták, hogy egy viszonylag kis 
vízhozamú forrás, az úgynevezett Kis-Tohonya-forrás mögött fognak 
barlangot feltárni.
Az elhatározás meglepő volt. Bizonyára igaz az az összefüggés, hogy 
nagy föld alatti patak nagy barlangot, kis föld alatti patak kis barlangot 
váj ki. Ráadásul a Kis-Tohonya-forrásnak sincs kvarchomok vagy 
kvarckavics hordaléka. A csoport tagjai, amelynek vezéregyéniségei 
ekkor a két Holly-testvér és Maucha László voltak, nem így gondol
kodtak. Azt vizsgálták, hogyan viselkedik a forrás árvíz esetén. Ha 
ilyenkor a vízhozam 10—20 vagy netalán 100-szorosára is nő, és az ár 
gyors lefolyású, akkor ott tágas barlangrendszernek kell lennie, amin
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a viz akadálytalanul végigrohan. Valóban, a Baradla-barlang vizét fel
színre hozó Jósva-forrás, valamint a Béke-barlanghoz tartozó Komlós- 
forrás így viselkedik. Viszont, ha árvíz esetén a vízhozam csak né- 
hányszorosára nő és az árvíz hosszan elhúzódik, mint a Nagy-Toho- 
nya-forrás esetén, mögötte szűk, járhatatlan barlangjáratnak kell len
nie, amelyen a víz is nehezen hatol át. A Kis-Tohonya-forrás az egyik 
legnagyobb árvízi ingadozást mutató forrás volt. Legkisebb és leg
nagyobb mért vízhozama között jóval több mint kétezerszeres a kü
lönbség.
Elhatározásuk másik indoka a forrásvíz kémiai összetétele volt. Hely
színen alkalmazható kémiai analitikai módszerekkel végigmérték a 
források vizében található különböző ionok koncentrációját, s az 
eredményeket a Maucha-féle csillagdiagramon (amelyet Maucha László 
édesapja, a neves hidrológus dolgozott ki korábban) ábrázolták. Ezen 
minden ionfajtának a csillag egy-egy ága felelt meg, amelynek nagysá
ga mindjárt mutatta az illető ion koncentrációját is. A meglepő az volt, 
hogy az egymáshoz egészen közeli források csillagdiagramjai igen el
térők, ugyanakkor az ismert nagy barlangokhoz tartozó forrásoké ha
sonlók voltak. Mindegyikben sok az oxigén és a víz sokkal dúsabb 
kalcium-, mint magnéziumionokban. A Kis-Tohonya-forrás vize is 
ilyen, míg a Nagy-Tohonya-forrásban a kalcium- és a magnéziumionok 
mennyisége közel egyenlő.
Elhatározták hát, hogy a Kis-Tohonya-forrás mögött keresnek bar
langrendszert. Ám ez egyáltalán nem tűnt egyszerűnek: a forrás egy ha
talmas törmelékkúp alján tör fel, amelynek eltávolítása teljesen re
ménytelen. Egy szerencsés véletlen jött segítségükre. 1954-ben, nyár 
elején igen nagy mennyiségű eső hullott a Kis-Tohonya vízgyűjtő 
területére, s akkora föld alatti árvizet okozott, hogy a forrás nem bi
zonyult elegendőnek a víz levezetésére. A forrás fölött 16 méter ma
gasságban, a hegyoldalban egy gejzírszerű újabb forrás tört fel, amely 
emberderék vastagságú víznyalábot lövellt néhány méter magasra. Itt 
van tehát a járat, amelyen keresztül le lehet hatolni az ismeretlen bar
langba !
A feltáró munkát az árvíz elvonulása után, 1954. augusztus 25-én kezd
ték meg, s 31-én szűk barlangjáratba jutottak. A főágba azonban csak 
a következő nyáron, augusztus 18-án hatoltak be. A barlangot Vass
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Imréről, a 19. század nagy Baradla-kutatójáról Vass Imre barlangnak 
nevezték el. (Az Aggtelekről szóló útikalauzok az én nevemet is fel
sorolják a felfedezők között: ez nem teljesen felel meg az igazságnak, 
mert a felfedezés idején nem voltam velük, csak az azt követő feltáró- 
és kutatómunkák során.) De ezen a nyáron sem sikerült végigmenni 
a barlangon: a combig érő, 8 °C-os vízben ugyan lehetett haladni 
a főágban, de mintegy 300 méter után szifon zárta el az utat. Szep
temberben azonban már huzatos lett a barlang, jelezvén, hogy meg
nyílt a továbbhaladás útja, s október 8-án a kutatócsoport egy része 
végig is ment benne a ma ismert végpontig.

Csodálatos érzés egy újonnan felfedezett barlangon végighaladni! 
Össze sem hasonlítható egy baradlai barlangtúrával. A kiépített 
barlangban mindent elkövetnek a szépség kiemeléséért: kényelmes 
járdákat, hidakat, lépcsőket, korlátokat építenek, rejtett reflektorok 
világítják meg — esetleg színes fénnyel — a nagyobbnál nagyobb, 
díszesnél díszesebb cseppkőképződményeket. Ez mégis csupán szürke 
világ egy érintetlen barlang világához képest. A járt barlangban a 
színek megfakulnak, a sziklák sötétednek, feketédnek, a talaj szennye
ződik. Az érintetlen barlangban a színek élénkek, frissek, még a tala
jon levő homok vagy agyag is friss és formadús. A Vass Imre bar
langban a vörös árnyalatai dominálnak: legszebb részei a mintegy 10 
méter magasból aláfutó Narancs-zuhatag, a barlang vége felé, a máso
dik emeleten található Eldorádó és az Egyiptomi folyosó, ahol az 
egyiptomi vörös szín uralkodik. A barlang több emeletes, legalsó 
szintjét, amelyen a patak folyik, nem ismerjük. Feltehetően nem is 
járható, mert csapadékosabb időszakban a víz a következő szintig 
duzzad, s ott heteken-hónapokon át megmarad. A felsőbb résznek 
is három-négy szintje, emelete ismeretes, ezek néhol egymásba sza
kadtak, s így igazán nem volt könnyű végighatolni a barlangon addig, 
amíg a szédítő mélységeket hidakkal nem ívelték át.

Meglett tehát a barlang, a második, amelynek 
létezését tudományos adatokból jósolták meg. Csakhogy nem egészen 
azonos elvek alapján, mint a Béke-barlangét! A Vass Imre-barlangban 
ugyanis nincs kvarchomok vagy kvarckavics, amely a barlangot eró-
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zióval alakítaná! Igaz ugyan, hogy a barlang legmélyebb pontján, a 
Lagunás-szifonban, amely árvízkor legelőször telik meg vízzel, tel
jesen elvágva a belső részeket a külsőktől vagy 30 méteren át finom, 
tengerparti jellegű homokban kell hason csúszni, de ez a homok egy
részt nem mozdul sehova, másrészt már az első bejárásoknál úgy ítélték 
meg, hogy nem kvarchomok, hanem dolomit. Ezt a megállapítást 
később röntgendiffrakciós vizsgálatokkal egyértelműen megerősítet
tem. Ez a homok apró, tiszta dolomitkristályok szennyezetlen tömege. 
Ez viszont csiszoláshoz nem alkalmas, mert puhább, mint a mészkő. 
Képződhet karsztbarlang csupán oldással, azaz korrózióval, csiszoló
anyag, erózió nélkül?
Természetes, hogy a nagy hozamú Nagy-Tohonya-forrás sem hagyta 
nyugodni a kutatókat. Itt az átlagos vízhozam nagy, de az árvizek 
viszonylag kicsik. A vízben itt sincs csiszolóanyag. Feltárására a Víz
gazdálkodási Tudományos Kutató Intézet vállalkozott, a munkák 
Kessler Hubert irányításával folytak. 50 méteres, mesterséges kutató-
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táró létesítése után 1956. február 9-én bejutottak egy barlangrend
szerbe. Kossuth-barlangnak nevezték el.

A teljesség kedvéért még egy barlangot kell megemlítenünk, az éger
szögi Szabadság-barlangot, amelyet 1954 novemberében nyitott 
meg a Kinizsi Sportkör barlangkutató csoportja, Balázs Dénes és 
Balázs Lajos vezetésével. Ebben a barlangban is bőven található kvarc
homok és kvarckavics, tehát tipikusan eróziós barlangnak tekinthető. 
Méreteiben a legkisebb az említett barlangok közül, noha hossza mind 
a Vass Imre, mind pedig a Kossuth-barlang hosszát jócskán meg
haladja.

Négy év alatt négy hatalmas barlangrendszer; 
a járatok összhossza a Béke-barlangban 9, a Szabadság-barlangban 
csaknem 3, a Vass Imre- barlangban több mint 1 kilométer, és a 
Kossuth-barlangé is megközelíti az 1 kilométert. Sem azelőtt, sem 
azóta nem volt ilyen termékeny korszak a barlangkutatásban Magyar- 
országon. E felfedezések természetesen nagyszerű sportteljesítménye
ket jelentettek. Számos barlangászt ez vonzott a munkára, másoknál 
a kaland- vagy éppen a dicsőségvágy volt a legfőbb hajtóerő, mert 
e teljesítményeket, ha anyagilag nem is, de figyelmével és elismerésé
vel az akkori társadalom komolyan honorálta: a Béke-barlang fel
fedezése szinte nemzeti üggyé vált. Ez a légkör volt a talaja annak a 
szellemi pezsgésnek, amely barlangász-geológus körökben ekkor meg
indult, s ami a legfontosabb alapja volt a kutatómunkának. Éles viták, 
sértődések, olykor harcok alakultak ki egy-egy elméleti kérdés körül. 
Mindenkit a „miért” és a „hogyan” kérdése izgatott. Mi a barlang
képző erő? Mi az a mechanizmus, ami e hatalmas járatokat létre
hozza? Hogyan keletkeznek a kürtők és a dolinák? Korrózió vagy 
erózió? Mindenki a maga igazára kereste a példát, s e példakeresés 
végső eredményei hazánk e természetikincs-sorozatának felfedezése. 
Végső? Aligha. A kérdések jó részére nincs még megnyugtató válasz. 
A kutatás így akár ma ismét kezdődhetne e téren, s eredményei ma is 
hasonlók lehetnének, mint a negyedszázaddal ezelőttiek. Mert a kér
dések egy része nem tisztázódott, csak a vita aludt el. De Csipkerózsi- 
kaálom ez, csak kellene valaki, aki megszakítaná.
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a szellemi pezsgés ragadott magával engem 
is. Akkortájt — a Szinlő-barlang felmérésétől eltekintve — már évek 
óta nem barlangászkodtam, hanem röntgendiffrakciós kutatómunkát 
folytattam. Mint egyetemi hallgató belső tagnak számítottam a mű
egyetem ásvány- és földtani tanszékén; ám eközben gyakran találkoz
tam és cseréltem eszmét a barlangászcsoport tagjaival, s hamarosan 
engem is kezdett foglalkoztatni a kérdés: valóban az erózió alakítaná 
ki a barlangokat? A Vass Imre barlang, majd a Kossuth-barlang fel
fedezése ezt határozottan cáfolni látszott. Csakúgy a hévforrásbarlan
gok, ahol a föld mélyéből előtörő hévizek végképp nem hoznak ma
gukkal csiszolóanyagokat, mégis tekintélyes barlangrendszereket hoz
nak létre. Csakhogy a mélyből feltörő hévforrások éppúgy túltelítet
tek mésszel, mint az előző fejezetben emlegetett szivárgó karsztvíz. 
Telített víz nem oldhat ki üreget, a túltelített pedig lerakja a meszet, 
nemhogy kioldaná.

A. mészkő is, a dolomit is olyan kőzet, amely 
(legtöbbször tengeri) üledékként keletkezett. Mindkettő karbonátkő
zet, és annyira hasonlítanak egymásra, hogy néha még a gyakorlott geo
lógus is csak úgy tudja eldönteni, dolomit- vagy mészkődarab van-e a 
kezében, hogy sósavat cseppent rá. A mészkő pezseg, a dolomit nem. 
A különbség az, hogy a mészkő anyagában a kalcium- és karbonát
ionok egymást váltogatják, a dolomitban is ugyanezt teszik, csakhogy 
abban minden második kalciumion helyén magnéziumion van. Míg 
tehát a mészkövet így jellemezhetnénk:
. . .  —Ca—C 03—Ca—C 03—Ca—COa— . . ., a dolomitot emígy:
. . .  —Ca—C 03—Mg—C 03—Ca—C 03—Mg—C 03— . . .
A teljes igazság az, hogy a tiszta mészkő is tartalmaz néhány százalék
nyi magnéziumot, de az sem biztos, hogy a dolomitban minden má
sodik kalciumion helyén magnéziumion áll. Egyébként a mészkő és 
a dolomit egyéb tulajdonságaikban (szilárdság, oldhatóság stb.) na
gyon hasonlítanak egymáshoz, és összehasonlíthatatlanul nagyobb a 
különbség, mondjuk, egy miocénkori durva mészkő és egy triász
mészkő között, mint a triász-mészkő és a triász-dolomit között. Mégis, 
dolomitban nincsenek kars t̂barlángok, akkor sem, ha at̂  eróziós kialaku
lás egyéb feltételei (kavics, homok, csapadék, tektonikus repedések stb.)

85



adottak. Miért képződik barlang a mészkőben és miért nem a dolomitban ? 
Ezt már sem a korróziós, sem az eróziós elmélet nem tudja meg- 
nyugtatóan magyarázni.

Ezeken tűnődtem, miközben nézegettem a műegyetem barlangászai
nak forrásvízelemzéseit. Valami különös tűnt fel ezekben az ada
tokban. Valami ellentmondás. Elővettem a régebbi, mások által ké
szített forráselemzéseket. A karsztforrásoknál ugyanezt az ellentmon
dást találtam. Alig vártam, hogy Maucha Laci barátommal találkoz
zam.
— Te Laci! Van ezeknek a forrásoknak a vízgyűjtő területén dolomit?
— A környéken előfordul ugyan, de nem ezeknek a forrásoknak a
vízgyűjtő területén. ,

Tegyük fel, hogy ideálisan tiszta dolomitot 
oldunk fel vízben. Tekintettel arra, hogy az ideálisan tiszta dolomit
ban minden kalciumatomot magnéziumatom (pontosabban -ion) kö
vet, az oldatban is ugyanannyi kalciumatomot (-iont) kell kapnunk, 
mint magnéziumot. Ha veszünk egy alig szennyezett mészkövet, 
amelyben például 100 kalciumatomra jut 1 magnéziumatom, és fel
oldjuk, akkor az oldatban is 1 % Mg-ot kell találnunk a Ca-hoz vi
szonyítva.
A mészkövek magnéziumtartalma igen különböző, úgyszólván helyről 
helyre változik kissé, de általában csak néhány százalék körül mozog. 
Ez annyit jelent, hogy 100 kalciumatomra 1—5 magnéziumatom jut 
a kőzetben. Ha viszont ez így van, akkor a belőle készült oldatban 
is ezt az arányt kell kapnunk.
Holly Feri és Maucha Laci mérési adatai szerint a Jósva-forrásban 128, 
a Nagy-Tohonya-forrásban 77, a Kecskés-kútban (a Szabadság-barlang 
forrása) 142, a Kis-Tohonya-forrásban 67 magnéziumatom jut. Hon
nan ez az óriási magnéziumfelesleg? Vagy, minthogy ez viszonyszám, 
hová tűnt a kalcium?
A Kessler Hubert által végzett vízvizsgálatok eredményei hasonlóak. 
Ugyanilyen eredményeket szolgáltattak azok a mérések, amelyeket 
Berkessy Sándor a Mecsek karsztforrásain végzett. Nincs vita, itt nem 
tévedésről van szó vagy gondatlan mérésről, hanem valami olyan ter-
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mészeti folyamatról, amelyet eddig nem ismertünk. Lehetséges, hogy 
ebben van a barlangok képződésének a titka elrejtve?

Gondolkodhatunk egészen más módon, sokkal 
gyakorlatiasabban is. A Baradla barlangrendszer forrásának, a Jósva- 
forrásnak a vize köbméterenként 114 g kalciumiont tartalmaz. Ennyi 
kalciumiont 280 g mészkő tartalmaz. A forrásvíznek minden köb
métere tehát huszonnyolc dekagramm mészkövet távolít el a Baradla 
barlangjárataiból, beleértve a legkisebb haj szál vékony repedést is (és 
nem véve tekintetbe a felszínen is jelentkező oldódást). Kiszámíthat
juk azonban a feloldott mészkő mennyiségét a forrásvíz magnézium
tartalmából is. Holly és Maucha mérése szerint a Jósva-forrás mag
néziumtartalma köbméterenként 22 g. Ez 74,8 g magnéziumkarbonát
nak felel meg. Feltételezve, hogy a kőzet 1 % magnéziumkarbonátot 
tartalmaz, egy köbméter forrásvíznek 7,48 kg mészkövet kellett fel
oldania, hogy ennyi magnéziumkarbonáthoz jusson!

Mi hát az igazság? Mennyi mészkövet oldott fel a csapadékvíz, amíg 
a Baradla barlangrendszerén keresztül a felszínre tö rt: 280 g-ot (amint 
az a kalciumtartalomból számítható) vagy 7,5 kg-ot (ahogyan a mag
néziumtartalomból számoltuk) ?
Kizárólag az utóbbit. Ugyanis magnéziumhoz a karsztvíz kizárólag 
a kőzet feloldása útján juthat. Az eközben oldódott felesleges kalcium 
viszont, például a barlangi patak hordalékára kicsapódhat, s ezen ke
resztül is eltávozhat a barlangból.
Ha viszont ez utóbbit fogadjuk el, ez azt jelenti, hogy a csapadék 
oldóképessége (a kőzet magnéziumtartalmától függően) tízszer-száz- 
szor nagyobb annál, amit a klasszikus korróziós elmélet feltételezett! 
És valóban, Kessler Hubert egy akkoriban (1955) megjelent munká
jában leírta azt a tapasztalati megállapítását, hogy a mészkő annál 
alkalmasabb barlangképződésre, minél kisebb a magnéziumtartalma. 
Persze! Hiszen a forrásvíznek annál több kőzetet kell feloldania, hogy 
magnéziumra telítődjön, vagyis annál nagyobb a másodlagos oldó
képessége !

Ki mondtam a bűvös s^ót: másodlagos oldás. Ezt a 
nevet adtam elméletemnek. Mert az első telítődés viszonylag gyors 
folyamat. Ekkor a Ca-f Mg együttesen éri el telítettségét. Ez a szint
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a legkülönbözőbb karsztforrásoknál meglehetősen azonos érték, köb
méterenként 120—150 g körül ingadozik, a víz hőmérsékletétől és 
széndioxid-tartalmától függően. De a telítés első időszakaiban a víz 
összetételének a kőzet összetételét kell tükröznie, vagyis sok kalcium 
mellett kevés magnéziumot kell tartalmaznia. De ez nem az igazi 
egyensúlyi állapot. Az igazi egyensúly akkor következik be, amikor 
a víz körülbelül ugyanannyi magnéziumot tartalmaz, mint kalciumot. 
Ehhez azonban egyre több mészkövet kell feloldania, s hogy a 
Ca -f- Mg határt túl ne lépje, magnéziummentes kalciumkarbonátot 
kell kiválasztania. így lassan-lassan, az elsődleges telítődés után másod
lagos oldással dúsítja fel magát a magnéziumban. Ám ez a másodlagos 
oldóhatás, éppen a folyamat lassúságánál fogva, már a vízszintes sza
kaszokban érvényesül, ott, ahol a folyás következtében körülményei 
változnak. És a másodlagos oldóhatással ötvenszer, százszor annyi 
mészkövet old fel, mint az elsődleges oldással. Ezért képződnek na
gyobb barlangok a kisebb magnéziumtartalmú kőzetben. És ezért 
nem képződnek barlangok a dolomitban, hiszen ott az elsődleges telí
tődés egyben magnéziumra is telíti az oldatot, a kőzet 50 %-os mag- 
néziumkarbonát-tartalma miatt. így ott a másodlagos oldás, a valódi 
barlangképző erő elmarad.

Kidolgoztam elképzelésemet, összeszedtem a 
szükséges adatokat, azután barátaim elé tártam. Érdekesnek találták, 
cáfolni nem tudták, de — bevallom — nem nagyon lelkesedtek érte. 
Azután a Magyar Hidrológiai Társaságban előadást tartottam róla. 
Ahogy észrevettem, a hallgatóság nem túlságosan értette, de meglehe
tős ellenérzésekkel fogadta anélkül, hogy cáfolni tudta volna. Még 
a jelenlevő Kessler Hubert is, akire pedig, mint fiatal egyetemi hall
gató, nagy reménységekkel tekintettem. Azután tudományos dolgo
zat formájában közöltem a Hidrológiai Közlöny 1957. évi 3. számában. 
Az elméletet azóta sem cáfolták meg. A következő években ugyan a 
BME barlangászai közül néhányan — elsősorban Fejérdi István és 
Czájlik István méréseket végeztek anélkül, hogy a végső véleményt 
kimondták volna. Eredményeik inkább cáfolni, mint erősíteni látsza
nak az elméletet. De ha nem így, akkor hogyan?
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A  másodlagos oldás elmélete lassan feledésbe 
merült. A mai analitikai módszerek birtokában aligha lenne komolyabb 
akadálya a kérdés végső eldöntésének.
A sok-sok mai fiatal barlangász közül akad talán egy olyan, akit az 
a furcsa, különc kérdés is izgat, hogy hogyan is keletkeznek a bar
langok !





Túrák





Turistaegylet

Fiatal tornatanár érkezett gimnáziumunkba. 
Épp hogy elvégezte a Testnevelési Főiskolát, nálunk kezdte tanári 
pályafutását. Kisportolt, edzett, jókedvű s ahogy akkoriban mondtuk, 
„klassz, vagány gyerek” volt.
Pár nap elteltével néhányunkat meghívott a lakására, s egy pohár bor
ral koccintva összetegeződött velünk. Utóbb sejtem, nem egészen 
véletlenül, gimnáziumi sportkört akart létrehozni, s bennünket sze
melt ki a szakosztályok vezetőinek. így azután szinte észre sem vettem 
és a turistaszakosztály elnöke lettem. Az első meghirdetett túrára 
eljöttek vagy húszán, a másodikra öten, azután négyen.

Egy november eleji vasárnapra — a Kalicsa-patak 
völgyén keresztül — Visegrádra hirdettem túrát. Találkozás a (vá
ci) kompnál reggel 7 órakor. Borongós, ködös vasárnap reggel volt. 
Mint jó vezetőhöz illik, fél 7-kor már ott ácsorogtam a Duna part
ján. Résztvevő azonban nem jelent meg egyetlen egy se. Végül né
hány perccel a komp indulása előtt mégis befutott két érettségiző 
lány, mindkettő Mária. Hármasban tettünk egy igazán gyönyörű tú
rát a csodálatosan színes és ködös pilisi hegyekben.
A hétfő reggel latinórával kezdődött. Latintanárunk, s egyben 
osztályfőnökünk — nevezzük itt Szabónak — a gimnázium réme volt, 
a legkisebb rendellenességre is üvöltött: „Kiváglak, mint a koszos 
macskát!” Azon a hétfőn a szokottnál is idegesebben jött be, az 
osztálykönyvet bevágta, felütötte a noteszát: — Gánti!
Felálltam, elkezdtem a leckét mondani. Azaz csak kezdtem volna, 
mert az első mondatnál félbeszakított:
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— Szóval, nem tanultál! Túrázni, azt igen, de tanulni nem! Majd 
én megmutatom neked! Lányokkal járni az erdőbe! A latin meg 
maradhat!
Teljesen megrökönyödtem. Nem volt az én tanulásommal soha semmi 
baj, most is tudtam, amit kellett. Szabóval sem volt különösebb prob
lémám. Egyszerűen nem értettem az egészet.
A szünetben azután felvilágosítottak. Szabó tanár úr a két Mária közül 
szerelmes az egyikbe. No, csak ez hiányzott!
Tanultam ám a latint gőzerővel, de sajnos az sem segített. Egyik sze- 
kundát a másik után szedtem be. December közepére kezdett katasztro
fálissá válni a dolog. Bár mindenből jó tanuló voltam, Szabó tanár úr 
noteszában csak úgy sorakoztak az egyesek.

Korán leesett a hó, s karácsony előtt ifjú torna
tanár barátommal kettesben kimentünk a határba síelni.
— Te Gyurka — mondom neki, mikor felértünk a dombtetőre —, 
valamit kellene csinálni, mert ez a . . . Szabó a végén még meghúz 
latinból.
Gyurka rátámaszkodott a két botjára, s elnézett a messzeségbe, mint 
aki nagyon elmerülve gondolkodik. Azt hiszem, valójában csak ki
lihegte magát, de azért azt mondta:
— Na jó, majd csinálunk valamit.
Hogy mit, azt akkor alighanem ő se tudta. Mindenesetre később igen 
jó haditervet eszelt ki, de nekem sem árulta el az utolsó pillanatig. 
Két hét múlva azzal az ötlettel hozakodott elő, hogy a turistaszak
osztályból turistaegyesületet kellene alakítani, mert az a Természet- 
barát Szövetség tagja lehetne, s akkor mindenféle kedvezményeket 
élvezhetnénk a vasúton meg a turistaházakban.
Januárban összehívtuk az alakuló gyűlést, Gyurka elnökölt. Az egye
sület elnökének engem javasolt, mivel a szakosztálynak amúgy is én 
voltam az elnöke.
— Hanem — mondta — azért kellene egy tanárelnök is. Tanárelnök
nek pedig Bánhidi tanár u ra t. . .  (hatalmas taps tört ki, melyet ő két 
kezét felemelve lecsillapított) . . . Bánhidi tanár urat javasolnám, ha 
nem szánnám neki majdan megalakítandó Sportegyesületünk elnöki 
tisztét. Így azonban Szabó tanár urat javaslom, annál is inkább, mivel
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ő fiatalabb korában túrázott, és mindenki tudja, mennyire szereti 
a turisztikát.
Csönd lett. Mindenki elképedve nézett tornatanárunkra, meg rám. 
Nekem is néhány mély lélegzetet kellett vennem, mire felfogtam 
Gyurka barátom stratégiáját. Felugrottam és én is meleg szavakkal 
ajánlottam elnökünknek Szabó tanár urat. Meg is szavazták hát a fiúk 
egyhangúlag.
Szabó tanár úr egyetlenegyszer sem jött velünk kirándulni, de minden 
hét végefelé megkérdezte, hogy hová s hogyan megyünk, s min
den hét elején, hogy hogyan sikerült a túránk. És — becsületére legyen 
mondva — megszűnt az ellenem folytatott hadjárat, a többiekkel azo
nos elbírálás alapján, év végén jó jegyet kaptam latinból. így lettem 
viszont tizenhat éves koromra egy államilag elismert, a Belügyminisz
térium által hivatalosan bejegyzett egyesület elnöke. Az egyesület 
élete fellendült, s nem volt olyan túránk, ahol húsz személynél keve
sebben lettek volna.

Turistaságon ma egészen mást értünk, mint akár 
harminc évvel ezelőtt. Akkor az volt turista, aki bakanccsal, háti
zsákkal, esetleg szöges bottal felszerelve gyalog rótta a lakatlan vidé
keket, főként a hegyeket. Ma viszont azt a tömeget nevezzük turistá
nak, amelyik autón vagy tömegközlekedési eszközön, esetleg külön
járaton érkezik, többnyire idegenvezetővel, kiszáll a járműből, fény
képez, megnézi a századik teret vagy kétszázadik múzeumot, eszik- 
iszik, visszaül a járműbe, esetleg lefekszik a szállodában. A „turiz
mus” ma az államok lényeges bevételi forrása, de egyben ugyan
olyan súlyos kiadási tétele is.
Valaha azt tartotta a mondás, hogy legtöbbet látni gyalog, kevesebbet 
lóháton, legkevesebbet kocsin (amin persze lovas kocsit kell érteni). 
Századunk első felében ez úgy módosult, hogy legtöbbet látni gyalog, 
kevesebbet kerékpáron, legkevesebbet autón. Manapság egyáltalán 
nem érdemes tovább módosítani a mondást, mert a mai rohanó ember 
se gyalog, se kerékpáron (ha egyáltalán felül ilyenre) sem pedig kocsi
val nem lát úgyszólván semmit. Az igazi látnivalók nem ott vannak, 
ahol azt az idegenforgalmi business mutogatja, s többnyire nem érhe
tők el kocsin, autóbuszon, idegenvezetőkkel. Az igazi látnivalók —
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igaz, egyre inkább csökkenő számban — ott vannak, ahová még nem 
ért el az üzleti turizmus. És az igazi látnivaló nem is mindenkinek 
mutatja meg magát. Csak annak, aki felkészült befogadására, aki haj
landó áldozatot is hozni érte, időt szánni rá. Azt is tudni kell, mit 
érdemes észrevenni. A környezet múltról, jövőről, természeti folyama
tokról, eseményekről, törvényekről árulkodik, s számos érdekességet 
és gyönyörűséget kínál, ha tudjuk, hová nézzünk, mit lássunk meg.

A. legtöbb turista — és állapodjunk meg, hogy 
turistán csak az erdőt-mezőt gyalog járó embert értjük e könyvben 
— szóval a legtöbb turista a mozgásért és a kilátásért, azaz a táj lát
ványáért veszi vándorbotját. Valóban ezzel kell kezdeni.
Az alföldi síkságot leszámítva, bárhol van túránk kiindulópontja, 
lágyvonalú hegyes-dombos vidék vesz körül bennünket, s ha esetleg 
itt-ott akad is egy-egy meredekebb, kiugró sziklafal, az is lágy vonalú 
környezetbe ágyazott. Nyomát sem találjuk a magas hegységek zord, 
kieden vadságának. Am a táj kissé csalóka, lágyabbnak látjuk, mint 
amilyen a valóságban. A növényzet simítja ki a táj zordabb részét: az 
erdők koronaszintje nem pontosan követi a talaj szint változását. Me
redek gerinceken, ahol örökké erős szél fú, ahonnan a talaj a völgybe 
mosódik, ahonnan a csapadék is hamar leszalad, bizony nagyon meg 
kell küzdeni a fáknak életükért. Ágaik a viharral dacolva girbegurbák 
lesznek, növésük törpe, de szövetük sűrű, ágaik szívósak, erősek. 
A meredek völgyek mélyén viszont van elég tápanyag, nedvesség: 
harcolni nem a viharokkal, az elemi erőkkel kell, hanem egymással, 
mindenekelőtt a fényért. Itt tehát a fák többnyire szálfaegyenesek, 
viszonylag vékonyabbak és égretörők: mindegyik túl akarja nőni a 
másikat. Ezek a fák az elemi erők tombolásának, a viharoknak, a 
havazásnak korántsem tudnak úgy ellenállni, de a mély völgyeket 
elsimítják magas koronájukkal, s lágyabbá teszik a tájat, amelyben 
gyönyörködünk.
Ha látjuk. Mert mostanában már többnyire egy-két kilométerre is 
csak szürke foltok láthatók a tájból: nem használ a távcső sem, úgy 
olvad a szürkeségbe minden. S hiába tisztítjuk a távcső lencséjét, 
nem az a piszkos: a levegő. Ám menjünk ki olyankor, amikor hideg 
északi szelek kisöpörték a koszt a Kárpát-medencéből: a szürke folt,
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aminek a szemben levő hegyoldal az előzőekben látszott, megtelik 
színes részletekkel, akár az egyes fák koronáját is meg tudjuk egy
mástól különböztetni. Most hasznos segédeszköz a távcső: mindjárt 
ezernyi részletet tár elénk, 40—50 km-re is elláthatunk.
Mennyire? Kitaibel Pál 1799. augusztus 27-én azt írta naplójába: 
„listák felé a kilátást a Nagyharsány-hegyröl a pécsi hegyek járják el. Pécs 
városát szépen lehet látni. Nyugat felé elvés% a% ember sememe a somogyi sík
ságba. Egészen Badacsonyig el lehet látni napnyugtakor.” A Badacsonyig? Ez 
testvérek közt is csaknem 150 km légvonalban. Körülbelül ugyan
annyi, mint Budapesttől a Magas-Tátra. S valóban, a század eleji turis
tairodalomban nemegyszer leírják, hogy a János-hegyről látni a Ma- 
gas-Tátrát. A negyvenes évek végén még magam is láttam — ha nem 
is Budapestről, de a Naszályról. Igaz, ez nem sokkal több 100 km-nél. 
Kedves idősb barátom, Horváth A. Olivér, az orchideáknak s Pécs kör
nyékének nemzetközi hírű szakértője, aki Kitaibel Pál naplóját is fel
dolgozta, megírta nekem, hogy ő még látta a Mecsekről a Balatont, de 
hát ez már 100 km-en belüli táv, s szép időben még ma is látni a Nagy-
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harsány-hegyről (ma inkább Szársomlyónak nevezik) a pécsi bazilikát, 
ami viszont 40 km sincs légvonalban.
Piszkos a levegőnk, különösen nagyvárosaink felett, de nemcsak ott. 
A nyugati szelek a Kárpát-medencébe sodorják fél Európa lebegő 
szennyét. Ám a levegő már a tengerek felett vagy a magas hegyekben 
sem teljesen tiszta. így hiába hoznak sarkvidéki légtömegeket az északi 
szelek, kifújva a Kárpát-medencéből a szennyezettet, ez sem olyan 
tiszta már, hogy lehetővé tenné a 150 km-es látástávolságot. És re
mény sincs rá, hogy belátható időn belül megtisztuljon. Egy-egy vá
ros, egy-egy ország levegőjének védelmére lehet törvényt hozni. Tel
jes légkörünk védelmére — egyelőre — nem.

A  talajok védelme viszont — szerencsére csak 
tőlünk függ. A turista ritkán fordítja figyelmét a talajra, hacsak nem 
kell a sarat dagasztania egy-egy eső után. Pedig a talaj is sok régi ese
ményről árulkodik. Kiránduláson leginkább mélyen bevágódott utak
ban tárul elénk a talaj rétegzettsége. Ha a „mélyút” fala meredek, kö
zel függőleges, szinte biztos, hogy lösz alkotja anyagát.

A legutóbbi egymillió évben, ha leszámítjuk a mintegy húszezer évet 
kitevő jelenkort, igen hideg időjárás uralkodott, ezért ezt a korsza
kot jégkorszaknak, szaknyelven pleisztocénnek nevezik. Persze ebben 
a korszakban is váltották egymást a hidegebb és a viszonylag melegebb 
periódusok. A hidegebb periódusok meglehetősen szárazak voltak, 
hazánk területének nagy részét ekkor füves puszták borították, s óriási 
porviharok dúltak. A szélárnyékos helyeken a finom por lerakódott, a 
füvek is megkötötték, az évezredek alatt igen nagy vastagságot ért el, 
és saját súlya alatt összetömörödött. Ezt a réteget nevezzük lösznek. 
Főtömege finom, főleg tized-, századmilliméter nagyságú kvarcszem
csékből áll, amelyet több-kevesebb mész cementál össze. Ha a löszfalból 
lefeszítünk egy-egy tenyérnyi darabot, a friss törésfelületen rendsze
rint felismerhető a por által betemetett — és időközben teljesen el
bomlott — egykori fűszálak nyoma. Gyakran tartalmaz ősi csigahá
zakat, itt-ott csontmaradványokat. A mammutcsontok, -fogak több
nyire löszből kerülnek elő. Amikor a lösz képződött, már ember is élt
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hazánk területén, így bőven találnak benne ember készítette kő- és 
csonteszközöket is.
Dombvidékeinken a löszbe a csapadékvíz igen mély, gyakran 10—-20 
méter mélységű, függőleges falú, szakadékszerű vizmosásokat vág. 
A vízmosások alján rendszerint kibukkan az alapkőzet, amelyre a lösz 
települt. Ha felfelé haladunk a löszfal mentén, 2—3 sötétebb rétegen 
keresztül érjük el a talajfelszínt, jeléül annak, hogy az utolsó időkben, 
amikor ezek a legfelsőbb rétegek képződtek, erősen megváltozott az 
időjárás, és alkalmassá vált a jobb termőtalajok képződésére. Ezt a 
legutolsó melegebb és csapadékosabb napjainkig tartó időszakot ne
vezzük jelenkornak, szaknyelven holocénnak. Termőtalajaink a holo- 
cénban alakultak ki.
Gyakran a folyóvizek vájják löszbe medrüket, ilyenkor a lösz meredek, 
függőleges falakkal határolja a folyót: hazánkban a Duna jobb part
ján Dunaújváros, Dunaföldvár, Paks környékén találhatunk kiter
jedt löszfalakat, a bal parton Vác és Verőcemaros között van magasabb 
löszfalas part. Érdemes az ilyen helyeken kicsit csöndben elidőznünk. 
Hamarosan észrevesszük a lyukakat a löszfalban, amelyeket parti 
fecskék vágtak fészkeknek, esetleg egyik legdíszesebb madarunk, a 
gyurgyalag is itt fészkel. Rendkívül színes madár, kék-kékeszöld, 
fémes csillogású, farka sárga, a hegyénél fekete. Karcsú termetű, hosz- 
szú, hegyes csőrű. Költöző madár, nálunk májustól szeptemberig tar
tózkodik. Folyóparti löszfalakban, méteres vagy még hosszabb jára
tokban költi ki öt-hat tojását. Röptében fogja zsákmányát.
Amíg sok volt a vörös vércsénk, azok is szívesen kiültek a vízparti 
löszfalak peremére pihenni, s innen tartották szemmel a vidéket, hogy 
lecsapjanak zsákmányukra. Sok különleges üreglakó rovart figyelhe
tünk meg a löszfalban; az alján hangyalesők tölcséreit fedezhetjük fel, 
a löszfalon pedig sivatagi-félsivatagi jellegű, szárazságtűrő növények 
élnek. Külön élményt jelent, ha (pl. árvizek alkalmával) a víz és a lösz
fal közvetlenül találkozik egymással.

Túránk célja rendszerint egy erdővel borított 
terület, hegy vagy hegycsúcs. Alig várjuk, hogy elérjük az erdőt, mert 
abban — anélkül, hogy észrevennénk — megváltozik hangulatunk.
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Nyugodtabbak vagyunk, kellemesebb a közérzetünk, más ott a mik
roklíma. A levegő nedvesebb, a hőmérséklet kiegyenlítettebb.
Az erdők alkotják a legzártabb, legtökéletesebb, a napfény energiáját 
legjobban kihasználó szárazföldi ökoszisztémákat. A Föld élővilágá
ban megkötött szénnek csaknem 90 %-át az erdők tartalmazzák. Euró
pa erdővel fedett területe az elmúlt ezer évben 90%-ról 20%-ra csök
kent, de ennek a 20%-nak a legnagyobb része már telepített erdő. A 
telepített erdők termőképessége pedig jóval kisebb, mint az ősi, ter
mészetes erdőtársulásoké. A mezőgazdasági területek szervesanyag- 
termelő képessége pedig csak harmada-negyede a természetes erdő
kének.
Hazánk területének mintegy 17%-a erdő, ennek jó része telepített 
nyáras és akácos. Hegyvidékeinket zömében tölgyerdők, kisebb rész
ben bükkerdők borítják, rendszerint más fákkal vegyesen. A tölgy a 
csertölggyel, kőrissel, gyertyánnal természetes vegyes társulásokat al
kot.

A  tölgy- és a bükkerdők jellege élesen külön
bözik egymástól. Nagyobb kiterjedésű bükkösöket a Börzsöny, a 
Mátra és a Bükk magasabb területein találunk. Hatalmas átmérőjű, vi
lágos kérgű, kopasz és egyenes, de égbetörő törzseik között járva az 
az érzésünk támad, hogy a gótikát kitaláló építészek bükkösben ta
nulták mesterségüket. A lombkoronaszint magassága 25—35 méter, 
s majdnem tökéletesen záródik, a ráeső fénynek alig 2 %-át engedi át. 
Ennek következtében a bükkfák törzsének alsóbb részein nincsenek 
oldalhajtások, a fák között nincsenek bokrok, cserjék, sőt a lombozat 
kifejlődése után az aljnövényzet is szinte teljesen kipusztul, a talajt 
avar fedi. A bükkerdőkben ezért messzire lehet ellátni. Sötét, pára
telt csend üli meg a bükkerdőt. De tavasszal, mielőtt a bükkfák leve
leiket bontanák, hirtelen színesedik a bükkerdő alja. Főként hagymás 
virágok, de jó néhány más növény is nagy gyorsasággal bontja leve
leit, virágait, érleli magvait, hogy bejárja életútját az alatt a rövid idő 
alatt, amíg a bükkfák lombkoronája bezáródik.
Nem így a tölgyesek. A természetes zárt tölgyerdők lombkoronaszint- 
je is elérheti a 20—30 méter magasságot, de korántsem annyira zárt, 
mint a bükkerdőé. így azután a tölgyerdőkben igen változatos nö
vényvilággal találkozunk. Láthatunk ott csertölgyet, kőrist, gyakran
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göcsörtös, csavarodott törzsű gyertyánt, itt-ott lehántható kérgű cse
resznyét, esetleg barkócafát. A cserjeszint is nagyon gazdag: fagyai, 
som, mogyoró, juhar bőven található. A tölgyerdőben nem lehet mesz- 
szire látni: kitűnő búvóhely a vad számára. A talajon is számos virá
got, fűfélét találunk: a tölgyerdőben tavasztól őszig mindig virágzik 
valamilyen növény. A bükkösök komor egyhangúságával szemben 
éles ellentétet képez a tölgyesek élénk változatossága, s ebben az ellen
tétben gyakran közvetlenül is gyönyörködhetünk, mert a tölgyesek 
és bükkösök gyakran váltják egymást erdeinkben.
A tölgyfák törzsét a mohák és a zuzmók is kedvelik, a mohák főleg 
talaj közelben, a zuzmók feljebb, a szárazabb részeken is. Érdekes, 
hogy a zuzmók, a növényvilágnak e legigénytelenebb tagjai, amelyek a 
legszárazabb kopár sziklákon éppúgy megélnek, mint az örök jeges 
tundrákon, igen nagy mértékben ritkulnak, pusztulnak. Nem bírják 
elviselni levegőnk szennyezettségét. Üjabban a légszennyezettség bio
lógiai indikátoraiként próbálják alkalmazni egyes fajaikat.

Az erdők a bioszféra egyensúlyának legfontosabb tényezői, a Föld 
legnagyobb oxigéntermelői. Különösen az Egyenlítő környéki őser
dők, amelyeknek legnagyobb kiterjedésű képviselői az Amazonas 
menti őserdők. Jelenleg évente egy százalékkal csökken az Amazonas 
medence őserdeinek területe a kitermelés és irtás következtében!
Az erdőknek nemcsak a szervesanyag-termelő, de a szervesanyag-le- 
bontó tevékenysége is rendkívül fontos. Az ősszel lehullott lomb be
takarja a talajt, s a következő őszig óvja a kiszáradástól. így alatta 
igencsak intenzív élet folyik: rovarok, férgek milliói, egysejtűek száz
milliói, baktériumok milliárdjai élnek, működnek, nyüzsögnek egy- 
egy négyzetméter erdőtalajban. Fontos munkát végeznek: ők készítik 
a kőzetek málladékának és az erdő szerves hulladékának felhasználásá
val a termőtalajt. A gyertyános-tölgyes avarjának 60—70%-át is elfo
gyasztják a giliszták egy év alatt, az avarból közvetlenül trágyát ké
szítve. A rétek talajában már megközelítően sincs ekkora nyüzsgés, a 
mezőgazdaságilag művelt területek talaja pedig szinte kihaltnak tűnik 
az erdei talajhoz képest. Míg egy négyzetméter erdei talajban 60—80 
ezer ugróvillás rovar és 100—150 ezer atkaféle található, egy réten az 
atkák száma négyzetméterenként 40—-50 ezer, zárt kukoricásban pe-
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dig csak 10—20 ezer. A frissen hullott avar a tölgyerdőben három év 
alatt teljesen humuszossá válik.
A humusszá válásnak van rövidített, közvetlen útja is. Időnként a töl
gyeseket óriási tömegben hernyók lepik el (ezt a tömeges megjelenést 
gradációnak hívják), s ugyancsak nagy pusztítást végeznek a levélzet- 
ben. Az erdőt pedig költséges dolog lenne rendszeresen permetezni. 
A Jakucs Pál akadémikus (a már emlegetett Jakucs László testvére) és 
munkatársai által Síkfőkúton, a kutatási célú mintaterületen végzett 
vizsgálatok szerint erre nincs is szükség. A hernyók ugyan a levélzet 
30%-át is felfalhatják, ez azonban már három hét alatt is teljesen re
generálódhat. A hernyók viszont közben a megemésztett levélzettel 
közvetlenül, rövid úton alaposan megtrágyázzák az erdő talaját.

A  humusszá válás tehát néhány év alatt vég
bemegy. Ahhoz azonban, hogy valahol humuszban gazdag jó tulaj
donságú, értékes termőtalaj alakuljon ki, évszázadokra, évezredekre 
van szükség. Ezért a jó termőtalaj nagyon nagy kincs, legnagyobb 
kincsünk, életünk,gazdaságunk és gazdagságunk alapja. S valljuk meg: 
nem túlságosan becsültük meg az elmúlt évtizedekben. Mindenek
előtt igen sok földterületet használunk olyan célokra, amelyben a talaj 
termőtulajdonságai nem hasznosíthatók: utak, üzemek, gyárak, laká
sok telepítésére, létesítésére. Csupán a hetvenes évtizedben 100 000 
hektárral csökkent a termőterület, így egyetlen évtizedben 10%-kal 
nőtt a természettől elrabolt területek nagysága. Kormányzatunk fel
ismerte e tendencia veszélyes és pazarló voltát, törvényt hozott a föld
területek védelmére. Ám a törvény csak részleges védelmet biztosít. 
A termőföldet fenyegető veszélyek között nem ez a legnagyobb. 
Dombvidéki talajainknak mintegy kétharmadát az erózió veszélyezte
ti. Hogy ez mekkora veszély, legjobban a mészkőterületeken, például 
a jugoszláviai karsztvidéken látható. A Belgrádból Dubrovnyikba re
pülőgépen utazó közel egy órán keresztül teljesen kopár hegyeket lát, 
s a tengerpartra érve nem érti, miért a mindent körülvevő sivár kopár- 
ság az egyébként gyönyörű tájon.
Valaha, nem is olyan régen, mindössze néhány száz évvel ezelőtt gyö
nyörű erdők borítottak itt is mindent. Azután bekerült a táj a nemzet
közi tengeri kereskedelem fő útvonalába. A hajózás, s vele a kereske-
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delein jólétet hozott — és fát követelt, sok fát. Elkezdődött az erdők 
irtása. Ez még önmagában talán nem lett volna olyan veszedelmes, a 
sarjhajtások hamar kinőnek, s megfogják a talajt. Az ugyanakkor el
szaporodó kecskék azonban a sarjakat visszarágták, s az eső, védő nö
vénytakaró híján, lemosta a termőföldet a hegyekről. A növényzet év
századok óta küszködik, hogy visszahódítsa a területet, de hiába. Egy 
ország vált kopárrá.
A világon egyetlen nemzeti park van, ahol az erdőt tarvágással „ter
melik ki” . E kétes dicsőséggel hazánk büszkélkedhet. A Bükki Nem
zeti Parkról van szó. A Bükk ugyebár ugyanúgy mészkőhegység, mint 
a jugoszláviai karszt, és betelepítették a muflonokat, amelyek ugyanígy 
visszarágják a hajtásokat, mint a kecskék. Csoda-e, hogy a botanikusok 
megkongatták a vészharangokat?

Még néhány s%ó a talajerózióról. Annak idején 
minden parasztgazda tudta, hogy a domboldalon keresztbe, tehát víz
szintesen kell művelni a földet, a víz még így is sokat lehord a termő
rétegből. A marosi svábok „hátyiban” hordták vissza földjeikre a le
mosott termőréteget. A nagyüzemi gazdálkodásban a szakértők becslé
se szerint a domboldali földek háromnegyede lejtirányban művelt. 
Ilyen gazdagok vagyunk?



N yár a Bükkben

Emikor 1950júniusának közepén befejeződött 
a tanítás, apám felvetette, hogy menjünk el egy kéthetes gyalog
túrára a Bükk hegységbe. Mondanom sem kell, javaslatát kitörő 
örömmel fogadtam, már azért is, mert addig még nem jártam arra. 
Örömöm azonban nem sokáig tartott: június 25-én kitört a koreai há
ború, apám lefújta a túrát, mondván, hogy bármelyik pillanatban vi
lágháború törhet ki, és ezért célszerű otthon maradnunk. Ma ez az érv 
különösnek hat, de jellemző az akkori rendkívül feszült politikai lég
körre és a sok-sok keserű háborús tapasztalatra. (Elég csak arra gon
dolnom, hogy héttagú családunk úgy szakadt 1944—-1945-ben négy
felé, hogy fél évig senki sem tudta a többiről, hogy egyáltalán életben 
vannak-e.) Azután akkoriban a Bükk hegység szinte nagyobb távol
ságra volt Váctól, mint ma az Alpok vagy a Kaukázus, s az élelem be
szerzése is igen nagy gondot jelentett. így hát a bükki túra akkor el
maradt.
Három év múlva azonban apámmal kettesben, gyalog, sátorral, pok
róccal és csaknem kétheti élelemmel a hátunkon elindultunk. De ad
digra én már ismertem a Bükköt.
Ezen a túrán Egerből indultunk Felnémeten keresztül a Berva völgyé
nek. Gyönyörű, érintetlen völgy volt, akkor még nem vezetett benne 
országút. Estefelé valahol a Csurgó-lápa környékén járhattunk, ami
kor hirtelen beborult, s zuhogni kezdett az eső. Éppen annyi időnk 
volt, hogy felállíthattuk a sátrat. A sátorban vacsoráztunk, s az eső 
egyhangú csepegését hallgatva elaludtunk. Folyton-folyvást feléb
redtem. Sátrunknak nem volt talpa, mint a maiaknak, s egy szál el
használt vékony pokrócban a földön feküdni, bizony hideg volt. Ez
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ébresztett fel vagy félóránként, s közben újra és újra megállapítottam, 
hogy még mindig esik. Ügy két óra felé már nagyon türelmetlen vol
tam, s kinéztem: az eső a csillagos égből esett!
No nem egészen a csillagos égből. Felhő persze sehol, de a levegő rela
tív páratartalma olyan nagy volt, hogy a pára lecsapódott a fák levelein, 
és azokról olyan mértékben csöpögött a víz, hogy tisztességes esőnek 
is beillett volna. Itt tanultam meg, hogy az erdőben, különösen a zár
tabb völgyekben lényegesen több lehet a csapadék, mint amit a me
teorológusok állomásuk kertjében mérnek: a völgyi erdőnek saját víz
körforgalma is lehet.
Apám is felkelt, kimentünk a tisztásra, tüzet gyújtottunk, megregge
liztünk, s hajnalhasadásra már útra készen álltunk. Nagy út volt előt
tünk: fel akartunk jutni a Bükk-fennsíkra, s ráadásul eljutni Bánkútra. 
Egyáltalán nem voltunk tréningben, a csomagok is nehezek voltak, 
bizony lassan haladtunk. Dél lett, mire a Bél-kő oldalában fakadó for
ráshoz értünk. Itt ebédeltünk, utána hanyatt feküdtünk. Nem sokáig, 
megint zivatar tört ki, s minthogy nem akart elállni, kénytelenek vol
tunk az óriás bükkfák között hirtelen felvert sátrunkban tölteni az éj
szakát. Az eső ugyan elállt, de az idő hideg maradt. Amint forgoló
dom, egyszer csak valami hideghez ér a kezem. Felgyújtom a zseblám
pát: meztelencsiga. Kidobom. Pár perc múlva apám gyújt lámpát, ő 
is kidob egyet. Azután én, de most már hármat. Szó, ami szó, ezen az 
éjjelen sem aludtunk sokat. A meztelencsigák valóságos támadást in
dítottak: tízesével másztak a sátrunkba, nem győztük kidobni őket.

A hajnalhasadás ismét útra készen talált: a reggelit ezúttal már a 
Bükk-fennsíkon, a Pes-kő sziklájának peremén ülve ettük meg. Onnan 
az őserdőn keresztül Bánkút felé tartva erdészházhoz értünk, már 
tikkasztó hőségben. Kérdésünkre, hogy kaphatnánk-e tejet, a ház 
asszonya aludttejet ajánlott. Hozott is ötliteres uborkásüvegben, há
romnegyedig! Kettőnknek. De milyen hamar elfogyott! És milyen 
csodálatos volt az íze!

Vágyakozva emlékszem vissza a gyermekkori 
ízekre. A friss szegfűgombából aznapi tojással készült gombástojást 
már említettem. A rántott csirke, a csirkepaprikás íze is a számban van
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még, nem is beszélve a néhanapján előforduló sült kacsáról vagy az 
ünnepszámba menő szalámis vacsoráról. Beszélhetnék egyszerűbbek
ről is : az olajos piroshagymával tálalt sült krumpliról vagy a krumplis
tészta (ahogy nálunk nevezték, granadirmars) nagyszerű ízéről. . . Az 
idő megszépíti az emlékeket. . .  Nosztalgia.
Nosztalgia? Évtizedek után tavaly ismét disznót vágtunk. No, nem 
ötven négyzetméteres szövetkezeti lakásunkban neveltük, vidéki ba
rátaink ajánlották fel az általuk nevelt két disznó egyikének felét meg
vételre. Meglepődve tapasztaltam, hogy a szalonnát is meg lehet enni, 
éppúgy, mint gyermekkoromban, sőt íze van, méghozzá jó íze, mint 
régen.

Nem nosztalgia A hús íze annak kémiai összetételétől függ, ez pe
dig az állat táplálékától és életkörülményeitől. Más a szabadon élő 
és mozgó sertés húsának összetétele, s más a zártan, zsúfoltan tartotté. 
Más a magvakon, rovarokon táplálkozó csirkéé, mint a tápon felne
velté. Egyentáp =  egyeníz. Vagy inkább egyeníztelenség.
Sokat szidjuk húsiparunkat, hogy kicsi a választék, s mindennek egy
forma íze van. Az ipar védekezik, mondván: több száz fajta húskészít
ményt gyárt. S igaza van. Arról nem ő tehet, hogy minden hús egy
forma ízű. Ezen fűszerezéssel sem lehet segíteni. De -—- jelenleg — nem 
tud rajta változtatni a mezőgazdaság sem. Azt a húsmennyiséget, amire 
az országnak szüksége van, jelenleg csak ilyen nagyüzemi módszerek
kel lehet előállítani. Ha azonban tudjuk, hogy a régi ízek nem megszé
pült emlékek csupán, törekedni fogunk a minőség visszaállítására, a 
mennyiség megtartása mellett is.
Itt van például a tojás. A belső részét azért nevezték el sárgájának, 
mert színe sötétsárga — volt. Nem olyan halvány krémszínű, mint 
napjainkban. Tudják ezt a „tojásgyárak” szakemberei is, s mindenféle 
eljárásokat próbálnak kitalálni a sárgája sárgítására. Ennek eredménye
képpen megszületett a halványpiros sárgája. Persze a sárgája sárgításá- 
tól a tojás nem lesz feltétlenül tojásízű is . . .
Ezzel szemben a háború előtt nyolc-kilenc millió, 1970-ben három- 
milliárd, az elmúlt évtized végén már négy és fél milliárd tojást ter
meltünk évente.
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Nem kevesebb a gond a növénytermesztés körül sem. A magyar búza 
valamikor kiváló minőségéről volt híres. Nem véletlen, hogy annyira 
kenyérevő nemzet lettünk. ízlett a saját kenyerünk. És az sem véletlen, 
hogy napjainkban annyi kenyér kerül a kukákba. Ma korántsem talál
juk olyan ízletesnek.
A legnagyobb változás talán a gyümölcsök ízében következett be. 
A gyümölcsöket néhány évezreden keresztül lényegében ott és akkor 
ették, ahol és amikor megtermett. Ezért a fajták kiválasztásánál fő 
szempont a gyümölcs íze volt. Nem tudom, van-e még az országban 
akár egyetlen fa is abból a fekete, apró szemű, de mézédes cseresznye
fajtából, amelyet mifelénk cigánycseresznyének neveztek, vagy az apró 
szemű, édes szederből.
A termelés szakosodott. A gyümölcsöt nemcsak azok eszik, akik meg
termelik, és főként nem ott és nem akkor. Száz és ezer kilométereket 
utazik a termés, napok, hetek, de akár hónapok telnek el a szedéstől 
a fogyasztásig. Megváltoztak a szelekció szempontjai is. Mindenek
előtt tartós, a szállítást bíró gyümölcsre van szükség. Azután olyanra, 
ami jól tűri a nagyüzemi kezelést, a gépi szedést, amelyik nagy és tet
szetős, mert a vevő ma már elsősorban nem az íze, hanem a külleme 
szerint vásárol. És végül olyanra, amelyik nagy termést hoz. Gyü
mölcstermésünk a harmincas évek háromszázezer tonnájáról csaknem 
másfél millió tonnára emelkedett. Csoda-e, hogy a régi fajták az új 
szempontok alapján nem állták a versenyt?
Nagyszüleim mindig az éretlen gyümölcs fogyasztásától óvtak. 
Emögött alighanem sok évszázados közösségi tapasztalat húzódott 
meg. Ma az üzletekben szinte csak éretlen gyümölccsel találkozunk. 
Az érett nem bírja a szállítást. Az üzletekben, raktárakban kellene be
érnie. Csakhogy ez az érési folyamat másként zajlik, mint a fán, ezért 
még mielőtt teljesen beérne a gyümölcs, rendszerint már romlásnak 
is indul.
Ma még aligha lehetne más utat követni. De azért nem árt, ha tud
juk, nem ilyen az igazi gyümölcs. Ha igényünk van rá, lassan az íz is 
előtérbe kerül mint minőségi feltétel, nemcsak a küllem, az eltartható
ság. S talán akkor igazán ízes gyümölcsöket is ehetünk majd.
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Bükki túránk nem kizárólag kirándulás volt, 
hanem icike-picikét „tudományos expedíció” is. Néhai geológia
professzorom, Papp Ferenc, a Műegyetem népszerű Feri bácsija, ami
kor megtudta, hogy a Bükkbe megyünk barangolni, megbízott, hogy 
közben mérjük meg az utunkba kerülő források hőmérsékletét és víz
hozamát. Ez a megbízatás nagyon hasznos volt, mert a térképen jel
zett források után kutatva a turistautakról mindenféle járatlan völgybe 
is elkeveredtünk, s nagyon sok olyan helyre jutottunk el, ahol egyéb
ként bizonyára nem fordultunk volna meg.
De nemcsak ezért volt hasznos az adatgyűjtés. A különböző forráso
kat sorra mérve szép kis adatsor gyűlt össze, s minthogy közben gon
dolkodni is volt idő bőven, ismét felmerült bennem a miért kérdése. 
Addig ugyanis nem sokat törődtem a forrásokkal, természetesnek 
véve, hogy helyenként vannak. De arra, hogy miért éppen ott, miért 
hidegek — vagy éppen langyosak — miért kis- vagy nagyon is bő- 
vizűek, ezek eddig nem foglalkoztattak. Ott, a helyszínen gyűjtött 
adatok sugallta kérdésre megtalálni a választ, öröm volt. 
Mindenekelőtt az tűnt fel, hogy a források többségének hőmérséklete 
7 és 10 °C között volt. A kis vízhozamúaké a hegy lábánál a 10, a 
hegytető felé a 7 °C-hoz volt közelebb. Ez pedig az ottani évi átlag- 
hőmérsékletet tükrözi (6—8 °C). E  források vize tehát olyan mély
ségekben vándorol, ahová a felszín hőmérséklet-ingadozása már nem 
nagyon hatol le, de ahol a föld belső melege még nem érezteti hatá
sát. Néhány forrás vizének ennél magasabb, 13—14 °C volt a hőmér
séklete, jeléül annak, hogy ezek vize a felszíni talajrétegeken keresztül 
szivárog lefelé. Mivel a felszíni talajrétegek tele vannak bomló szerves 
anyaggal, az ilyen forrásokból veszélyes inni: fertőzöttek lehetnek. 
A vízhozammérések közben tudatosult bennem az is, hogy a föld 
felszíne alatt a vizeknek ugyanolyan folyásrendszerei alakulnak ki, 
mint a felszínen, csakhogy ezek a vizek a föld alatt lassan szivárog
nak a talaj pórusaiban, s hónapokig tart, míg a völgyekbe jutnak, 
ezzel biztosítva a terület folyamatos vízellátását. A talajbeli vízáram
lások iránya azonban nem szükség szerint egyezik meg a felszínieké
vel, mert azt a föld alatti vízzáró rétegek dőlése határozza meg, nem 
a felszíné. S ahol a vízzáró réteg a felszínre bukkan, ott jelenhet meg 
a forrás, ha éppen arra vezet a víz föld alatti útja. Ezek az úgynevezett
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rétegforrások. Vízhozamuk vízgyűjtő területük nagyságától függ, s 
többnyire néhányszor tíz liter vizet adnak percenként. Szárazabb idő
járás esetén kiapadhatnak, csapadékosabb időszakban természetesen 
bővebben ontják vizüket, de sohasem mutatnak hirtelen nagy inga
dozásokat.
Nem így a karsztforrások, amelyek egy-egy terület vizét repedés- és 
barlangjáratokon keresztül hozzák napvilágra. Ezeknél hirtelen és 
óriási vízhozam-ingadozások tapasztalhatók. Még e túrán megismer
kedtünk egyikükkel. Utunk vége fele vettük célba az Ómassa fölötti 
Garadna-forrást. Térképen kerestük, s távoli dübörgésre lettünk 
figyelmesek. Ahogy közeledtünk a térképen jelzett helyhez, a zaj 
egyre erősödött. A Garadna-forrás hangja volt.
Eddigi utunkon békés rétegforrásokkal vagy épphogy csörgedező 
karsztforrásokkal volt dolgunk, most megtudtuk, hogy milyen a 
karsztforrás árvízkor. Iszonyatos robajjal és olyan erővel tört elő 
az óriási víztömeg, hogy mintegy 10—15 métert röpült a levegőben, 
mielőtt talajt ért volna. A hang erejére pedig jellemző, hogy tölcsért 
kellett formálni kezünkből a szánk elé, hogy az egymás fülébe ordí
tott szavakat megérthessük. Vízhozamát akkor percenkénti 20 000—• 
30 000 literre becsültük, de mértek már a Garadna-forrásnál 42 600 
1/perc vízhozamot is. Hőmérsékletéről — sajnos — nem tudok be
számolni, mert a víz a hőmérőt abban a pillanatban kiverte a kezemből, 
amikor beledugtam. így több forrás hőmérsékletét e túrán már nem 
is tudtuk megmérni.
A Garadna-forrás vízhozama— tízévi méréssorozat alapján — 240 és 
42 624 1/perc között ingadozik. Nagy barlangrendszernek kell tehát 
mögötte lenni, de ezt a barlangrendszert a mai napig nem sikerült 
feltárni. Az Aggteleki Karsztban levő Kis-Tohonya-forrás vízhozama 
—- amelynek nagy hozamingadozása alapján jósolták meg az azóta 
ott feltárt Vass Imre barlang létét — ugyanezen időszakban 6 és 
14 300 1/perc között ingadozott. A „pálmát” mégis a Baradla-barlang 
Jósva-forrása viszi el, ahol ugyanebben az időszakban 1 200 000 1/perc 
vízhozamot is mértek. Igaz, a Jósva ekkor nemcsak a „pálmát” vitte 
el, de az országutat is töltésestül, viszont ez vezetett a Baradla alsó 
barlangjának feltárásához.
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S êntlélekről jöttünk lefelé kora reggel Ómas- 
sára, hogy felkeressük a Garadna-forrást. Az út egy része bevágódott 
a hegyoldalba, így a lejtő felőli oldalán is volt egy másfél-két méteres 
pereme, a peremen pedig egy gyalogösvény. Ezen mentünk mi lefelé, 
elöl apám, utána jómagam. És ugyanezen a gyalogösvényen jött fel
felé az ómassai gulya. Az ösvény egyszemélyes volt, lettlégyen az egy 
személy ember, avagy marha.
Amikor az első tehénnel szembetalálkoztunk, apám intett neki: félre! 
A tehén leugrott a ferde hegyoldalra, szabad utat adva nekünk. Jött 
a következő, apám egyetlen mozdulatára az is kitért. így a harmadik, 
negyedik, ötödik . . . Már vagy a tizenvalahányadiknál járhattunk, 
amikor látom, hogy apám keze félúton a levegőben megmerevedik, 
s maga sietve lekászálódik az ösvényről. így én találtam szembe ma
gam a következővel. Kétszer akkora mellkasa volt, mint az előzők
nek, hatalmas szarva, orrában karika, s a tőgye helyén . . .  Mondanom 
sem kell, én is sietve tértem ki előle. Bika Öméltósága pedig pillantásra 
se méltatva bennünket, királyi fenségességgel ment tovább felfelé az 
egyszemélyes gyalogúton.

Azon az éjszakán a Garadna-patak partján állítottuk fel sátrunkat. 
A kéthetes túra vége felé jártunk, s mi tagadás, ezalatt nem sok 
fürdőszobával találkoztunk. Jólesett hát hajnalban beállni a rohanó 
patakba, s tetőtől talpig lemosdani, S bár higanyos hőmérőnk már 
nem volt, azt azért megállapítottuk, hogy a patakvíz hőmérséklete 
sem lehet az évi átlaghőmérséklet felett.

Néhány évvel később vagy tíz napot tölthettem 
a nyári Bükkben, ezúttal azonban nem a „köveket”, meg a Bükk- 
fennsíkot jártuk, hanem az északi Bükk egyik teljesen elhagyatott 
völgyében tanyáztunk egy barátommal, egy kunyhóban. A történet 
a Börzsönyben kezdődött. A nagy-hideg-hegyi menedékház gondno
kának felesége ugyanis megkért, hozzam föl szombaton az elemibe 
járó fiát Vácról, ha amúgy is felmegyek. Szívesen tettem meg, jól
lehet a „hozzam föl” egy kicsit erős kifejezés volt, lévén az ifjú ke
ménykötésű, erőtől duzzadó, szilaj, vad és csökönyös, akit se hozni, 
se vinni nem lehetett. így hát az út első felét számottevő regulázá-
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sokkal töltöttem el (többet nem is kért meg a mama), és amikor az út 
felénél leültünk falatozni, már egészen jól kijöttünk egymással. Éppen 
befejeztük az evést, s indulni készültünk, amikor magányos turista 
tűnt fel az úton.
— Alaradjunk még — mondtam — nincs kedvem senkihez se csat
lakozni. Hagyjuk elmenni a pasast.
Ügy is tettünk, mint akik ott akarják leélni az életüket, ennek ellenére 
a „pasas” letért az útról és (a fene egye meg) egyenesen felénk vette 
az irányt.
— Nagyszerű — mondta, amikor kiszedte belőlem, hogy Hideg
hegyre megyünk — éppen oda igyekszem én is, legalább nem megyek 
egyedül.
Alit volt mit tenni, kénytelen-kelletlen elindultunk együtt. Űtközben 
kiderült, hogy az illető kitűnő túrapartner. Összebarátkoztunk, s más
nap már együtt túráztunk. Később teljesen véletlenül hol itt, hol ott 
találkoztunk össze a hegyekben vagy éppen a Dunán, s mindig úgy 
alakult, hogy útvonalunknak legalább egy részét együtt tehettük meg.

Ez a Sanyi barátom az egyik ilyen véletlenszerű találkozásnál felvetette, 
hogy tud a Bükkben egy erdészkunyhót, a kulcsát megkaphatja, 
nincs-e kedvem felmenni vele egy hétre. Volt. Kettesben töltöttünk 
hát egy jó hetet a Szalatnya-völgyben úgy, hogy ezalatt csak egyetlen 
embert láttunk, azt is csak messziről, amint a Kis-Kacsitán oldalán 
baktatott felfelé, fejszével a hátán.
Gyönyörű helyen volt a házikó. Gondunk azért volt vele: egyetlen 
helyiségében az égvilágon semmiféle bútor nem volt, így a meglehető
sen nedves padlón kellett aludni. Hát ez az első éjszaka nem valami 
jól telt el. Gondoltuk, másnapra majd növényekből készítünk ma
gunknak ágyat. Csakhogy a környező bükkerdőben semmi alj növény, 
a házat körülvevő irtást pedig méteres lapulevelek borították. Amit 
ezekből készíteni tudtunk, azt azért túlzás lenne ágynak nevezni. Nem
csak a keménysége miatt, de főként azért, mert nedves volt és hideg.

A  hideggel sokszor volt gondom a több napos 
utakon. Aíeg kellett tanulnom, hogy nemcsak a víz folyik „patakok
ban” a föld felett vagy a föld alatt, de a hideg is a talaj felszínén.
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Azt már említettem, hogy tiszta éjjeleken a Föld a melegét kisugározza 
a világűrbe. Nem tudnám megmondani, hogy miért, de ez a kisugár
zás erdős területeken igencsak erős lehet, mert alighogy lebukik a nap, 
zuhanni kezd a hőmérséklet. A hegyoldalakon pedig igencsak hamar 
nyugodni térhet a nap, a meredekebb déli oldal még nyáron is árnyékba 
kerülhet délután 3—4 óra körül. Ilyenkor itt megkezdődik a lehűlés, 
s minthogy a hideg levegő nehezebb, megindul a hideg a völgy irá
nyába, a felszín mélyebb pontjait követve, csakúgy, mint a csapadék
víz. Csakhogy ezek a hidegfolyamok több tíz vagy akár száz méter 
szélesek, tíz-húsz méter vastagok. Tapasztalatlan sátorozó ilyen he
lyen veri fel a sátrát, öreg vadászmesterek a pökhendi vendéget ilyen 
helyre ültetik lesre. A hideg áramlat fél óra után már a csontokat 
rágja, néhány órás les alatt életre szóló reumát lehet szerezni. Persze 
van ellenszer. Még az elején, a reuma jelentkezésekor villanypárnával, 
melegített sószsákkal két-három alapos melegkúrát adni neki. Ha ide
jében adjuk a kezelést, elfájja a reumát.
Nincs az a füllesztő kánikulai este, amikor az ilyen hidegfolyam útjá
ban a szőrmebéléses kabát sok lenne, és nincs az a meleg pokróc, 
amelyik e légáramlat ellen védene. Ilyen helyeken a novemberi borús 
éjszaka melegebb és kellemesebb, mint a júliusi derült.
De az ilyen helyen nappal se kell félni a kánikulától. A napsugárzás 
hatására ugyanis a felmelegedő levegő felfelé, a hegycsúcs irányába 
haladó légáramlatot indít el, s a napnak kitett, hosszú és meredek 
hegyoldalakon annál erősebb a szél, minél tikkasztóbb, melegebb a 
kánikula. Minél erősebb a szél, annál jobban szárít. Minél jobban szá
rít, annál nehezebben fejlődik a növényzet, minél nehezebben fejlőd
nek a bokrok és a fák, annál jobban fúj a szél, annál jobban szárít. 
Ugye talán kezd megvilágosodni, miért ellenségei a botanikusok a 
tarvágásnak. S ha ebbe a folyamatba még a muflonok is besegítenek . . .



Tél a blikkben

Hajnali fél hat volt, 1950 karácsonyának második 
napja, plusz 16 °C, az eső vigasztalanul szemerkélt, a Budapest 
felett megülő szmogot még sűrűbbé tette az az itt-ott tóduló 
füst, amely jelezte, hogy most kezdenek befűteni a kályhákba. A 
Marx tér környékén teremtett lelket nem lehetett látni, kivéve azt 
a részeget, aki ide-oda tántorogva igyekezett feltehetően hazafelé. 
Vagy tíz méterre lehettünk egymástól, mikor a szemeit a vállamon 
levő sílécre meresztve megállt, s énekelni kezdte az akkor divatos 
slágert: Hová, hová, hová, hová . . .? No nem a boldogság csoda
szigetére, mint azt a dal szövege hirdette, csak a Bükk hegységbe 
kívántam menni, bár egy hétre a Bükk-fennsík valóban a boldogság 
szigete lett számomra.
Akkoriban a sísport nem volt olyan elterjedt hazánkban, mint manap
ság, azonkívül a határok le voltak zárva, így valóban értelmetlennek 
tűnhetett, hogy hová gyalogol valaki 16 fokos melegben síléccel a 
hátán. Bevallom, kétely bennem is élt, s barátomat, akivel a Nyugati 
Pályaudvarnál volt randevúm, igencsak faggattam, nem fölöslegesen 
fogjuk-e cipelni síléceinket egy héten keresztül, amúgy sem könnyű 
hátizsákunk mellett. Ö azonban úgy tett, mint aki rendíthetetlenül 
hisz abban, hogy fogunk síelni.
Az utazás az egész napot igénybe vette, de kényelmes volt, hisz az 
Eger—Putnok vonalon személykocsiként közlekedő, pad nélküli mar
havagon padlóján még aludni is tudtunk. Sötét lett, amikor Bélapátfal
ván leszálltunk a vonatról, s este érkeztünk a Telekesi menedékházhoz. 
Az eső változatlanul szitált, a hőmérséklet itt sem volt 14 °C-nál ala
csonyabb. Ebből bizony aligha lesz síelés.
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Reggel ugyancsak esőben indultunk neki, hogy megmásszuk a hegy
ség déli letörését, s felkapaszkodjunk a mintegy 700 méter magasság
ban levő Bükk-fennsíkra. Ahogy haladtunk fölfelé, egyre finomabb 
szemekben szitált az eső, majd egyre sűrűsödött a köd. Az Őr-kőnél 
már a ködszitálás is megszűnt, s a ködrétegen itt-ott áttetszett a nap. 
A Pes-kő gyönyörű sziklaletörését már napsütésben értük el, alattunk 
végtelen felhőtenger hömpölygőit. A napsugarak vakítóan verődtek 
vissza róla, felettünk mélykék, felhőtlen volt az ég. Ilyen látványban 
azelőtt is, azóta is sokszor volt részem, s állítom, hogy a látványok 
egyik legszebbike. Az ember ilyenkor, ha nem siet, hanem figyeli a 
felhőtengert, rájön, hogy az ugyanúgy hullámzik, mint a valódi tenger. 
A ködhullámok lassan-lassan nekicsapódnak a hegyoldalnak, mint a 
vízhullám a sziklának, föllendülnek 50—100 méterre, s ott, miután 
szirtnek csapódnak, szétoszlanak úgy, ahogy a vízhullámok porlanak 
szét ezernyi cseppre.
Fenn voltunk hát a Bükk-fennsík peremén. Eső itt nem esett, a hő
mérséklet is jóval alacsonyabb volt, mint lenn a völgyben, ahol most 
is esett az eső az alattunk levő felhőtengerből. Hó bizony sehol, a táj 
fekete. Továbbindultunk Tar-kőnek, majd az Őserdő felé. És az 
Őserdőben, igaz, csak foltokban, s csak néhány centiméter vastagot, 
de mégis találtunk hófoltokat. Utunk aznapi végcéljánál — Bánkúton 
— pedig már vékony, 2—3 centiméteres, de összefüggő hóréteg borí
totta a tájat. A hőmérséklet valamivel fagypont alatt volt.

A. hótakaró felszíne a napsugarak igen nagy 
részét, 60—80%-át veri vissza aszerint, hogy mennyire friss. Ezért 
látjuk a havat napsütésben vakítóan fehérnek. A visszaverő képesség 
a nap melegének hasznosítását is akadályozza, s lassítja a talaj felmele
gedését. Ugyanakkor a hótakaró rendkívül jó hőszigetelő is. így pél
dául egy 10 cm vastag hó takaró alatt a talaj hőmérséklete akkor sem 
süllyed —3, —4 °C alá, ha a légköri hőmérséklet —15, —20 °C. Ért
hető hát, ha a mezőgazdászok nagyon várják az összefüggő hótakaró 
megjelenését, hiszen ez védi meg az őszi vetést a kifagyástól. 
Hazánkban az évi csapadék egy része rendszeresen hó alakjában jele
nik meg. Az Alföldön sokévi átlagban mintegy 20, a hegyvidéken 
30—40 olyan nap fordul elő, amikor havazik, de legmagasabb hegy-
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csúcsainkon, a Nagy-Hideg-hegyen, a Kékesen, a Galyatetőn és a 
Bükk-fennsíkon 50—60 napon keresztül is havazik.
Az utóbbi másfél évtizedben mintha enyhébbek lettek volna teleink 
a korábbiaknál. Könnyen lehetséges, hogy ez nem a klímaválto
zásnak, hanem légkörünk szennyezettségének következménye. A hó
takarónak ugyanis nemcsak fény- és hővisszaverő képessége és hő
szigetelő tulajdonsága van, de igen nagy a hőkisugárzó képessége is. 
Ezért azután a hóval borított területeken, derült éjszakán a hőmérsék
let 10—12 °C-kal alacsonyabbra süllyedhet, mint a hóval nem fedett 
területeken. Borús éjjeleken azonban a kisugárzott hő nem tud a 
világűr felé eltávozni, elnyelődik a felhőkben, s onnan visszasugárzó- 
dik a földre. A borús éjjelek ezért sokkal enyhébbek a tiszta éjszakák
nál. Ám a kisugárzott hőt a légkör szennyeződése is elnyeli, s vissza
sugározza, így a szennyezett légkör is enyhíti az éjszakai lehűlést, s 
gátolja a maradandó, állandó hótakaró kialakulását.
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A bolygók felszíni hőviszonyait alapvetően a Naptól való távolságuk 
szabja meg, hiszen saját belső hőtermelésük — a Jupitert és a 
Szaturnuszt mint óriásbolygókat leszámítva — túl kevés ahhoz, hogy 
a világűr hidegét legyőzzék. A Naphoz közeli égitestek felszíne ezért 
meleg, a távoliaké hideg. A tényleges hőmérsékleti viszonyokat azon
ban ezenkívül egyéb tényezők is befolyásolják, legjobban a bolygó 
felszínének fényvisszaverő képessége, úgynevezett albedója. Az albedo 
olyan viszonyszám, amely megmutatja, hogy a felületre merőlegesen 
beeső fénynek hányad része verődik vissza. A friss hótakaró albedója 
tehát 0,8 körül van, de esetenként akár a 0,9-et is megközelíti. A Hold 
és a Merkur albedója igen kicsi (0,07 körüli), a Vénuszé igen nagy 
(0,61). A Hold és a Merkur tehát jól hasznosítja a Nap sugárzását, 
a Vénusz rosszul. Ebből azt a következtetést vonhatnánk le, hogy a 
Merkúron és a Holdon meleg van, a Vénuszon hideg. Sőt, miután 
a Föld albedója csak mintegy fele a Vénuszénak, azt is várhatnánk, 
hogy a Vénusz sokkal hidegebb bolygó, mint a Föld.
Nem így van. A Vénusz ugyan sokkal kevesebb energiamennyiséget 
hasznosít a ráeső napsugárzásból, mint a Föld vagy a Merkur, de 
azzal sokkal jobban gazdálkodik. A Vénusz légkörének széndioxid
tartalma és állandó felhőrétege ugyanis nem engedi, hogy a Vénusz 
talajából kisugárzó hő a világűrbe távozzon, hanem elnyeli és vissza
sugározza a bolygó felszínére. Ennek az úgynevezett üvegházhatás 
nak a következménye, hogy a Vénusz felszínének hőmérséklete 400 °C 
körüli.
Szerencsénk van tehát: Földünk albedója és légköri fedettsége teszi 
lehetővé azokat a hőmérsékleti viszonyokat a Földön, amelyek mel
lett szerves élet egyáltalán lehetséges. Vigyáznunk kell, hogy tech
nikai civilizációnk az egész Glóbuszra kiható, nemkívánatos mellék
hatásai fel ne borítsák Földünk hőháztartását, akár közvetlenül, 
a technikával termelt hő, akár közvetve, olyan folyamatok révén, 
az amelyek az albedót vagy a légkör fedettségét változtatják meg. 
Azt mindannyian tudjuk, hogy minden év időjárása más és más. Van
nak keményebb és enyhébb telek, melegebb és hűvösebb nyarak 
stb. Az is közismert, hogy az éghajlatváltozásoknak hosszú távú inga
dozásai is vannak, a jégkorszakokról is mindenki hallott. A legutolsó
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eljegesedés mintegy 18 000 évvel ezelőtt érte el csúcspontját. A januári 
középhőmérséklet hazánkban akkor —18 °C volt, a júliusi pedig 
+  10 °C körüli, az évi középhőmérséklet alig valamivel fagypont 
fölötti. 7000—8000 évvel ezelőtt viszont már 18,8 °C volt a júliusi 
középhőmérséklet. Ezek az éghajlatváltozások természetesen a nö
vény- és állatvilágot is átalakították. Erről nagyvadjainkkal kapcsolat
ban már esett szó, a jégkorszakra jellemző nagy termetű emlősök azóta 
teljesen kipusztultak.
Növényeink között még akad néhány úgynevezett reliktum-faj, amely 
a jégkorszakban volt honos nálunk, s kis egyedszámban ugyan, de 
napjainkig sikerült fennmaradnia. Ezek védett növények, s nem egy 
fajuk éppen a Bükk hegységben található, mint például a fürtös kőtö
rőfű (Saxifraga paniculata), amely a Naszály északi letörésén is él.
Ez is az egyik ok, amiért a Bükk-fennsíkot kormányzatunk védett 
területté, sőt nemzeti parkká nyilvánította.
A hosszú távú klímaingadozások okairól vajmi keveset tudunk. 
Van azonban néhány olyan érdekes elképzelés, amit talán érde
mes megemlítenünk. Az egyik például azon a feltételezésen alapul, 
hogy a Nap energiatermelése nem állandó. A Nap hőtermelése egy 
úgynevezett fúziós folyamatból származik. Ezt szeretnénk a termo
nukleáris erőművekben földi viszonyok között — ellenőrzött módon 
— megvalósítani abban a reményben, hogy ezzel világunk energia
gondja megoldható lesz. Az atomfizikusok számításai szerint a Nap 
belsejének „fúziós reaktora” nem állandóan működik, hanem hol be
indul, hol leáll, s így a belőle kisugárzó hőenergia mennyisége is vál
tozik. Valóban, a csillagászok ismernek úgynevezett változó fényű 
csillagokat. Közvetlen bizonyítékunk azonban egyelőre nincs arra 
vonatkozóan, hogy Napunk energiatermelése is változó lenne.

Egy másik elképzelést a tudományos-fantasztikus könyveiről is ismert 
Fred Hoyle angol csillagász hozott nyilvánosságra egy kollégájá
val együtt, még 1939-ben. Eszerint a Naprendszer tejútrendszerbeli 
mozgása közben csillagközi por- és gázfelhőkön is áthalad. Egy ilyen 
csillagközi porfelhőn való áthaladás klímaváltozást okozhat a Földön 
azáltal, hogy a felhő a napsugarak egy részét elnyeli, mielőtt azok Föl
dünket elérnék. Számításaik szerint a Naprendszer eddig mintegy
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35-ször haladt át olyan porfelhőn, ami észlelhető klímaváltozást oko
zott. Érdemes még megjegyezni, hogy jelenleg is közeledünk egy 
ilyen porfelhőhöz, s a számítások szerint 5000—-10 000 éven belül 
elérjük azt. Ha előbb nem, majd akkor kiderül, igazuk van-e Hoyle- 
éknak.

Reggel, amikor felébredtünk, sűrű köd borította 
a Bükk-fennsíkot, s ahogy kinéztünk az ablakon, láttuk, hogy a fák 
roskadoznak a zúzmarától. A természetben minden évszaknak megvan 
a maga szépsége. A tavasz az életerőt, a megújulást sugározza, az ősz 
csodálatos színeivel ejti ámulatba a természetben járó embert. A város
ban oly ronda, piszkos, nedves, esős, hideg késő őszi napokban az 
erdőnek külön varázsa van, legjobban talán akkor szeretek barangolni 
benne. A zúzmarás erdő mégis mindennél különb számomra.
A zúzmara a városban is szép. Hegyeinkben azonban a fák kristály
erdőkké változnak, olykor 10 cm-es vagy még nagyobb kristály tűkkel 
az ágakon, a törzseken. Szokatlan, szinte félelmetesen szép, felemelő 
látvány a zúzmarás erdő.
Ilyen zúzmarás erdőben indultunk el Bánkútról egy közelben levő 
enyhe lejtésű tisztás felé, hátha az 1—2 centiméteres hó elég a síelés
hez. A tisztásra érve meglepetéssel állapítottuk meg, hogy ott a hóré
teg vastagsága 6—8 centiméter, és kitűnően lehet síelni rajta. De a hó 
igen furcsának tűnt, nagy, több centiméteres, lemezes jégkristályok 
halmazából állt. Hamarosan rájöttünk, nem hóban síelünk, hanem 
a szél által lefújt zúzmarában! Öt napot töltöttünk ott, s minthogy 
minden reggelre vastag zúzmara borította az erdőt, s azt nappal a szél 
mindig a sípályánkra fújta, „havunk” vastagsága egyre növekedett. 
Ráadásul a hófelületen közvetlenül is képződik zúzmara, így ennek 
révén is hízik a hó. A hatodik nap reggelén, amikor hazafelé indul
tunk, elkezdett esni az igazi hó is. Először ritkán, majd egyre sűrűb
ben. Csipkéskúton, Jávorkúton keresztül lesíelhettünk Lillafüredre, 
sőt Hámorra.

»Az osztályban csend. Matematikaóra folyik. Magyarázom a trigonometria 
nevezetes tételeit. A z  egyik tanuló kipillant az ablakon, meglöki a 
szomszédját, az pedig továbbadja a figyelmesfetést. Egy örömöt jelsíp halk 
hang váltja fel a csendet. Kinézek az ablakon: odakinn hatalmas pelyhekben
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esik a hó. Letessem a krétát: „Fiúk, öt percig havat népünk, lehet hangosan 
örülni!” a jelenet évről évre megismétlődik, amikor az első hópelyhek 
megjelennek.
Miért örülünk a hónak, miért nem szeretjük a „fekete karácsonyt” ? Mi rejlik 
e mögött az évente ritkábban vágy gyakrabban visszatérő jelenség mögött ?”«

E sorokat Kunfalvi Rezső fizika- és matematikatanár, a Középiskolai 
Matematikai Lapok egykori szerkesztője írta A hópehelytől a lavináig 
című cikke bevezetéseként (Természet Világa, 1981. 12. sz.). Ebben 
az írásában oly szépen beszél a hóról, hogy olvasóm biztosan elnézi 
nekem, ha néhány oldal erejéig neki adom át a szót, s részleteket idézek 
a cikkéből. Előbb azonban még egy élményemről beszámolok.

Első igazi találkozásom a hóval 1947 decembe
rében volt. Ez volt egyben első találkozásom a Börzsönnyel is, amit 
távolról, a váci Duna-partról vagy a Naszály-hegyről már sokszor 
méregettem. Huszonötén indultunk neki a Börzsönynek, váci diákok, 
egy tanárunk vezetésével, december 6-án délután. Szokolyáig men
tünk vonattal, onnan a falun keresztül a Királyrétre, innen a Magas- 
Tax oldalában felfelé, az erdészházig. Csillagos, hideg este volt, lehe
letünk gőzgejzírként hagyta el ajkunkat, ahogy fújtattunk felfelé. 
És a Magas-Tax oldalában megálltunk hallgatni a csendet. Tökéletes 
csend volt, a hideg erdő téli álmát aludta, a civilizáció zajai akkor még 
nem jutottak el idáig, s nem vezetett nemzetközi repülőút a Börzsöny 
felett. Vagy ha vezetett is, nemigen repült éjjel arra gép. Azután elér
tük az erdészházat, ahol egy kis szobával vártak — huszonötünket. 
Kihordtuk hát a bútorokat, s egymás mellett a padlón fekve, némi 
nyögések és forgolódások közepette végigaludtuk az éjszakát.
Reggel nem tudtuk kinyimi az ajtót. Éjjel ugyanis tisztességes hóvihar 
kezdődött, telefújta ajtónkat hóval, s a mi páránk e havat átjárva, azt 
10—15 centiméter vastag jégpáncéllá alakította át, teljesen befagyaszt
va vele az ajtót. Az erdész csákánnyal törte fel a jeget, s szabadított ki 
bennünket. Odakint bizony kemény idő volt, hóvihar. Ebben a hó
viharban indultunk neki a Csóványosnak, a Hangyás-bércen keresztül. 
Élveztük persze, . . . miért ne élveztük volna?
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„Felszerelésünk” ugyan enyhén szólva nem ilyen időre készült, de 
fiatalságunk ezt bőven ellensúlyozta. Egészen addig, amíg a Hangyás- 
bércre nem értünk.
A Hangyás-bérc, ami a Nagy-Hideg-hegy felől vezet a Csóványosra, 
olyan — kb. másfél kilométer hosszú hegygerinc —, amely balról 
(északnyugat felől) hirtelen, sziklás letöréssel válik le a Fekete-völgy 
felé, s az út többnyire közvetlenül e sziklatörés — az úgynevezett 
Szabókövek — peremén vezet. Jobbról akkor még zömmel erdő volt, 
40—50 centiméteres törzsátmérőjű, hatalmas bükkfákból álló bükk- 
erdő. Ezen a gerincen a szél orkánszerűvé erősödött. A hópelyhek 
vízszintesen száguldottak, és fájt, amikor egy-egy nagyobb pihe találta 
el az arcunkat. A bükkfák törzsén az odavágódó hóból másfél méter 
hosszú, borotvaéles jég-hó pengék alakultak ki, amelyek a talajtól a 
hóba, ködbe vesző egekig futottak fel a törzseken.
Tanárunk parancsba adta, állandóan dörzsöljük arcunk bal felét, hogy 
meg ne fagyjon. Ott bukdácsoltunk e peremen, a mélység szélén, 
lépésről lépésre az orkánban, a hóban. Mintegy két órát vehetett igény
be a másfél kilométeres útszakasz. A Csóványoson épp hogy csak 
megálltunk, s indultunk tovább. A hó már térdig ért, utat keresni tel
jesen reménytelen lett volna, iránytű segítségével igyekeztünk minél 
hamarabb lejutni a Kemence-patak völgyébe. Szerencsére nemsokára 
szélárnyékba kerültünk, a hóvihart szelíd havazás váltotta fel, s mivel 
az idő is enyhült, csuromvizesen értünk este Kemencére, ahol az isko
lában egy fűtetlen, jéghideg tanterem várt bennünket szállásként. 
Másnap a havazás folytatódott, de az idő tovább enyhült: reggel még 
térdig érő hóban indultunk, délutánra bokáig érő latyakban és zuhogó 
esőben értünk a diósjenői vasútállomásra.

»A hó talán a leglátványosabb jelenség, amellyel a természet megajándékoz 
bennünket. 'Elnevezésekkel is megkülönböztetjük érkezési módjait; az apró 
hókristályok lebegnek a levegőben, a kristályokból álló pelyhek szállingóz
nak, a nedvesebb, nagyobb pelyhek esnek, a havaseső zû °& ^Z északi népek 
nyelvében külön szavak vannak az egyes hófajták jelölésére. A  grönlandi 
eszkimó másképp nevezi a levegőben hulló és a már talajra érkezett havat. . . 
A  Eöld azon tájain, ahol sok hó esik — az északi országok és a magas hegy-
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ségek —, a hó tanulmányozása fontos tudományos feladat. Nem csoda tehát, 
hogji az első hókristályokat ábrázoló rajzokat Olaus Magnus uppsalai érsek 
1555-ben megjelent könyvében találjuk. A. kristályok hat szögletes alakjára 
elsőként Kepler hívta fel a figyelmet egy 24 oldalas kis művében (De nive 
sexangula) 1611-ben. Descartes is foglalkozott a hóval, az első mikroszkópos 
megfigyeléseket pedig valószínűleg Köbért Hooke végezte. A  múlt század kö
zepén a svájci Agassiz m r̂ >>tudományos laboratóriumot” állított fel. Egy 
áthajló szikla alatt dolgozva, főként a gleccserjelenségeket tanulmányozta. 
Ma jól felszerelt intézetek működnek többek között Ausztriában, Svájcban, 
Japánban, a Szovjetunióban, Észak- Amerikában. Fontos gyakorlati feladatuk 
a lavinák előrejelzése és az ellenük való védekezés.
A  levegőben mindig van több-kevesebb vízgőz ■ ■ • Ha a hőmérséklet csökken, 
a relatív páratartalom növekszik anélkül, hogy a tényleges páratartalom vál
tozna. Ha a relatív páratartalom meghaladja a 100%-ot, bekövetkezik a te
lítettségi állapot, és megkezdődik a pára kicsapódása víz, M-ßg alakjában. 
A z apró, hideg, esetleg túlhideg cseppecskék vagy jégkristályok alkotják a fel
hőket. A  cseppek, kristályok kiválása a levegőben levő apró szennyeződéseken, 
az ún. kondenzációs magokon indul meg. (A z  ,,esőcsináláskor” ilyen gócokat, 
felhőelemeket juttatnak a levegőbe.)
A  nagy magasságban, nagy hideg és kis páratartalom mellett keletkező jég
kristályok lebegve maradnak a levegőben. Ezek alkotják a 8— 10 000 m 
magasságban látható pehely- (cirrus) felhőket. Ilyenkor a pára a légnemű hal
mazállapotból közvetlenül szilárd állapotba lép át. Ez a fázisátalakidás 
a szublimáció.
A  jég kristályszerkezete hatszöges rendszerű . . .  De micsoda változatosságot 
láthatunk ! Szinte ahány kristály, annyiféle módosulat. E g amerikai erdész, 
IV. Fent ley egész életét a hókristályok fényképezésének szentelte. A  kanadai 
határ közelében, ahol évente 10—15 erős hóviharra lehet számítani, egy-egy 
alkalommal 4—20 különböző típust sikerült felvennie mikroberendezésével. 
Meteorológiai folyóiratok évről évre közölték csodaszép fényképeit. 1931-ben 
a legszebb kétezer felvételt eg díszes kötetben jelentették meg. Találunk köz
tük tű alakú, oszlopos, lemezes kristályokat, ezek kombinációit, darával 
kevert és amorf képződményeket. A  tű alakú kristályok lineáris, szinte egy
dimenziós alakzatok. A  szélesség és a hosszúság aránya 1:10 is lehet, az 
átlagos hosszúság 1,75 mm, az esési sebesség 30—70 cmjsec. Jlendesen a hava-
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%ás elején jelennek meg, 0 °C körüli hőmérsékleten tömegesen esnek. A  lemezes 
kristályoknál éppen ellenkező módon, a fő növekedési irány a melléktengelyek 
felé esik. Ide tartoznak a hatssfógü lapok és csillagok különféle változatai. 
Átmérőjük 0,25—2,5 mm, vastagságuk 0,011 mm, esési sebességük általában 
30 cm/sec.
Vajon miért ilyen változatosak, bizarr alakúak az egyes kristályok ? A  ma
gyarázatot a hókristály történetében, a levegőben lejátszódó folyamatokban 
találjuk meg. Mint láttuk, a pára kicsapódásához túltelítettség és gócok 

jelenléte szükséges. A z elemi felhőrészecskék — cseppek vagy kristályok — 
míg átmérőjük 30 mikronnál kisebb, a levegőben lebegnek, nem esnek le. Ked
vező esetben megindul a növekedésük, ami igen változatos módon mehet végbe. 
Alacsonyabb hőmérséklet, kisebb túltelítettség esetén egyszerűbb, magasabb 
hőmérsékleten nagyobb fokú túltelítettségnél bonyolultabb kristályok képződ
nek. A  kristály nem növekszik minden irányban égjormán, s a levegő párája 
sem érkezjk hozgá egyenletesen. így, amikor a t?solekulák túl gyorsan csatla
kozlak hozzá, a közvetlen környezetében alacsonyabb túltelítettség, viszonyla
gos párahiány áll elő. A  növekedés ilyen helyen megáll, sőt a már elhelyezkedett 
molekulák egy része ki is lép a kristályból, melynek külső részei így laposabbak 
lesznek. Újabb páraszállítmány hatására a kristályosodás újra megindul. 
Ez a játék — a kristályosodás és a párolgás — felváltva tart, amíg a kristály 
a levegőben van, és a sorrend dönti el a kristály alakját.
A z elemi hókristály a levegőben tett utazása során változatos kalandokon 
megy keresztül, melyek a csillagocskát szemlélve rekonstruálhatók. Ha hideg, 
csekély páratartalmú légrétegben keletkezik, akkor a közepe tömör lapocska. 
Hagy páratartalmú, kevéssel fagypont alatti levegőn áthaladva a melléktenge
lyek mentén gyors növekedés indul meg, s dendrites csillagalak fejlődik. Újabb 
hideg rétegben az ágak végét tömör lap zárja le. . . .  A  leggyakrabban a csilla- 
gocskák egymásba kapcsolódnak, sőt kissé össze is fagynak. Ennek a „társas- 
utazásnak” a résztvevői a hópelyhek. A  hópehely nagyszámú kristályból áll, 
vattacsomóhoz hasonlít, és annál nagyobb, minél enyhébb az idő.
A  pelyhe k lassú szállingózásnál kb. 2 m/sec sebességgel esnek a föld felé. Út
vonaluk nem egyenes, hanem meredek lejtésű csavarvonal (egy darab vattával 
a szobában is utánozhatjuk). A  pehely igen laza képződmény, sok levegőt tar
talmaz- VízsVntes Irányú átmérője nagyobb, mint a magassága, és tengely 
körül forogva, lassan közeledik a földhöz- Le érkezve alkotóelemeire esik szét.
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A  hókristályok új közösség, a hótakaró tagjai lesznek. A  talaj melege eleinte 
elolvasztja őket, azután a föld lassan lehűl, a kristályok eg)másra rakódnak. 
A  hótakaró apró jégrészecskékből és igen sok levegőből áll. A z  1 m frissen 
esett hóban 50 dm ajég és 950 dm3 a levegő. Ha egy jó  nagy kristály átmérője 
2,5 mm és tömege 0,025g, akkor az 1 m területet 1 cm vastagságban borító 
hótakaró tömege mindössze fél kilogramm. E z azonban nem kevesebb, mint 
20 millió hókristályt tartalmaz • • •
A  hótakaró az egymást követő havazásoknak megfelelően réteges szerkezetű. 
Ott, ahol sok hó esik és gyakran, az egyes rétegek szerkezetéből ki lehet olvasni 
a hótakaró történetét, az időjárási viszonyok alakulását több évre visszamenő
leg. A  hókutató és a téli természetet járó síelő sokféle hófajtát különböztet 
meg. A  hótakaró nem stabil, nyugalmi állapotú valami, változatos alakulási 
folyamatok ugyanis nemcsak a levegőben való haladás során, hanem a földön is 
végbemennek. Ezekben a hőmérséklet, a napsütés és a szél játszik fontos szere
pet.
. . .  A  porhó alacsony hőmérsékleten, szélcsendben keletkezik. Rendkívül laza, 
sűrűsége kicsi. A  kristályok nyomásra sem állnak össze könnyen. Ha jó  alapon 
fekszik, jó  terep a síző számára. „ Vadhónak” ( Wildschnee) nevezett válto
zata, ha nagy sisennyiségpen esik, pehelyhólavinák képződésére ad alkalmat, 
amelyek óriási sebességgel, nagy légnyomással haladnak, és mindent elsöpörnek. 
Nedves újhó aránylag magas hőmérsékleten, nagy túltelítettségnél keletkezik, 
alacsony helyzetű felhőrétegekben. A  kristályok nagy pelyhekké összeállva 
érkeznek a földre, az ágacskák végéhez aPr° vízcseppek tapadnak. A  sí az 
ilyen havon nem csúszik, a síző viaszolással próbálhat magán segíteni.
Szélfújta hó. A  szél a hókristályokat már a levegőben összeveri, széttördeli. 
A  szélfújta új hó ilyen lisztszerű kristály törmelékből áll. Tömör szerkezetű, 
színe tompább az eddigieknél. Szélnek kitett helyeken a felszínén kemény réteg 
képződik. . . . Váltóhó, szilárd, vastag kéreg, változatos felszíni alakzatok 
keletkeznek, a magas hegségekben pedig veszélyes párkányokra, alattomos 
lavinákat okozó hópadokra lehet számítani.
Szemcsés, régi hó (fim). A  váltakozó olvadás, fagyás, szublimáció hatására 
végbemegy a hókristályok átalakulása. Elvesztik eredeti alakjukat, a hótakaró 
többé-kevésbé gömb alakú szemcsékből áll. Eehet finom szemcsés (2 mm-nél 
kisebb átlagos átmérő) és lehet durva . . .  A  tömör firnből az eszkimók kuny
hót építenek. A  laza fim lavina alakjában legördülhet a meredek hegoldala
kon . . .
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A  lavinaveszély szempontjából még eg) igen nevezetes hófajtát szeretnénk be
mutatni. A z  »úszóhó” szublimációs termék. Magas hegyekben, a hótakaró 
belsejében keletkezik. Hópadot alkotó kéreg alatt kedvezőpáratartalmú mikro
klíma alakul ki. A  kisebb kristályok párolognak, a nagyobbak nőnek, köztük 
a kohézió igen kicsi. Ha a kérget megpolygatják, a vastag, kemény hóréteg fel
szakadozik, s hatalmas darabjai a szemcséken mint görgőkön csúsznak le 
a mélybe. E z a legalattomosabb lavinafajta . . .«



Szik lák

Éveken keresetül a rejtelmek rejtelmét jelen
tette számomra a Nagy-Sas-szikla, ahol — legalábbis akkori tudásom 
szerint — a sasok laktak. Ott köröztek fölötte, onnan indultak zsák
mányszerző útjukra. Vágyakozva csodáltam, minthogy túl volt szabad 
mozgáskörzetem határán. Azután eljött az az idő is, amikor már oda is 
elmehettem. Fel is kerestem, akár jókedvű voltam, akár bánatom volt. 
Ott kezdtem a sziklamászást, kemény dachsteini mészkő falain, ahol 
a fogás kevés volt, de biztos. A Nagy-Sas-szikla ma már nem létezik, 
szétrobbantották.
Mily nagyszerű érzés volt a tetején üldögélve csodálni a tájat, a kilá
tást! Mily nyugalom honolt a pengéi között levő repedésekben! Mily 
forró volt a kánikulai napsütésben!
Oda jártam fel magashegyi túrákról álmodozni. Elképzeltem, hogy 
megmászom majd az Eiger északi falát, a Matterhornt, s talán a Hima
lája csúcsaira is eljutok egyszer.

Nem így lett. Érettségi előtt, egy szép márciusi 
napon, életemben először annyira nem volt kedvem iskolába menni, 
hogy iskola helyett kimentem a hegyekbe, s egy réten üldögélve, félig 
kábult állapotban bámultam magam elé. Mire hazaértem, éreztem, 
hogy lázas vagyok. Estére már negyven fok felé járt a lázam, s házi
orvosunk sürgős konzultációra kérte a kórház főorvosát. Levegőt már 
alig kaptam, s bár mindent regisztráltam tudatommal, ami körülöttem 
történt, minden emóció megszűnt bennem. Megérkezett a kórházi 
főorvos, és hozott magával két kicsi ampullát, amelyet úgy kezeltek, 
mint valami kincset. Valóban kincsek voltak, két, azelőtt sohase
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hallott gyógyszer. Az egyik sztrofantin volt, a csodálatos szívgliko- 
zid, a másik penicillin. Éjfélig az ágyamnál maradtak, megvárva, hogy 
a krízisen sikerül-e túljutnom. Azután mentőautóval bevittek Pestre, 
az Irgalmas kórházba, mert penicillint akkor még csak ott tudtak 
szerezni.
A kórházban még egy krízisen mentem keresztül. Az ápolónő ötper
cenként jött be hozzám, s figyelte a pulzusomat. Magam furcsa állapot
ban voltam. Mint puszta tényt tudtam, hogy meghalok, s az sem izga
tott, hogy percek vagy órák múlva-e. Ez a tudat semmiféle érzést, 
vágyat, sajnálatot, kétségbeesést, semmit-semmit nem támasztott ben
nem. Azt sem éreztem, hogy kínlódom, hogy testem küzd a halállal. 
Túljutottam e második krízisen is. Lassan-lassan lábadozni kezdtem. 
Közölték, hogy szívbelhártya-gyulladásom volt, s ha nincs sztrofan
tin és nincs penicillin, a betegség győzött volna. És közölték, hogy 
soha többet nincs számomra sport — úszás, vívás, síelés, hegymászás, 
evezés. Ezzel a szívvel többet már nem szabad mozogni, legfeljebb az 
egyik foteltől a másikig.
Ó, ha az orvos tudta volna, hogy ezzel mekkora kegyetlen fájdalmat 
okozott, hogy miként törte ketté minden vágyamat, reményemet! 
És ha én tudtam volna, hogy az orvostudománynak ez az akkori állás
pontja mennyire végzetesen téves!
De hát csak feküdtem kórházi ágyamon, s bámultam a kórterem óriási 
és tükörtiszta ablakain keresztül a fákra, amelyek akkor bontogatták 
leveleiket. Azután elővettem egy füzetet, ceruzát, és írni kezdtem, 
írtam bele novellát, verset. Azután hazakerültem. A nyugágyban ülve 
folytattam az írást. S végül eljött a nap, amikor lemehettem a Duna- 
partra sétálni. Itt született az „Üzenet.”

»Tudjátok, milyen érzés fog el? A  mellem tissue szorul, irmaim akaratlanul 
megfeszülnek . . .  összeszorítom a fogamat. Tobzódik bennem az energia, 
az ifjúság. A  Piliseken szürke felhők bújócskáznak, a hullámokon táncot lejt 
a szél. A  Börzsöny hívogatólag integet, az ölyv értem vijjog.
Üdvözöllek, madárkám! Szállj végig a hegyek fölött, és fennhangon kiáltsd, 
bogi nem lettem hűtlenl Rab vagyok, bár nincs vasrácsos kalitkám. Rosszabb! 
A  legrosszabb. Hallgatni a természet hívó üzenetét és tétlenül maradni a vá
rosban!
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Madárkám, mondd meg a Börzsönynek, nem lettem hűtlen hozzá- Meggyógyu
lok, újra veszem a zarándokbotot, és vissza se nézek többé erre a ronda, piszkos 
városra. . .
Most bizonyára fehér ködkorona van őszülő fején . . .  és én itthon vagyok! 
Ha bilincsekbe lennék verve is széttépném rabláncomat, kitörném a vasrácsot, 
szabad lennék újra'. De az én láncom láthatatlan, érinthetetlen, nem tudom 
megfogni, hogy széttépjem.
Szinte hallom, hogy beszélget a csóványosi bükkös a száguldó felhőkkel. . . 
látom az őzikék nászi táncát. . .  a komor Szabóköveket. . . forr a vérem, 
szivemben keserűség gfűlik . . .  tehetetlen dühömben ölni tudnék . . .  és a hegyek 
továbbra is hívnak ! Hívnak ! ! !
Elég! Álljatok meg, patakok! Fák, ne zúgjatok ! Majd akkor, ha én is vele
tek együtt kacaghatok ! Vihar, ne zúgj addig, míg én is ott nem vagyok, de 
akkor majd csapkodj, verj, ahogy csak bírsz! Csapkodj, ahogy csak bírsz, 
hogy egyszer ügy istenigazában dacolhassak veled, szembenézhessek útvesztő 
ködöddel, dermesztő hidegeddel. Á llj meg, természet! Függeszd fel életed! 
Vagy, különben, élj! Élj, ahogy jólesik. Árra kérlek csak, küldd el néha 
biztató szavad. . .  a vén Iszjer majd elhozza • • • öreg folyam, de jó  barát. .  . 
Szállj sasom, szép madár, és vidd el üzenetemet a Börzsönynek. Menj és láto
gass meg máskor is.
Á z  ölyv már messze száll. Újra egyedül állok a Duna-partján. Tudjátok, 
milyen érzés fog éli Á  mellem összeszorul, izmaim akaratlanul megfeszülnek, 
összeszorítom a fogamat. Tobzódik bennem az energia, az ifjúság. A. Piliseken 
szürke felhők bújócskázpak, s a hullámokon táncot lejt a szél. Á  Börzsöny 
búcsúzólag integet felém, az ölyv még egy utolsót vijjog. Aztán eltűnik a felhők 
fátyla mögött. A z  üzenettel.

Sziklák, hegygerincek, letörések. Mennyivel más a magas hegyek zord 
világa, mint a mi lágyívű hegyeinké! De lágyívű hegyeinket is itt-ott 
meredek sziklaletörések, felálló sziklapengék, szik latűk tarkítják. 
Minden-minden mesél önmagáról, ha avatott szem vizsgálja, így ter
mészetesen a sziklák is. Mi persze nem vagyunk szakavatott geológu
sok, hogy részletesen, a földtörténeti időket is magába foglalóan vallas
suk a köveket, de kis figyelemmel, némi alapismerettel s logikus gon
dolkodással magunk is sok mindenre rájöhetünk. Azt bizonyára nem

128



fogjuk megmondani az előttünk levő kőzetről, hogy gabbró-e vagy 
diabáz, vagy a kezünkben levő mészkőről, hogy miocén- vagy eocén
korból származik-e, de azt minden bizonnyal, hogy hogyan, milyen 
körülmények között keletkezett, átalakult-e az idők folyamán, s ha 
igen, milyen erők hatására.
Mindenekelőtt: honnan származnak a kőzetek? A Föld — miként 
Naprendszerünk többi égitestje is — egy szupernóva-robbanásból 
visszamaradó kozmikus porfelhő összetömörülésével jött létre. Ebben 
a porfelhőben vegyesen voltak könnyű, közepes és nehéz elemek. 
Részben a tömörödés következtében, részben a por nagy radioaktivi
tása miatt a képződő égitestek felmelegedtek, anyaguk megolvadt. 
Hasonló jelenség játszódott le, mint ma egy vaskohóban: a berakott 
érc megolvad, alul helyezkedik el a vas, felette a közepes sűrűségű 
salak úszik, legfelül az olvadásnál kiszabaduló gázok helyezkednek el. 
Az Ősföld anyagai is hasonlóan rendeződtek el, legbelül az olvadt 
fémek, amelyek fölött a salak úszott, s ezt vette körül a gázburok, 
az ősföld atmoszférája. A felül úszó salak lassú lehűléssel megszilár
dult, ez lett a Föld szilárd kérge, az őskőzetek anyaga.
Ha egy olvadékot hirtelen lehűtünk, üvegszerű anyagot kapunk. 
A kohóknál a salak gyorsai hűl le, ezért a salakhányókon csupa üveg
szerű anyagot találunk. Ha a lehűlés lassabb, mikroszkopikus nagy
ságú, esetleg szemmel is látható kristálykák tömege képződik, s ezek 
alkotják a szilárd anyagot. Ha a lehűlés nagyon lassú, bőven van ideje 
a kristályoknak növekedni, s több centiméteresre, esetleg még na
gyobbra is megnőhetnek.
A Föld kérge természetesen nagyon lassan hűlt le, s nagyon lassan hűl 
le napjainkban is az a vulkáni magma, amely a vulkanikus területeken 
alulról hatol be a szilárd kéregbe, de felszínre nem tud törni, hanem 
ott a mélyben szilárdul kőzetté. A lassan lehűlt kőzetek tehát szemmel 
látható, nagy kristályokat tartalmaznak, s minthogy a magmában sok
féle anyag van olvadt állapotban, a belőle szilárdult kőzetben is sokfé
le anyag kristályait találjuk meg egymás mellett összevissza. Ha tehát a 
kezünkben tartott kő különböző, szemmel látható nagy kristályból áll, 
majdnem biztosak lehetünk benne, hogy a mélyben, igen lassú lehűlés
sel keletkezett, úgynevezett mélységi kőzettel van dolgunk. Hazánk
ban a turista ritkán találkozik mélységi kőzettel, a Yelencei-hegy-
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ségben található gránit vagy Szarvaskő mellett a gabbró nevű kőzet 
ilyen.
Ha az olvadt, hígfolyós magma egy vulkáni kitöréskor hirtelen kerül 
a felszínre és gyorsan hűl le, üvegszerű vagy mikrokristályos szerke
zetű kőzet lesz belőle. A magma azonban rendszerint még a vulkánon 
belüli útja alatt lehűl annyira, hogy benne már ekkor megindul a kris
tályosodás, a kitöréskor a hirtelen lehűléskor keletkező üvegszerű 
részek e kristályokat zárják magukba. Az ilyen kőzetet porfirosnak 
mondják. Ilyen porfiros kiömlési kőzetek a hazánkban nagyon sok 
helyen megtalálható andezitek.
A vulkáni kitörés ritkán jelent egyszerű lávafolyást, a vulkán — több
nyire hatalmas robbanások kíséretében — óriási mennyiségű anyagot 
lövell a levegőbe, por („hamu”) és kisebb-nagyobb kövek, vulkáni 
bombák, lapillik formájában. Ez a kiszórt anyag vastag réteget alkot 
a vulkán körül, s ugyancsak kőzetté szilárdul. A főképp hamuból 
keletkezett kőzet a tufa. Szerkezetéről könnyen felismerhető. Ilyen 
andezittufából áll például a szentendrei Kő-hegy letörése vagy a Pré
dikálószék oldalában levő Vadálló-kövek. Sziklamászásra csábítanak, 
mert hamuszerű alapszövetükből kiálló kő- és lapillidarabok látszólag 
kényelmes, jó fogást kínálnak: de a látszat csal, az alapszövet kifordul 
a sziklamászó keze vagy lába alatt.

»Ahogy közeledtek, egyre forróbb és sűrűbb hamu hullott a hajóra, majd 
tajtékkövek meg fekete és átizgott, tűzben megrepedezett kődarabok . . . 
. . .  az udvart, amelyből szobája nyílott, annyira ellepte és feltöltötte a hamuval 
vegyes tajtékkő, hogy ha még továbbra is a hálószobában marad, többé nem 
tud kijönni . . .  a gyakori és erős földlökésektől meginogtak a házak, és mintha 
kimozdultak volna helyükből, ide-oda hajladoztak. A  szabad ég alatt viszont 
a tajtékkövek hullásától kellett tartaniuk . . . Várnákat tettek a fejükre, és 
kendőkkel lekötötték; így védekeztek a kőeső ellen.«

»Ekkor hamueső kezd hullani, egyelőre csakritkásan. Hátrapillantok: mögöt
tünk sűrű sötétség terjengett, elborította a földet, rohanó áradat módjára höm
pölygőit utánunk . . . Alig tekintünk körül, máris sötétség szakad ránk, nem 
olyan, tnint a holdtalan vagy felhős éjszaka, hanem olyan, mint amikor zárt 
helyisében eloltják a lámpát. Ekkor felhangzott az asszonyok jajveszékelése,
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gyermekek siránkozása, férfiak kiáltozása . . . Kissé kivilágosodott, de mi 
nem arra gondoltunk, hogy itt a virradat, hanem csak arra, hogy közelebb ért 
hozzánk a tűz• azonban jókora távolságban megállott, de újból ránk
szakadt a sötétség, újból hullott a sűrű hamueső, egyre sűrűbben. Többször is 
felkeltünk, hogy lerázzuk magunkról; különben eltakart vagy éppen agyon
nyomott volna bennünket a súlya . . .«

» . . .  Újra és újra morajlás hallatszott, néha a föld alól, amely mennydörgésre 
etnlékeztetett, néha a föld színén, atnely az orkán üvöltéséhez volt hasonló; 
a tenger is bömbölve zúgott, s az ég visszhangozta a morajt. Akkor hirtelen 
iszonyatos robajt lehetett hallani, mintha az egész hegy darabokra hullott volna; 
majd elsőnek hatalmas kövek repültek szét, olyan magasra emelkedve a levegő
ben, mint amilyen maga a hegycsúcs volt, azután hatalmas tűz végtelen füst
tenger fórt elő, úgyhogy az egész 4? elsötétült, s a nap eltűnt, mint napfogyatko
záskor szokott. A  nappal éjszakává, s a világosság sötétséggé változott. . .  
A z emberek ezért menekülni kezdtek, egy részük a házakból ki az utcákra, 
más részük viszont a szabadból az épületek belsejébe, akik a tengeren voltak, 
a partra igyekeztek, a parton levők viszont a tengerre akartak szállni. .. 
a hegyből leírhatatlan mennyiségű hamu fórt elő. . .  A  levegőbe lövellt portömeg 
olyan hatalmas volt, hogy egy része elérte Afrikát, Szíriát és Egyiptomot, 
de, nem kerülte el Kómát se?n, betöltve a levegőt és elsötétítve a napot. . .«

íme, a tufaképződés hiteles leírásai. Szemtanúk, kortársak írták le így 
azt, ami a Vezúvnál történt időszámításunk hetvenkilencedik évében, 
augusztus 24-én. (A szemelvényeket Castiglione László: Pompei, 
Herculaneum c. könyvéből idéztük.)

Nézzük, hogyan írta le napjaink egyik félelmetes vulkánkitörését, 
a St. Helens vulkán 1980. évi kitörését Hevesi Attila (Természet 
Világa, 1982. 5. sz.):

» . .. március 27-én, 12 óra 37 perckor a hegy fölmordult, hatalmasan go moly- 
gó gőz- és hamufelhőt okádott az égre, amelynek magassága hamarosan elérte 
a 2,1 km-t. . .
A z  első kitörés 60—70 m átmérőjű, 45 m mély krátert ütött a kúp tetején . ..
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Március 28. hajnalán és reggelén újabb óriási hamu- és füstgomolyokat lövellt 
a hegy . . .
A  március 30-i kitörések egybeszakították a kráterpárt. A  s%él hajtotta 
koromfelhőjük délkeletnek tartva a% oregoni Bend városáig jutott (240 
km!) . . .
. . . Április 8-ra a kráter mélysége 259, átmérője 518 m-re nőtt. A  kitörések 
ereje tovább mérséklődött, időtartamuk azonban meghosszabbodott.
Április 23-án a tűzhányóról készült légi- és műholdfelvételeken a kutatók 
a hegy északi oldalán 2438 m tenger szint feletti magasságpan kb. 100 m át
mérőjű daganatot fedeztek f e l . . .
A  St. Helens közeli robbanását váró kutatók tábora egyre gyarapodott. . . 
Vasárnap lévén, május 18-án az átlagosnál több kíváncsi ébredt a St. Helens 
környékén . . .  8 óra 32 perckor 5,1-es, addig a legnagyobb erejű rengés rázta 
meg a hegyet, s az északi oldalon dagadozó kelés „sapkáját” egyszerre lelökte. 
A z  Északi-Toutle völgyfőjébe 2 km% hóval, jéggel keveredett salaktömeg 
szánkázptt le. . .
Pillanatok alatt 1 km3 izgó> porlaszfott törmelék röpült a levegőbe és a kettős, 
csúcs- és oldalrobbanásnak megfelelően förgeteges gyorsasággal örvény lett föl az 
égre, a St. Helens északi előtere felé.
„Vancouver! Vancouver! Bekövetkezett/” — kiáltotta az északi hegyláb 
közelében várakozó Havid Johnston geológus adó-vevő készülékébe. Egy másod
perc múlva 800 °C-os, 320 kilométeres sebességgel rohanó izgófelhő magával 
ragadta és örökre eltüntette.
. . .  A  hirtelen olvadás következtében a St. Helens északi oldalán néhány óra 
alatt 209 km* jég- és hóolvadék, a Balaton víztömegének 116-szorosa zúdult le. 
A z  50—80 km sebességű áradat java az Északi-Toutle forráságainak völgy
főibe és a Spirit-tóba ömlött. A  tó hirtelen pezsgő, gőzölgő üstté változott, 
vize 40—50 °C-ra hevült. .  .
A  robbanásos kitörés a St. Helens alakját is megváltoztatta. Szabályos szép
ségű kúpjából üszkös csonka kúp maradt. Északi oldalán 1,6 km széles, 
3,6 km hosszú, 640 m mély kráterudvar nyílik. Magassága 2950 m-ről 
2549 m-re fogyatkozott. Május 18-i anyagvesztesége kb. 4 esetleg 5 km*! 
(Pompei, Herculaneum és Stabiae pusztulásakor — i. sz• 79-ben a Vezúv 
vesztesége 3 km* volt.)
A  tűzhányó tövében ugyancsak átalakult a domborzat. A z  Északi-Toutle 
ágainak szűk, mély völgyeit sekély, széles teknőkké töltötte föl a 60—80 m
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vastagságán bekordódott salak, iszap, s az oldalvölgwk patakjaiból néhány új 
tavat du%pas%tott. A  hegy északi lábánál keletkező hamusivatag napokig 
füstölt, s csak május 22-re hült le annyira, hog) az áldozatok, esetleg túlélők 
után kutató helikopterek ráereszkedhettek . . .«

Szerencsére nem minden kőzetkeletkezés megy végbe ilyen katasztró
fákkal terhesen, mégcsak minden tufaképződés sem. Pontosabban, 
aminek a képződését a szemtanúkkal felidéztettem, az még nem a kő
zeté volt, csak a vulkáni hamurétegé, amiből a tufa mint kőzet évezre
dek csendes tömörítő, szilárdító hatása alatt képződik.
A geológiában az idő, az emberi mértékhez képest hosszú idő, az egyik 
legdöntőbb tényező. Ezért is nevezzük a nagyon hosszú időtartamokat 
geológiai korszaknak.

Nem érzed-é a lanyha szelletet,
Mely arcodat legyinti s elröpül ?
Vékonyka porréteg marad, hol elszáll,
Egy évben e por csak nehány vonalnyi,
Egy századévben már nehány könyök,
Vár ezredév gúláidat elássa,
Homoktorlaszba temeti neved,
Kéj-kertjeidben a sakál üvölt 
A  pusztán koldus, szolganép tanyáz- 
S mindezt nem a menny rázó fér get eg,
Nem bömbölő földindulás cselekszj,
Csak gyönge szellő, mely körülenyelg.

Csak gyönge szellő, s tegyük hozzá Madách szavaihoz: az idő. Ami 
a vékonyka réteget lerakja, lehet szél, eső, árvíz vagy éppen kémiai 
átalakulás. A vékony réteg felhalmozódik, geológiai vastagságú üle
dékes rétegeket, agyagot, löszt, homokot, kavicsréteget alkotva. Ez 
az idők során összecementálódik, összetömörödve adja az üledékes 
kőzeteket.

A  két legfontosabb üledékes kőzet a mészkő és 
a dolomit. Mindkettő karbonátkőzet, vagyis részben szénatomokból 
épül fel. A Föld szénmennyiségének 99,7 %-a ezekben az üledékes
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karbonátkőzetekben tárolódik, s csak 0,3 %-a az, ami a légkörben 
széndioxidként, a vízben különböző formákban, az élővilágban és a 
talajban élő vagy holt szerves anyagként, a mélyben szén- vagy föld
gázvagyonként együttesen található.
A mészkő- és a dolomitképződés főként a tengerekben ment végbe, 
s így ezek a kőzetek általában sok tengeri állat és növény maradványát, 
fossziliáját rejtik magukban. A régebbi korok tengereiből kiülepedett 
mészkő rendszerint tömör és kemény, sziklái kevés, de biztos fogást 
kínálnak a sziklamászók számára. Ilyenek nálunk a triászidőszakból 
származó úgynevezett dachsteini mészkövek a Bükkben, a Pilisben, a 
budai hegyekben és másutt. A cementgyártás kitűnő nyersanyagai ezek. 
Hévforrások is számottevő mértékben rakhatnak le mészkövet, az 
ilyen forrásvízi mészkő rendszerint nem nagy kiterjedésű, gyakran 
lyukacsos, szálas szerkezetű, növényi rostok maradványait tartalmazza. 
A part menti sekély tengerekből, lagúnákból leülepedett mészkő vi
szont számos tengeri ősmaradványt, kagylóhéjat, csigaházat, korallt 
tartalmaz. Elég a Törökmezőn lehajolni, találomra felvenni egy kő
darabot, szinte biztosan találunk benne korallmaradványt, esetleg 
kagylót is.
Meg kell emlékezni azokról a kőzetekről is, amelyek utólagosan, hő-, 
mechanikai vagy kémiai hatásra átalakultak. Úgy is nevezik őket, hogy 
átalakult, metamorf kőzetek. Kettőt említek meg közülük, a márványt, 
amely magas hőmérsékleten és nagy nyomáson átkristályosodott mész
kő, és a különböző palákat, amelyek az iszonyatos nagyságú gyűrő, 
csúszó, hajlító geológiai erők hatására leveles, lemezes szerkezetűvé 
préselt különféle kőzetek. Hazánk területén kevés helyen találkozunk 
velük.

A kőzet még nem szikla, legfeljebb a szikla anyaga. Ahhoz, hogy 
a kőzetből szikla legyen, olyan eseményeknek kell történniük, 
amelyek magasságokat és mélységeket tudnak létrehozni, hegyeket 
és völgyeket tudnak teremteni. S a hegy-völgy teremtő erők lehetnek 
iszonytatóan nagyok vagy nevetnivalóan kicsik, de geológiai korokon 
keresztül hatók.

Gergő fiam talán 3—4 éves lehetett, amikor 
együtt álltunk az újpesti vasúti hídon az egyik pillérnél a Duna köze-
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pén. Éles, metsző északi szél fújt. De szél nélkül is kegyetlen idő járt 
volna, a hőmérő higanyszála a mínusz húszhoz közelített. S mi csak 
álltunk, álltunk elbűvölve. Alattunk zajlott a Duna. Rohantak a jég
táblák. Időnként hatalmas recsegéssel-ropogással nekiütköztek a híd 
pillérének. Megálltak egy pillanatra, habozva, hogy jobbra vagy balra 
kerüljenek-e. De már jöttek is a következők, nekiütközve ezeknek: 
birkózás kezdődött, ütközött a következő. A hídon is érezni lehetett, 
mily hatalmas erők mérkőznek egymással, olykor csendesen, néha rop
panással kettévált a jégtábla, s kétoldalról kerülte a pillért.
Néztük az erők játékát, s néztük a „szerencsés jégtáblákat” is, amelyek 
elkerülték a pilléreket, s könnyedén siklottak át közöttük. Szerencsé
sek? Igazán szerencsés tán egy sem volt közöttük, régi harcok emlékét 
hordozta mindegyik. Már befagyott repedések, ütközések okozta 
torlódások, a tetejükön felhalmozott jégkupacok küzdelmes életükről 
meséltek.

Most is mínusẑ  tí% fok alatt van a hőmérséklet 
odakinn, de most jó melegben ülök egy fotelban, kezemben a világ
atlasz, s nézegetem a kontinenseket. Mintha hatalmas jégtáblák lenné
nek a szárazföldek, amelyek a világtengereken úsznak, s a nagy hegy
ségek nem lennének mások, mint az egykori ütközések hegei. S ha így 
gondolom, bizony nem járok túl messze az igazságtól. Mert a konti
nensek nem jégtáblák ugyan, s nem a világtenger felszínén úsznak, de 
mégis táblák és mégis úsznak. Csak nem a tenger felszínén.
Már említettem, hogy a Föld izzó tömeghez is hasonlítható: alul 
helyezkedik el az olvadt fém és felül úszik a salak, s ezt a salakot nevez
zük mi földkéregnek. Ez a felszínre tört salak mintegy négymilliárd 
évvel ezelőtt megszilárdult, megfagyott. Azután — ki tudja, milyen 
oknál fogva — táblákra töredezett szét. Ezek a hatalmas táblák néhány 
milliárd éve úszkálnak ide-oda az olvadék felszínén. Persze rendkívül 
lassan haladnak, de óriási erőt képviselnek, s ahol ütköznek, ott feltor
lódnak a rétegek: hegyek emelkednek a magasba.
Tessék elővenni a világtérképet: tisztán látható a táblajelleg Afriká
ban, keled, déli partjai mentén látszik, hogyan gyűrődtek fel a hegyek. 
Legtisztábban a gyűrődés talán az Andok vonulatán látszik, ott ez a 
folyamat ma is igen aktív, ezért olyan földrengéses övezet Chile és
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Peru. Az eurázsiai tábla is hatalmas kiterjedésű, de néhány nagy ütkö
zés, forradás nyomai látszanak rajta, különösen Dél- és Délkelet- 
Ázsiában. Valóban több táblából forrott össze az idők folyamán. 
Magyarország is éppen egy ilyen forradás helyén van, kőzeteink egy 
része a déli féltekéről vándorolt fel az Egyenlítőn keresztül, s neki
ütközve az eurázsiai táblának összeforrott vele; a Balkán egy része és 
Olaszország valaha Afrikához tartozott. Innen van az, hogy hazánk 
geológiája meglehetősen bonyolult, s ezért jó hírűek geológusaink: 
ha valaki az igazán bonyolult magyar viszonyokat jól érti, más, egy
szerűbb geológiai szerkezeten könnyen kiigazodik.
Hegységeink születése tehát a kontinenseket mozgató óriási erőknek, 
s a táblák ütközésénél fellépő hatalmas nyomásoknak köszönhető: itt 
jönnek létre azok az energiák, amelyek hegységnyi tömegeket képesek 
magasba emelni. De itt jönnek létre azok az energiák is, amelyek 
hegységnyi tömegeket képesek a nagy mélységekbe, a kéreg alá is be
gyűrni. Ezek a kéreg alá begyűrt hatalmas kőzettömegek lent megol
vadnak, s „kicsiben” újra kezdődik az a folyamat, ami négymilliárd 
évvel korábban a Föld egészével történt: az anyag kohósítása, a sűrű
ség szerinti szétválások, a kémiai átalakulások, a salak felszínre törése. 
S hogy ez a salak hogyan tör a felszínre, arról beszéltek végső soron a 
pompeji katasztrófa szemtanúi.





Vi\ek





Sziget születik

Volt egy vi\, hatalmas, félelmetes víz. Száz
szor elmondták, vigyázzak, ne fészkelődjek a csónakban, ha beleesek, 
belefulladok. Nagyon mély. Néha apám kivette az evezőt a villából, 
s függőlegesre állítva belenyomta a vízbe. S az evező akadálytalanul 
eltűnt benne, pedig nagyon hosszú volt, legalább ötször akkora, mint 
akkoriban én.
És tessék elképzelni! Ennek a hatalmas mély víznek úgy nagyjából 
a közepe táján úszhatott a csónakunk, amikor egy férfi mellett siklot
tunk el, aki felső testével kiemelkedve szemmel láthatóan gyalogolt 
a vízben.
— Zátony — mondták csodálkozásomra.
Zátony, ismételgettem magamban. Nem nagyon tudtam még mit 
jelent, de azt már lemértem, hogy ott nem olyan mély a víz, mint 
máshol.
Mire önállóan csónakázhattam, addigra ezen a zátonyon már száraz 
lábbal is lehetett sétálni. Amikor kislányokat vittem csónakázni, ki is 
zöldült a zátony. Mikor Gergővel először jártunk rajta együtt, már 
bokrok borították. Ma csupa erdő. Sziget született.

A. folyóknak is megva?i a maguk élete. Mélyítik, 
vájják saját medrüket, vagy éppen építik, hordalékot szállítanak el, 
vagy raknak le, szigeteket építenek vagy bontanak el. Mitől függ 
mindez?
Minden folyó mindig szállít üledéket, de ez az üledék igen különböző 
lehet, a legfinomabb iszaptól a tekintélyes nagyságú kövekig, vagy 
inkább fordítva, a tekintélyes nagyságú kövektől a legfinomabb
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iszapig. Attól függően ugyanis, hogy milyen a folyómeder esése, a 
folyó vizének különböző a mozgási energiája. Ez a mozgási energia 
szállítja, esetleg csak görgeti az üledéket, a hordalékot. A víz is, a 
hordalék is súrlódik a meder falán. Ha a víz energiája viszonylag 
nagy, a súrlódás eredményeként a mederfal csiszolódik, megbontódik, 
a meder mélyül, ha viszonylag kicsi a súrlódási energia, a görgetett 
hordalék mozgását fékezi, majd meg is állítja. Ilyenkor a meder nem 
mélyül, hanem feltöltődik.
A folyó bontó vagy építő tevékenységétől függően megkülönbözte
tünk felső-, közép- vagy alsószakasz-jelleget. Felsőszakasz-jellegű 
a folyó ott, ahol nagy a folyóvíz esése — és így energiája is —, ahol 
mélyíti a folyómedret, ahol a szállított hordalék többnyire kavics 
vagy kő, de mindenesetre nagy mennyiségű a görgetett hordalék. 
Hegy- és dombvidékeink időszakos vízfolyásai ilyen felsőszakasz- 
jellegűek. Nagyobb felsőszakasz-jellegű folyónk nincs.
A középszakasz-jelleg nem jelenti azt, hogy a folyó itt nem végez 
építő vagy bontó tevékenységet, hanem, hogy e két tevékenység nagy
jából kiegyenlíti egymást. Hol itt, hol ott keletkezik zátony, sziget, 
más részeken viszont mélyül a meder, „szakad” a part. A meder kacska- 
ringózik (meanderezik), ide-oda vándorol, de szintje se nem süllyed, 
se nem emelkedik rendszeresen. Folyóink döntő többsége közép- 
szakasz-jellegű.
Az alsószakasz-jellegnél az építő tevékenység dominál; zátonyok, szi
getek képződnek, a folyó több ágra szakad, deltát képez. A folyó
meder szintje ilyen helyen egyre magasabbra-magasabbra kerül. 
Eredete körül általában felsőszakasz-, torkolata táján rendszerint alsó- 
szakasz-jellegű a folyó, de ez korántsem általános szabály. A szaka
szok egymást is váltogathatják a földrajzi viszonyoknak, a meder 
esésének és a geológiai adottságoknak megfelelően.

Budapesttől felfelé a Duna két partján római épületek maradványai 
találhatók. A nép bolhaváraknak nevezte el ezeket, kicsinységük 
miatt. Ezek nem valamiféle védőbástyák, hanem inkább őrtornyok 
voltak, amelyekből a híreket és parancsokat továbbították, szükség 
esetén tűzpostával. Az őrtornyok mintegy kétezer éve állnak a parton,
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ami azt mutatja, hogy ezen a szakaszon azóta nem változott számot
tevően a Duna medre.
A hatvanas évek közepe táján a kisoroszi—kismarosi rév állomása kö
zelében levő bolhavárnál csontvázakat — szemmel láthatóan harcban 
elesett katonákét — mosott ki a víz. Amióta tehát ez a bolhavár utol
jára esett el, a víz hordalékot rakott le, másfél-két ezer évig agyag
fátylat borítva az itt zajlott eseményekre. Majd mintegy kétezer év 
múlva ugyanitt bontó tevékenységet kezdett a folyó, napvilágra hozva 
az elfedett maradványokat.

Más folyóink ugyanezen idő alatt sokkal nyugtalanabbak voltak. 
Másfél ezer évvel ezelőtt egy bizánci történetíró, bizonyos Pris- 
cos rétor, járt Attila király otthonában, követségben. Priscos úr naplót 
vezetett az utazásról, s ezt a naplót később a történészek — mint az 
egyetlen, Attila udvaráról szóló, hitelesnek tekinthető, írásban fenn
maradt tudósítást — forrásmunkaként használták. Priscos gondosan 
leírta útja körülményeit, mikor hány órát utaztak, mikor keltek át 
folyókon stb. Ebből történészeink kiszámolták, hol kellett lennie 
Attila udvarának, amiből azután már az is valószínű, hogy a közelben 
van valahol Attila sírja is — feltehetően a Tisza egyik holtágában. 
A történészek azonban arra nem gondoltak, hogy a folyók vándorol
hatnak, különösen az olyan nyugtalan folyók, mint a Körösök vagy 
a Maros. Egy békéscsabai amatőr kutató, Radnai Mikes mutatott rá, 
hogy ha a Körösök, de különösen a Maros, másfelé folytak Attila 
korában, mint manapság, vagy ha más medrek is aktívan működtek, 
akkor Attila fejedelmi szállását valahol a Maros hordalékából alakult 
törmelékkúpon, a Maros mellett kell keresni. S a vízügyi kutatások 
az ötvenes években valóban feltártak egy valamikori Maros-medret, 
amely Újkígyós, Kétegyháza, Szabadkígyós határában húzódik. 
Radnai Mikes igen alaposan utánajárt minden elérhető adatnak, s egy 
kéziratban összefoglalta kutatásai eredményét, amelyet a Békés megyei 
tanács jelentetett meg Radnai halála után. Szerinte Attila sírja egy 
régi Maros-holtágban, Battonya és Dombegyháza határában található. 
Hogy így van-e, talán egyszer majd eldönti az idő. Radnai adataira és 
következtetéseire mindenesetre érdemes figyelni.
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A. folyók mindig nagy mennyiségű szilárd 
hordalékot szállítanak, amely lehet lebegtetett vagy görgetett. Minél 
inkább felsőszakasz-jellegű a folyó, annál nagyobb benne a görgetett 
hordalék aránya a hordalék teljes tömegéhez képest. Vad hegyi pata
kok görgetnek akár asztalnyi köveket is, a mi hegyi patakjaink inkább 
csak dinnyényi nagyságúakat. Öklömnyi kavicsokat már a Duna 
szigetközi szakaszán is bőven találunk; Vác környékén a kavicsok 
zömmel dió nagyságúak, Baja táján meg már alig találunk. Hová tűn
tek? Nagy a tülekedés a folyó fenekén vándorló kövek, kavicsok kö
zött. Ahogy a víz ereje mozgatja, görgeti őket, csiszolják a meder alját, 
s közben maguk is kopnak. De rajtuk is áthaladnak más kavicsok, ezek 
őket is koptatják. így hát nagyságuk rohamosan csökken; kopásuk 
gyorsasága anyaguk keménységétől függ. A puhább mészkő 1—2 
kilométeres út után kerekre gömbölyödik, a keményebb je 4—5, a ki- 
ömlési kőzetek 10—15, a kvarcitok 20—25 kilométeres út után már 
nagyjából gömbölydedek.
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Azt, hogy a kavics milyen hosszú vándorú tat tett meg, a homorú 
és domború felületük arányából is meg lehet becsülni. A töréssel apró- 
zódott kőzeteknél a domború és homorú felületek aránya 50—50% 
(hiszen ha a törésfelület az egyik darabon homorú, az elvált másik 
darabon szükségszerűen domború). A csiszolt felület ellenben termé
szetes körülmények között mindig domború. Minél kevesebb tehát a 
kavicsok homorú felülete, annál messzebbről jöttek.
De ne higgyük, hogy ezek a kövek olyan túlságosan nagy utat tehet
nek meg. A mészkődarabok már 10—20 kilométeres út megtétele 
után, de a legkeményebb kvarckavics is 300 kilométeres úton eredeti 
térfogatának felére kopik le. Érthető hát, hogy a Szigetközben még 
a gyönyörű nagy kavicsok uralkodnak a görgetegben, hiszen az Alpok
ból s a Tátrából lerohanó folyók ide még tekintélyes nagyságú köve
ket szállítanak. De az is érthető, hogy ennek a görgetegnek a zöme 
kvarc, mert a puhább kövek eddigre már régen elkoptak.

Ha a Szentendrei-sziget partjain a kavics között mészkő- vagy andezit
darabot találunk, biztosak lehetünk benne, hogy az a Duna-zug hegyei 
közül származik, s nem az Alpokból. A hosszú utazást csak a leg
keményebb kőzet bírja ki, nem csoda, hogy a kavicsok között szinte 
csak a kvarc különböző formáit találjuk, beleértve természetesen a 
különböző opálokat is.

A  főként kavicsokból álló hordalék — a sóder — 
fontos ásványi nyersanyag, az építőipar nélkülözhetetlen anyagá
nak, a betonnak az egyik fő alkotórésze. Hazánk évi kavicstermelése 
már az 1970-es évek első felében túllépte az évi 20 millió köbmétert. 
Ezt részben a Duna medréből nyerik kotróhajók segítségével, részben 
pedig régi Duna-mederből, kavicsbányák létesítésével.
Ez az évi 20 millió köbméter igen nagy mennyiség, hiszen a Duna 
évente ennek a tizedrészét sem hozza át kavicsként Magyarország 
nyugati határán. Láthatjuk, hogy az emberi tevékenység itt is meg
bontotta a természet dinamikus egyensúlyát, de kavicskészleteink — 
szerencsére — egyelőre olyan bőségesek, hogy rablógazdálkodásunk 
negatív következményeit e tekintetben még hosszú ideig képesek 
elfedni.
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A Duna medrében egyéb kincsek is akadnak. A kövek közül nem
csak az értéktelenek indulnak hosszú vándorútra a patak- és fo
lyómedrekben, de az értékes drágakövek is. Igaz, ezekből nagyon 
kevés van, viszont ezek nagyon kemények, s igen lassan kopnak, így 
a folyóvizek hordalékában viszonylag feldúsulhatnak. India és Szi
béria híres drágakőlelő helyei ilyen másodlagos lelőhelyek.
Hazánk folyóiban — sajnos — nincsenek drágakövek, legalábbis nem 
olyanok, amelyeknek a kitermelésével érdemes lenne foglalkozni. Van
nak viszont nemesfémek, s történelmünk folyamán a Dunából fő
ként a Szigetközben -— rendszeresen termeltek is ki aranyat. Arany 
a Duna homokjában még ma is található, amit azonban a nedves 
homok között csillogni látunk, az többnyire csillámszemcse és nem 
arany. Helyenként azonban a víz feldúsítja a homokot nehéz arany
szemcsékkel, s a gyakorlott aranymosó — ilyen ma is dolgozik a 
Szigetközben — felismeri ezeket a helyeket. Falapáton való lefolya
tással elég jól meg lehet becsülni, mennyi az arany a homokban, 
mennyi lesz egynapi munka eredménye. Az aranymosó nem szerencse
lovag, mint Észak-Amerika egykori aranyásója, hanem rendes iparos, 
aki pontosan tudja, hogy az adott helyen mennyi munkával mennyi 
aranyat fog kitermelni.

A. hegyek s^eretetét apámnak köszönhetem, a 
vizekét minden bizonnyal Géza bácsinak, apám gyermekkori barátjá
nak, aki szerszámkészítő asztalos volt. Erősen sántított, bal lába oldal
ra kifordulva, s ráadásul térdben mereven behajlítva állt. Igazi vízi 
ember volt, egyetlen szerelme és hobbija a Duna, jóllehet a lába miatt 
nem tudott úszni. Ez azonban nem jelentett számára gondot, a vízen 
igen nagy tapasztalata és lélekjelenléte segítette. A vízi életet gyerek
ként kezdték apámmal a Dunán, méghozzá mosóteknőben, s aki 
mosóteknővel jól közlekedik a vízen, az könnyen elboldogul nagyobb 
jószágokkal is.
Rettentő nagy bajba került volna az öreg a háború után, amikor be
vezették a vízijártassági igazolványt. Ez olyasféle okmány volt, mint 
ma a gépkocsivezetői jogosítvány: csak az csónakázhatott, akinek 
volt vízijártassági igazolványa. Kiadása viszont úszni tudáshoz volt 
kötve. Hiába töltötte hát az öreg a fél életét a vízen, hiába volt fél
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évszázados vízi gyakorlata, úgy tűnt, hogy a rendelkezések értelmé
ben többé nem csónakázhat, legalábbis „vízijártasságis” kísérő nélkül 
nem.
Mégis csónakázhatott. Időközben ugyanis hajóskapitányi vizsgát tett. 
Azt nem kötötték az úszni tudáshoz!

Ennek a hajoskapitányi vizsgának persze külön története van. Emlí
tettem, hogy az öreg szerszámasztalos volt, igen pontos, szótlan, ke
mény (de nagyon melegszívű) ember. Maga tervezte és készítette a 
csónakjait, pontosan olyanra, ahogy az ő céljainak megfelelt. Ezek
nek a csónakoknak lapos volt a fenekük, mint a ladikoknak, de köny- 
nyebbek voltak annál, két pár evezőjüket guruló ülésről kezelte az 
ember, mint a kielbootokét, stabilak, kényelmesek, de nem kénye
sek, vitorlázásra, motorozásra egyaránt alkalmasak voltak. Vadászatra- 
halászatra ideálisak. S mindegyiket zöldre festette.
Két-, háromévenként készített egy-egy új csónakot. Közvetlenül a há
ború végén az öreg elhatározta, hogy nem csónakot, hanem igazi, 
valódi hajót fog építeni. No nem egészen kedvtelésből. Szállítási 
problémák voltak az országban, s úgy gondolta, Esztergomból dorogi 
szenet fuvaroz majd Pestre.
Meg is tervezte a hajót, 18 méter hosszúra, kapitányi fülkével. Úgy 
gondolta, hogy egy kimustrált teherautó motorja kerül bele hajtómű
nek. Elozzá is fogott az építéshez, dolgozott is rajta csaknem három 
évig. Mire elkészült a hajó, a szállítási kérdések egészen másképpen 
rendeződtek, hajófuvarról már szó sem lehetett. De ha már elkészült, 
vízre kellett tenni.
Nem voltam jelen a vízre bocsátásnál, de tudom, hogy nem durrant 
pezsgősüveg. Ahogy vízre eresztették, azon nyomban el is süllyedt. 
A hajó ugyanis fából készült, s úgy kiszáradt, hogy ujjnyi rések voltak 
az egyes deszkák között. Be kellett dagadnia, mint a teknőnek vagy a 
boroshordónak. Két hétig feküdt a Duna fenekén, mire nekiálltunk 
kiszivattyúzni belőle a vizet.
Sok viszontagság után végül is vízre került a hajó, annak rendje és 
módja szerint lehorgonyozva, bevetésre vagy inkább avatásra készen. 
Hát ennek a hajónak a kezeléséhez kellett a hajóskapitányi igazolvány, 
s ez mentette meg Géza bácsi vízi életét.
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Eljött a hajóavatás napja. Rendszeres tanyázóhelyünk Vác és Verőce 
között volt, a Kompkötő-szigettel szemben, a Szentendrei-szige
ten. Most is oda igyekeztünk. Hatalmas ácsolt asztal állt a hajó köze
pén, körülötte padok. A rakomány vagy huszonöt vendég, harminc 
nyársra való csirke és több demizson bor. Elindult a hajó. Maximális 
sebességre kapcsolt, ami ár ellenében óránként 1—2 kilométert jelen
tett, attól függően, milyen volt az ár. Lefelé viszont 5—6 kilométerrel 
haladt.
Lassú lett a hajó. (Nyilvánvaló volt hát, hogy a hajóval így akkor se 
lehetne szállítani, ha egyébként lenne mit.) De az összegyűlt vendég
sereget nem zavarta még az sem, hogy az alig 6 kilométeres utat jó 
négy óra alatt tettük meg. Volt mit enni, inni, jó volt a hangulat. Én 
irigykedve néztem Géza bácsit, amint egy valódi hajó valódi kormány
kerekét tekergette, s időnként még a motoron is állított ezt-azt. Azután 
megérkeztünk tanyahelyünkre, kikötöttünk, megsütöttük a rengeteg 
csirkét a nyársakon (erre az öregnek külön berendezése volt).
Egyszer csak hirtelen megváltozott az idő. Ma azt mondanánk: front
betörés van, akkor egyszerűen csak azt, kitört a vihar. Eső nem esett, 
csak igen erős, orkánszerű szél kerekedett. így hát gyorsan visszará
moltunk mindent a hajóba, hogy indulunk hazafelé, annál is inkább, 
mivel ugyancsak erősen lehűlt a levegő.
A vendégek között volt egy házaspár, ők nem a társasággal, hanem 
saját kétszemélyes kajakjukkal jöttek. Géza bácsi természetesen fel
ajánlotta nekik is, hogy tartsanak velünk, nehogy ebben a viharban 
kajakkal vágjanak neki a hosszú útnak. így is történt. Az üres kajakot 
a hajó után kötötték, jó hosszú madzagra.
Elindultunk. Géza bácsi (mint kapitány) a kormánykerék mellett állt, 
én (mint leendő kapitány) a hajó orrában, a horgony csörlője mellett. 
Nagyon szerettem nézni, ahogy a hajó orra hasítja a vizet. Különösen, 
ha viharos volt a víz.
Most azt figyeltem, hogyan manőverez Géza bácsi a hajóval. Nem volt 
olyan nagyon egyszerű dolog ebből a kikötő nélküli kikötőből kijutni, 
de végül mégis sikerült. Eközben a hajó 180 fokkal irányt változta
tott. Olyannyira, hogy a hosszú zsinegre eresztett kajak épp a hajó 
orra elé került, s úgy látszott, keresztülmegyünk rajta.
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Nem így történt. Géza bácsi az utolsó pillanatban leállította a motort, 
a hajótest hirtelen lefékeződött. Mindenki elvesztette az egyensúlyát, 
és megkapaszkodott abban, ami éppen a keze ügyébe esett. Csakhogy 
nekem az a vasrúd volt a kezem ügyében, ami a vasmacska csörlőjének 
kioldására szolgált, következésképpen hirtelen felhangzott a csörlőn 
futó vaslánc jellegzetes cserregő hangja, s a hajó tisztességesre (sőt alig
hanem túl-) méretezett vasmacskája jó három méter magasságból bele
zuhant a vászonkajakba.
Nem, legnagyobb csodálkozásomra nem tört ketté a kajak. Azért nem, 
mert a vászna szakadt cafatokra.
Nem dicsértek meg. A kapitány a szokottnál is mogorvább és szótla- 
nabb lett, és alighanem arra gondolt, hogy hajóskapitányi igazolványa 
mellé egy lcis gyakorlat sem ártana. És természetesen az sem lenne baj, 
ha a kapitányjelöltek is tudnák, hogy hova állhatnak, s főként, hogy 
mibe kapaszkodhatnak vihar esetén, ha már a kapitány nem egészen 
tökéletesen manőverez.

A hajónak ez volt az első, de lényegében az utolsó útja is. Géza 
bácsi ugyan átépítette és két, párhuzamosan működő autómotorral 
hajtatta meg, de úgy sem lett számottevően gyorsabb. Két évig ott 
horgonyzott Kisvácott, a fegyház felett. Azután egy jeges ár elvitte, 
s a jégzajlás összetörte.

A. szigetek születnek, növekednek, élnek, ván
dorolnak, végül elpusztulnak. Ebbe a folyamatba manapság sokszor 
az ember is beavatkozik. No, nem annyira a szigetek vándorlásába, 
ami egyébként is igen lassú folyamat. Abból áll, hogy a sodrástól gör
getett hordalék feltorlódik a sziget csúcsánál, s ott egy — rendszerint 
hosszú — földnyelvet, zátonyt alakít ki. így az „orrnál” folyamatosan 
hozzáadódik egy kevés a szigethez, s ezt a feltöltött részt lassan birtok
ba veszi a növényzet. A sziget végénél viszont a sodor rendszerint 
elmossa a partot, ott állandóan rövidül. Jól látni ezt a növényzeten. 
A sziget orránál a fákat egy „bokorpajzs” öleli körül, mintha egy bok
ros sapkát húzott volna magára a sziget folyásirányból. Az, hogy itt 
csak bokrok vannak, a szigetcsúcs fiatalságának a jele. A sziget alsó 
végén épp az ellenkezőjét láthatjuk: hatalmas fák nyúlnak a víz fölé,
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sőt gyökerüket félig alámosta a víz, esetleg meg is billentek vagy már 
bele is dőltek a vízbe.
Furcsa tehát, de így van, a szigetek árral szemben vándorolnak felfelé 
a folyóban. Persze ez a szabály nem mindig és nem mindenhol érvé
nyes. Mert az, hogy egy folyó hol rak le hordalékot és hol mossa el a 
partot, nagyon sok mindentől függ. De mitől? Legközelebb, ha ho
mokos vízparton strandolunk, húzzunk a homokba egy „csatornát” 
két ujjunkkal, s engedjünk lefolyni rajta néhány vödör vizet. Azt ta
pasztaljuk, hogy csatornánk egyenességén már néhány vödörnyi víz 
átfolyása is változtatott. A víz igyekszik kacskaringóssá tenni a med
ret, meanderezik. A szó eredete messze visz: Meandrosz kisázsiai folyó 
nevéből ered, amely rendkívül kacskaringós folyó.
Ezt a meanderezést a mérnökök megpróbálták matematikailag model
lezni, a víz azonban a maga ura kíván maradni, azaz útja kiszámíthatat
lan a szó közvetlen és átvitt értelmében egyaránt. A víz mozgásának 
főbb tulajdonságai természetesen ismertek, így például az, hogy a so
dorvonal mindig a kanyar külső szélén helyezkedik el, a víz mintegy 
nekivágódik a kanyarulat külső falának. Ennek következtében a ka
nyarulat egyre nagyobb és nagyobb lesz, végül akkorára nőhet, hogy 
egy árvíznél átvágódik, s az eredeti meder holtággá válik. A Tiszánál 
számos ilyen kanyarulat vágódott át természetes úton, és sokat vágtak 
át a szabályozások idején. A Duna esetében erre kevésbé került sor, 
mert jobb partja nagyobbrészt löszdombokhoz szorult, s ezek fékezik 
a folyó meanderezőképességét. De azért a Duna is meanderez, s hol 
a jobb, hol a bal part közelében halad a sodorvonal. Amelyik parton a 
sodorvonal halad, ott a meder hirtelen mélyül, míg az ellentétes olda
lon zátonyok képződnek. Rendszerint ott a legegyenletesebb a folyó 
mélysége, ahol a sodorvonal az egyik oldalról átvált a másikra, ott 
kereshetünk leginkább gázlókat, s alacsony vízálláskor ott akadnak 
fenn leginkább a hajók.

Gyermekkorom Dunájának emlékezetes kis vizei nemcsak azt jelentet
ték számomra, hogy a szárazon kiemelkedő zátonyokon cipőben is 
lehetett bóklászni, hanem sok fennakadt hajó látványát is. Volt, 
hogy három-négy is megfeneklett a látóhatáron belül. A háború után 
intenzív folyószabályozási tevékenység indult meg a Dunán. Sikerült
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elérni, hogy a meder kimélyült, s a hajók most már nem futnak olyan 
könnyen zátonyra, mint azelőtt.
Ennek a Duna-szabályozó tevékenységnek egyik eredménye, hogy a 
Vác körüli Duna-szakasz minden szigete meghalt az elmúlt ötven 
évben (helyesebben az utolsó most haldoklik). De lényegében ugyanez 
a helyzet a Duna szinte egész magyar szakaszán. Mert a „szabályozás” 
egyik legfontosabb művelete, hogy a szigetet körülölelő két ág egyikét 
egy gáttal keresztben elzárják, s így a teljes vízmennyiség a másik ágon 
kénytelen áthaladni. A lezárt ág lassan feltöltődik iszappal, összenő a 
parttal, s a sziget megszűnik sziget lenni.
Gyermekkoromban a Vác felett levő Buki-sziget haldoklóit ily módon, 
s akkor zárták el a pokol-szigeti mellékágat is. Ám itt a víz átjárót ta
lált magának, ezért a háború után ezt az ágat még egyszer, fölül is el 
kellett zárni. A háború után zárták el a Verőcével szemben levő két 
szigetet körülölelő kiságakat, majd, ha jól emlékszem, a hatvanas évek 
elején a kompkötő-szigetit is. Ez a sziget haldoklik most.

Ötven esztendő, azaz fél évszázad. Ez elegendő volt arra, hogy a Duna 
medrében egy új sziget szülessen. És arra, hogy az emberi beavat
kozás következtében nyolc sziget pusztuljon el, beleértve az újonnan 
születettet is.



Gyerünk a Pokolba!

E% a felszólítás Vácott mindennapos volt, 
legalábbis a kánikula idején. A várossal szemben van ugyanis a Pokol
sziget. Ennek alsó végénél — de már a túlparton — a Pokol csárda, s 
alatta volt a „hivatalos” strand is — a bójákkal. De az egész, végtelen 
Duna-part nem hivatalos strand volt, ahol rendszeresen fürödtünk, 
strandoltunk. A „gyerünk a Pokolba” tehát azt jelentette, hogy indul
junk strandolni, és az akkori ideális körülmények között ez maga volt 
a boldogság.

Hogy a Pokol-sziget kapta-e a nevét a csárdáról 
vagy a csárda a szigetről, ezt nem tudom. A csárdát korábban ugyanis 
egyszerűen váci révcsárdának hívták, míg szinte éppen száz esztendő
vel ezelőtt, az 1880-as évek elején egy nagy vízi ünnepséget rendeztek 
Vácott, hogy milyen alkalomból, arról nem szól a krónika. Az ünnep
ség látványosságaként, az esti sötétben kivilágított és rakétákat eregető 
csónakok ereszkedtek le a Buki-szigetről a révcsárdáig. Varázséji 
Gusztáv elképzelése szerint (aki, úgy tudom, kanonok volt) Charon 
ladikjai, amelyek a Pokolban kötnek ki. Az alkalmi név állandósult. 
Az 1940-es évek elején azonban új püspök költözött a püspöki palo
tába, akit sértett, hogy szobája ablakával szemben, a csárda kertjének 
vagy ötven méter hosszú hófehér támfalára, óriási fekete betűkkel van 
felfestve: POKOL CSÁRDA. Megüzente hát a kocsmárosnak,a pokol 
tűnjön el a szeme elől. Bajban volt a kocsmáros, a püspökkel sem akart 
ujjat húzni, de a jól befutott kocsma félévszázados nevéről sem akart 
lemondani. Megegyezett hát az egyik szobafestővel (akkor így hívták 
a festő-mázoló kisiparost), kenje le fehérre a POKOL szót, de híg
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mésszel! Úgy is történt, attól kezdve a POKOL világosszürke volt a 
fekete CSÁRDA előtt.
Egy 1958-ban (!) kiadott Vác-térképen a sziget viszont Paradicsom
sziget néven szerepel. Ilyen nevű szigetről azonban még Tragor Ignácz 
Vác és határának hely- és ingatlannevei című könyve sem tud, pedig 
az minden árok és nagyobb vakondtúrás nevét felsorolja. Nem vitás, 
a Paradicsom-sziget név a püspök kedvére, talán az ő sugalmazására 
született. Úgy látszik, népi demokráciánk a halott püspök kívánságát 
is jobban figyelembe veszi, mint a hajdani kocsmáros az élőét.
A szigetet azonban már akkor sem csak Pokol-szigetnek hívták, ha
nem Rabok Szigetének is, s ezt Tragor Ignácz könyve is tanúsítja. 
A pokolnak és a rabságnak ezúttal nincs köze egymáshoz, jóllehet 
érdekes módon mindkét elnevezés körülbelül azonos időből szárma
zik. A kincstár ugyanis a szigetet 1885-ben bérbe vette a fegyház ré
szére. A sziget tulajdonképpen két részből áll, az alsó az öregebb, a 
felső a fiatalabb. Ezt a fiatalabb felső részt teljes egészében fűzbokrok 
borították, s ezeknek a vesszőit termelték ki a váci fegyház rabjai 
kosárfonás céljából, innen a sziget másik neve.
Hogy a dolog ne legyen ennyire egyszerű, megnézhetjük az 1975-ös 
kiadású Duna-vízisport-térképet is. Itt a sziget alsó részét Révész
szigetnek tüntetik fel, a fölső része a Torda-sziget nevet viseli. Révész
szigetről Tragor Ignácz könyve sem tud (magam sem hallottam), 
Tordai- (nem Torda) szigetről igen. A legújabb Pilis-térképen is eze
ket az elnevezéseket használják. Az 1958-as Duna-térkép viszont a 
Révész-szigetről tud, a Torda-szigetről nem. Szerencsére a Pokol 
csárdának mindenütt Pokol csárda a neve. Kivéve e legutóbbi térké
pet, amelyen Öreg-csárda néven is szerepel. . .

A  Pokol-sziget a strandolok valóságos para
dicsoma volt. A nagyágnál két kilométer hosszú homokos, a kiságban 
ugyanennyi iszapos partja volt; az iszapos parton jó meleg vízzel. 
A sziget alsó felét hatalmas nyárfák nőtték be, a ritkás lombjukon át
átsütő napsugár ha nem is gyepet, de mindenesetre zöld füvet vará
zsolt a talajra. A sziget fölső felét dzsungelnek is beillő bozótos borí
totta. (A fiatalok legnagyobb örömére, itt lehetett igazán eltűnni a 
lányukra igencsak vigyázó mamák szeme elől.) S az egész még vagy
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jó másfél kilométer hosszú lagúnás zátonyrendszerben folytatódott 
felfelé.
Azt egyszerűen nem lehet elmesélni, hogy egy ilyen természetes strand 
mennyivel nagyszerűbb bármiféle mesterséges strandnál. Volt olyan 
szakasza, ahol a partról lehetett mélyfejest ugrani, máshol a víz fölé 
nyúló vagy már vízbe dőlt fákról. Egyes szakaszokon a kisgyerekek is 
nyugodtan bemehettek 30—40 métert, máshol 5—6 méter után ne
künk is úszni kellett. Volt, ahol keményebb és volt, ahol puhább ho
mok borította a partot, máshol meg finom kavics.
Könnyedén lehetett kilométereket úszni lefelé a sodrással. Rendszerint 
nagy társasúszások voltak ezek, néha-néha labdázással is egybekötve. 
Visszafelé a „szűz” homoksávon futottunk, szűz volt a homok, mert 
a hullámok az előző nyomokat a part teljes hosszában elsimogatták. 
Azután rajzoltunk a nedves homokba, vagy éppen építkeztünk belőle, 
netán a forró, kiszáradt homokba temettük magunkat, és egy újabb 
nagy úszással mostuk le testünket.
Feljebb a zátony hol kavicsos, hol homokos volt, a lagúnás részeken 
kishalak millióit kergettük bokáig-térdig vízben rohanva, pacskolva. 
Még feljebb kavicsos volt a part, s ha a „Mártuskánál”, a part egy 
meghatározott helyén kapartunk egy 20—30 centiméteres gödröt, akár 
csak úgy marokkal a sóderben, hideg, tiszta forrásvíz tört fel benne. 
Ebben tároltuk az italunkat, hűtöttük a görögdinnyét, ittunk is belőle. 
De ittunk a Dunából is rendszeresen; vize tiszta volt, bár a lebegő 
hordalék miatt nem átlátszó.
E nagyszerű helyeket csónakkal vagy komppal egyaránt el lehetett 
érni. Aki a város alsó végén lakott, annak még ide se kellett jönnie, 
hiszen a városvégi ligetnél megtalálta a hivatalos strandot is, és a nem 
hivatalos fövenyt is. Sziget is volt ott, a Tímár-sziget, s fölötte a zá
tony . . .
De ha mindez nem volt elég, kerékpárra ültünk, s lekarikáztunk a sző- 
di strandra, amelyik csak annyira volt sződi, hogy nekünk, váciaknak 
Sződliget irányába esett. Nemcsak a sződiek, de a sződligetiek sem 
használták, hiszen nekik is megvoltak a maguk kedvelt strandjaik. 
A Buki-szigetről pedig, amelyik Vác fölött a bal part közelében húzó
dott, csak azért nem beszélek, mert én a húszegynéhány év alatt 
csak egyszer jutottam el oda strandolni, jóllehet a váciak tekintélyes
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része rendszeresen oda járt. De hát annyiféle strand vette körül a vá
rost, hogy mindenhova nem juthatott el az ember, még egy egész 
gyermekkor alatt sem.

Ha jól összeszámolom, úgy 20—25 kilométer
nyi fürdésre alkalmas homokos-kavicsos part, divatos szóval plázs állt 
ingyen rendelkezésünkre, amilyent ma a Balatonon sok milliár
dos ráfordítással sem tudnak — akár csak 10 méteren is — nyújtani. 
Azután jött a Duna szabályozása. Először a szigeteknél levő kisebbik 
ágakat zárták el keresztgátakkal, hogy a víz teljes tömegét a főágba 
tereljék. Az elzárt ágak eliszaposodtak, majd feltöltődtek, és a szigetek 
szép lassan elhaltak. A főág medre valóban mélyült valamit, a sodor 
erősödött. Zömmel azonban a partok váltak meredekké, a finom 
homokot és az apró kavicsot elmosta a víz, a partokon többnyire a 
nagy kavics, majd — sajnos — egyre inkább az építési törmelék is 
kezdett halmozódni.
Ez a szabályozás nem bizonymit elegendőnek. A sarkantyúk és a pár
huzamművek megépítése következett. A sarkantyúk a partról merő
legesen a mederbe nyúló, a párhuzamművek viszont — mint a nevük 
is utal rá — a parttal párhuzamosan futó kőgátak, amelyekkel szűkítik 
a medret, terelik a víz sodrát, vagy éppen védik a part egyes szaka
szait.
Váccal szemben, a Pokol-sziget végénél két, mélyen benyúló sarkan
tyút létesítettek. Ennek következtében az egész pokol-szigeti strand 
eliszaposodott, a Buki-szigetnél viszont a finom, lapos homok mosó
dott ki. Hogy a sarkantyúk által a városnak feszített víz mégis a me
derben maradjon, a Korzó elé párhuzamművet építettek.

A. Korzóról külön kell szólni. Lassan száz éve 
lesz, hogy megépítették függőleges támfalát, tetején öntöttvas korlát
tal. A fal tégla alakú, faragott kövekből készült, ma is hibátlan. 
A Korzó az ország legszebb városi Duna-partja volt, a váciak kedvelt 
sétahelye. Ez elé építették a párhuzamművet, óriási területet zárva el 
a Dunából. Ez az elzárt terület negyed évszázad alatt pocsolyává és 
szemétdombbá vált. Felső részét napjainkra ugyan nagy költséggel 
feltöltötték és parkosították, így ma már az arra sétálónak ismét kelle-
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mes a látvány, de magától a Korzótól óriási összegekért elvették a vi
zet. És a vízpart immár visszataszító kőszórás, a létező parttípusok 
közül a legkevésbé esztétikus.
E párhuzammű megépítésével az alsó strand is tönkrement. Ahová 
negyven évvel ezelőtt mélyfejeseket ugráltak, ott most szeméten nőtt 
bokrok láthatók. Meghalt a Tímár-sziget is, amelyik az egyik újabb 
térképen Égető-sziget néven szerepel, nyilván azért, mert a Chinoin 
Gyógyszergyár hírhedt (és nemrég megszüntetett) hulladékégetője 
a sziget közelében volt. De tönkrement a „sződi” strand is, és Vác 
környékének csodálatos strandjai ezzel megszűntek. És megszűntek 
másfelé is, szinte a Duna teljes hosszában. Ahol még maradt némi 
plázs, zátony vagy lagúna, ott a folyó szennye teszi azt használhatat
lanná. (Azt is érdemes megjegyezni, hogy a Chinoin égetőtelepéről 
50 000 m3 mérgezett földet kellett eltávolítani abban a reményben, 
hogy így egyszer talán ismét használhatóvá válik a Vác alatti megmér
gezett vízmű.)

Jóllehet volt vág) nyolc-tí̂  sziget a Vác környéki 
Duna-szakaszon, a „Szigetkerülés” egyértelműen a Szentendrei-sziget 
csónakkal történő körülevezését jelentette. Jószerivel háromnapos 
vízi út volt ez, éjszakázni sátor birtokában bárhol lehetett, még a sziget 
alsó, megyeri szakaszán is, csak a vízművek területére nem volt szabad 
belépni, ahol a kutak álltak. Legszívesebben mégis a spiccen, a sziget
csúcson vertük föl a sátrat. Elhagyatott, nyugodt hely volt, legfeljebb 
egy-két hozzánk hasonló, a csendet és a természetet tisztelő vadevezős 
szállt meg itt egy-egy éjszakára.
Az ötvenes évek végére azonban a szabályozás miatt a strandolásra 
alkalmas helyek többsége tönkrement a tág értelemben vett Duna
kanyarban, így a Duna szerelmesei egyre nagyobb távolságban kény
szerültek megfelelő helyet keresni. A hatvanas évek elején fedezték 
fel — egyelőre még csak az igazi vízi emberek — a „Szigetcsúcsot” . 
Hamarosan az is megtelt sátrakkal és egyre kevésbé lehetett megfelelő 
tanyahelyhez jutni. Kialakult a törzsközönség, amelyik minden hétvé
gét itt töltötte — no meg a teljes nyári szabadságot —, s éppen ezért 
szerette volna biztosítani a helyét. Sokan közülük — Z. Gyuláék, 
S. Pistáék, G. Péterék stb. — már tavasszal felverték a sátrukat, kis
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kerítést építettek köré, s ott hagyták egész nyárra, hétközben több
nyire őrizetlenül. Hihetetlen, de sohase loptak el tőlük semmit.
A törzsközönség megismerte egymást, hosszan tartó barátságok is 
szövődtek. Átjártak egymáshoz vendégeskedni, közös programokat 
szerveztek, megtréfálták egymást.

1964 nyarán igen nagy mértékben elszaporod
tak a pockok. Alig lépett az ember kettőt-hármat az úton, már ugrott 
egy pocok, hogy néhány méteres futás után eltűnjön egy lyukban. 
Augusztusban néhány napot mi is a szigetcsúcson töltöttünk, s az 
egyik este hatalmas tábortüzet raktunk a parton. Persze távolabbi is
merős szomszédok is ott voltak a tűznél. A tűz lassan elhamvadt, s 
csak a majdnem teli hold világított.
— Elmegyek, felállítok egy egérfogót a kamrasátorban, mert mindent 
összerágnak a pockok -— mondta Gyula, s feltápászkodva elköszönt, 
majd lassan elbaktatott.
— Én pedig meglövöm azt a pockot, amelyik a sátram előtti halom
ban tanyázik — szólt Péter, majd kezében a felhúzott légpuskával has
ra feküdt a sátornyílásban, szemben a rakás gallyal.
Alig pirkadt a hajnal, amikor Gyula már úton volt horgászni. Látja 
ám, hogy Péter ott fekszik a farakás előtt, kezében a puskával és alszik. 
Rögtön eszébe jutott az egérfogó a megfogott pocokkal. Visszament 
hát érte, s a döglött pockot szépen elhelyezte a gallyak között.
Péter felébredt a hajnali hidegre, s első -—• igencsak álmos — pillantása 
a pocokra esett. Nem, arról szó sincs, hogy túlságosan friss ember lett 
volna, de most egy pillanat alatt magához térítette a vadászszenvedély. 
Óvatosan, milliméterről milliméterre emelte a puskát, kibiztosította, 
célzott és puff! . . .  a pocok maradt. Most jött a neheze! Úgy újratölteni 
és felhúzni a légpuskát, hogy az állat meg ne ugorjon. A hiúz nem 
szabályozhatja finomabbra mozdulatait, mint ahogy Péter a puskáját 
töltötte. És másodszor is odalőtt a már órák óta döglött egérre.

A%on a% estén egy érdekes jelenségre figyel
tem fel. A tűz már szinte teljesen kialudt, s a hold is elbújt a hegyek 
vagy tán csak a felhők mögé, amikor indultunk volna aludni. Meg-
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gyújtottam hát erős fénykévéjű lámpámat, felálltam a tűz mellől, s köz
ben megfordultam. Hallom, hogy valaki egy jó marék kavicsot szór 
a vízbe. De kicsoda? Végigpásztáztam a partot Visegrád felé, senki. 
Fordulok Oroszinak — ismét egy marék kavics. Visszanézek, sehol 
senki. Ismét Oroszi felé fordítom a fejem — semmi nesz. Arra világí
tok a lámpával •— megint egy marék kavics. Ott potyogtak be a vízbe 
a lagúnás partszakaszon. Odavillantom a fénykévét: ezüstös villaná
sok és csobogás a felelet. Nem kavicsok, apróhalak. Amint áthúzott 
felettük a fénykéve, kiugrottak a vízből, s apró csobbanásokkal 
pottyantak vissza. Picik még, idei halivadékok. Megint végigpásztá
zom a vizet. A fénykéve mentén százával ugranak. Nem akarom el
hinni. Újra és újra ismétlem, újra és újra villannak, majd csobbannak 
az apró testek.
Azóta többször próbáltam, de többé nem sikerült megismételni.

A. hatvanas évek második felére a szigetcsúcs 
már túlzsúfolttá vált. Olyan tömeg kereste fel, hogy a kisoroszi tanács 
kénytelen volt nyilvános W. C.-t és ABC-üzletet létesíteni a területen. 
A gondokat ez sem oldotta meg. A sok mindenen keresztülment 
törzstagság otthagyta a szigetcsúcsot, s ki ki próbált saját birodal
mat teremteni, az egyedül elérhető módon, hétvégi ház formájában. 
Gyuláék Tahiban vettek egy parasztházat, Péter a hegyoldalban emelt 
faházat, Istvánék Nagymaros fölött, egy vízparti telket építettek 
ki csodás tanyahellyé. Őket a hetvenes évek végén szanálták a Nagy
marosi erőmű építkezése miatt. Alighanem feleslegesen.

Az ember természetes biológiai igénye a napfény, a víz, a mozgás, a 
levegő. Nem kellett messzire mennie, hogy ezt megkapja. A leg
nagyobb, legszennyezettebb ipari városunkból, Budapestről is elég 
volt a Normafáig vagy a Római-partig menni, hogy mindez rendel
kezésre álljon.
A Duna két partja végestelen-végig természetes üdülőhely volt, ezért 
egy Dunakeszin, Gödön, Sződligeten, Vácott, Verőcén élő ember
nek eszébe sem jutott, hogy nyaralni menjen, hiszen hol is talált 
volna saját szűkebb pátriájánál különb üdülőhelyet?
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Amit a fürdőhelyekből a folyószabályozás meghagyott, az tönkre
ment a víz szennyezettsége miatt. Aligha volt csodálatosabb dolog, 
mint a dunai zátonyokon bóklászni. Ma ezt az ember csak természetes 
undorát elfojtva teheti: mindenütt szemét, szenny. Műanyag flako
nok, fóliacafatok, üveg- és gumidarabok, téglák, csempék, cserepek, 
és ki tudja még miféle törmelék halmozódik a mederben, a parton, 
a zátonyokon.
A Dunában fürdeni nem ajánlatos. De akkor hol?
Sorban épültek meg a százmilliókba kerülő mesterséges fürdők. Ha 
Budapestet nem is tekintjük, Csillaghegyen, Leányfalun, Visegrádon, 
Esztergomban, Vácott költséget, munkát nem kímélve készültek a 
betonteknők. És természetesen velük együtt a vizüket biztosító mély
fúrások. Akármilyen gyönyörűen parkosíthatják is ezeket a strando
kat, mégsem vehetik fel a versenyt a természetes plázsokkal, lagúnák
kal, szigetekkel. De ha felvennék is, befogadóképességük igencsak 
korlátozott. Mit vállalhat át például Vác 33 méteres medencéje a 
25 000 méteres egykori Duna-parttól? Pedig az igények egyre növe
kednek. A lakótelepi lakosok sokkal-sokkal több természeti kompen
zációt igényelnek, mint az egykori családi házakban élők.
Megindul hát az áradat oda, ahol e természetes igény kielégítésére 
vélt vagy valódi lehetőség van: a Balatonhoz, a Velencei-tóhoz, min
den elképzelhető és elképzelhetetlen természetes és mesterséges víz
hez, még a vízzel elöntött téglagyári gödrökhöz is. Azután ezek sem 
bírják a rohamot, s a túlterhelt üdülőtelep is menthetetlenül elszeny- 
nyeződik.
De ez még mindig nem minden. Az üdülőtelep, az építkezés, a víz
ellátás, a kerítések, a fák kivágása, s az ezt követő fásítás pénzbe 
kerül. És pénzbe, sok-sok pénzbe kerülnek az utak is, amelyeken a 
telkek megközelíthetők, az elektromos vezetékek, berendezések, ame
lyekkel a világítás, fűtés megoldható. A gépkocsik, amelyekkel a 
tulajdonosok felkeresik a hétvégi „Paradicsompótlót”, a benzin, 
amely a gépkocsikat hajtja, a korrózió, amit a kipufogó gázok okoz
nak; a szerviz- és a benzinkúthálózat, az útinform, a mentők, a köz
lekedésrendészet . . .
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A%t mondjuk, hogy a hajóval való fuvarozás 
a legolcsóbb szállítási mód. Ez bizonyára így van, ha csak azokat a 
költségeket vesszük figyelembe, amelyek a hajózási vállalatoknál 
jelentkeznek. Talán még akkor is igaz, ha ezekhez a folyószabályozás 
költségeit is hozzászámítjuk. De vajon hozzászámolta-e valaki vala
hol a hajózás költségeihez azokat az összegeket is, amelyek a folyó
szabályozás következményeiként másodlagosan jelentkeznek? Pél
dául az „üdülési népvándorlás” közvetlen és közvetett költségeit?!



A . ^  elemek ereje

1940. március 19-én a tavasai meleg leszedte ró
lunk a kabátot. Gyönyörű napsütéses idő volt. Kellett is ez a meleg, 
mert kegyetlenül kemény, havas volt a tél. A —30 °C nem volt rit
kaság, a januári átlaghőmérséklet is megközelítette a -—-10 “C-ot. 
Súlyos, vastag hótakaró borított télen mindent. A háztetőnkről is le 
kellett hányni a havat, hogy össze ne roskadjon, s így az udvarban 
majdnem két méter magasan állt a hó. Nagyszerű várrendszert vág
tunk bele, s a hócsaták nekünk, gyerekeknek rendkívüli élményt 
jelentettek.
A felnőttek már kevésbé örültek a kemény télnek, a főváros másfél 
millió pengőt fizetett ki hómunkára. Óriási összeg volt ez akkoriban. 
A kemény hideg és a nagy hó a vadállományt is megtizedelte: fogoly- 
és fürjállományunk lényegében azóta sem tudott magához térni.
A Duna már decemberben befagyott. Örültek is a tahitótfalusiak, 
mert nem kellett a révért fizetniük; a lovas szánokkal közvetlenül, a 
Duna jegén hordták át az árut a váci piacra.

A március azonban már a tavaszt hozta, a meteorológiai tavaszt, s 
ez megindította az olvadást. Nem egyszerre, lassacskán olvadt 
el a hótakaró. Tizenötödike táján azonban nagyon melegre fordult 
az idő, az olvadás a hegyekben is megindult. Tizenkilencedikére a 
Duna vize megemelkedett.
— . . .  a Korzóra!. . .  mint a vajat! Megindult a Duna! Zajlik a Duna! 
Kijött a jég a Korzóra! Úgy nyírja a vaskorlátot, mint a vajat! . . . 
Rohantunk a Duna-partra. A látvány félelmetes volt. A jégtáblák vas
tagsága megközelítette a fél métert. Óriási recsegéssel-ropogással tor-
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lódott a jég, helyenként a magasba emelkedett, majd bukott alá, s 
közben úgy mellékesen, szinte észrevétlenül elnyírta a Duna-korzó 
vastag öntöttvas korlátját, iskolánk majd fél méter vastag téglakerí
tését.
A legfélelmetesebb talán az volt, hogy előttünk fél kilométer távol
ságig rohant a talaj. Ha az ember hosszabban nézte (és nézte, mert oda 
vonzotta a szemet), úgy érezte, mintha egy óriási körhinta közepén 
állna, s körötte forogna a világ. Ha a Föld valódi tengely körül 
forogna, e tengely csapágyain ülve láthatna az ember hasonlót.

Még kétszer volt módomban a befagyott Duna 
jegének megindulását figyelni, de dátumokra már nem emlékszem 
pontosan. Az egyik alighanem még a negyvenes évek végén lehetett, 
a másik talán 1964 tavaszán. Az előbbinél figyeltem meg, hogyan 
küzd egymással a jég és a meder. A város előtt akkoriban még volt 
egy zátonyos rész. Nem volt nagy zátony ez, a legkisebb vízállásnál 
is alig kacsintott ki a vízből, de ahhoz elegendő volt, hogy a jég össze
torlódjon rajta. Percek alatt valóságos jégdomb keletkezett, ennek 
feszült neki a zajló jég. Megtorlódott, s az újabb percek alatt máris 
keresztgát keletkezett a jégből, amely visszafogta a vizet. A folyó 
szintje szemmel láthatóan emelkedett. Fél métert, egy métert, másfél 
métert. . ., azután egyszercsak megemelte a jéghegyet. Az több da
rabra szakadva elindult lefelé, a vízszint pedig zuhant vissza. Fél 
métert, egyet, kettőt. . . aztán jött az újabb jégtorlasz, az újabb emel
kedés, majd az újabb megkönnyebbülés.

Megkönnyebbülés, mert a jeges ár a legveszedelmesebb az árvizek 
közül. A nyári árvizek menetét (a gátszakadástól eltekintve) ki lehet 
számítani. A jeges árét nem. Teljességgel kiszámíthatatlan, hogy hol, 
mikor keletkezik jégtorlasz, amelyet a felülről nekifeszülő jég csak 
erősít, növel. A jégtorlasz pedig hirtelen vízszintemelkedést okoz, hir
telen áradást. Olyant, mint az 1838-as nagy pesti árvíz, amely a fő
város nagy részét elpusztította. A vízszint ekkor 936 cm-rel emelke
dett itt a nullpont fölé. De ilyen volt az 1941-es árvíz is, amely 
szerencsére nem a fővárosban, csak kevéssé lakott helyeken okozott 
pusztítást. Igaz viszont, hogy a jeges ár hamar le is vonul, s ebben
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az egy tekintetben jobb a nyári áradásoknál, ha az árvizek esetében 
egyáltalán lehet jóságról beszélni.
Amióta saját szememmel láttam, hogy a jégzajlásnak mekkora ereje 
van, mindig csodálkoztam, hogy a dunai szigetekről miért nem borot
válja le a jég a fákat? Ma már tudom, hogy a védettség a szigetek 
orránál levő, már emlegetett kis zátonynak köszönhető. Ezen a záto
nyon torlódik ugyanis a jég, s a sziget előtt kis torlasz keletkezik. 
Ha a vízszint emelkedik, az újabb jégtábláktól megnő a torlasz, így 
mindig magasabb, mint a vízszint, s a jég védi meg a fákat önmagától. 
A jeges ár nem azonos a tavaszi áradással, amelyik március—áprilisban 
köszönt be, amikor a hegyekben is megindul az intenzív hóolvadás. 
A jég egyébként februárban zajlik. 1941-ben e kettő egyszerre követ
kezett be. Május végén június elején újabb áradásra lehet számítani, 
ez a zöldár, amely a májusi esők és a magashegyi hóolvadás közös 
eredménye.

A  földár kedvencem volt. Alig vártam, hogy 
megérkezzen. Ilyenkor lehetett a fák között kajakozni, ladikázni. 
Minden megváltozott a vízen, s ennek a megváltozott világnak sajátos 
hangulata volt. Ezt tükrözte egyik ifjúkori írásom, amelynek Varázs
város volt a címe. Mutatónak ebből egy részlet:

»A  harmat még erősen csillogott a füvön és a parti kavicsokon, amikor vészre 
szálltunk. A  „Csavargó” orrában volt a megszokott helyem. Mennyit né
zegettem a csónak orránál széthasadó habokat, amint vékony fátyolként újra 
visszahullanak a vízbe. Hogy el tudtam gyönyörködni a hullámok táncában, 
amint egyre távolodnak a csónak oldalától. Milyen jó  szórakozás volt figyelni 
az evezők nyomán támadt örvények rövid életét!
Akkor is így ültem, összekuporodva, s kezemmel mély barázdát szántottam 
a vízen. A  reggel finom illata ült a habokon, s gyenge párával játszott a haj
nali szellő. Itt-ott ezüsttestü halak ugráltak ki a vízből, a nyomukban támadt 
karikák óriásokká nőttek, majd elenyésztek a Duna szürke tükrén. A z  áradt 
víz diadalmasan forgatta a magával rablott gallyakat. A  felszínen hosszú, 
görbe csíkokban húzódtak el a fehér habok. A z  öbölben nagy kérdőjelet for
máltak, azután újra magával ragadta őket a sodor. A  parti házak egymás 
után maradtak el, s a kanyargó Duna új tájakat varázsolt elénk. Egyre
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jobban lehetett hallani a gáton átbukó víz zuhogását, majd lassan az is el
maradt. Közeledett a Varázsváros.
Vattátok már a Varázsvárost ? Nem ? Én is kétszer láttam összesen. De 
Nektek elárulom a titkot, hogy lehet meglesni, június elején, ha a víz annyira 
megáradt, hogy éppen az öreg szilfa törzséig ér, hajnalban ülj bele egy csó
nakba és evezz f i i  a Kompkötő-szjgethez ■ A  sziget csúcsát megkerülve vissza

jössz az innenső parttól három-négy méterre és csöndben (de csöndben!) csu- 
rogsz lefele. S akkor meglátod.«

A Varázsváros valóban létezett. A Kompkötő-szigettel szemben a 
Duna bal partján meredek falú löszdombsor húzódik, a Pogány vár. 
Ennek a függőleges löszfalát az árvizek homorúra erodálták, olyan 
félbarlangszerű járatokat alakítottak ki. Ha a zöldár tartósabban 
ennek a szintjéig ér, a félbarlangszerű járatok különleges látványt 
nyújtanak eróziós képződményeikkel, a lelógó gyökerekkel, amelye
ket kék-, zöld-, barna- és vörösmoszatok vonnak be. Mindezt tetézi, 
hogy itt rétegforrások bukkannak ki ilyenkor, s mindenről csepeg- 
csurog a víz. A délelőtti napsütés a lelógó gyökér-moszatfüggönyön 
keresztül mozaikosan világítja meg a félhomályba burkolózó járat 
belső részeit, s a sötétből kristályként villognak ki a napsugártól 
megcsillanó tiszta vízcseppek. A „varázsváros” valóban megkapó 
látvány volt.

A z áradás azonban többnyire nem ilyen csodála
tos, hanem nagyon is félelmetes. És ezt a félelmetességet tulajdonkép
pen az ember okozta. Legalábbis a nem jeges árak esetében. Mert 
hatalmas vízmennyiségek azelőtt is lezúdultak a hegyekből, mielőtt 
szabályozták a folyókat. Ez a víztömeg lejutva azonban óriási terü
leten terült szét, így egyrészt lassan emelkedett a szintje, nem kataszt
rofális hirtelenséggel, másrészt soha sem olyan magasra, hogy a tele
pülések épületeit is elérte volna. Nem is okozott az ár gondot, ilyen
kor az Alföld közepén is ladikokkal közlekedtek és örömmel halász
tak ott, ahol nyáron legeltetni szoktak.
Azután jött a folyószabályozás. Óriási eredményeket hozott. Fel lehe
tett számolni a maláriát, e hazánk népességét is rendszeresen tizedelő 
kórt. Óriási mocsaras területeket lehetett szárazzá tenni, talán túl 
szárazzá is. Ahol azelőtt mocsártölgyerdők voltak, homok- vagy szi-
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kés sivatag keletkezett. A Kiskunság vizét lecsapoló egyik csatornát 
Átokcsatomának nevezték el. Megkezdődött a homok elleni harc. 
Gyermekkorom idején már nem kellett a malária ellen küzdeni. 
Annál többet a futóhomokkal.
Mára a futóhomokot sikerült megfogni. Az utolsó homokbuckákat 
a Kiskunsági Nemzeti Parkban őrzik. Az utódok számára, mutatóba. 
A szárazság ellen jött az öntözés, az öntözőcsatornák kiépítése. Igaz, 
ez drágább, mint a természetes elárasztódás volt, de nagyüzemi mező- 
gazdaságot, mostani terméshozamokat csak így lehet biztosítani.
Az árvizek ellen pedig jöttek a védőgátak. A folyókat szűk mederbe 
szorították. Az a víz, ami eddig ezer négyzetkilométernyi területeken 
terült szét, most a néhány száz méter széles mederbe kényszerült. 
Természetesen a szintje is sokkal magasabb lett a korábbinál. És jöttek 
a gátszakadások. A leghíresebb az 1879. évi petresi gátszakadás, amely 
a szegedi nagy árvizet okozta.

A  szegedi tanács előtt 1879-ben egy terv fe
küdt, egy körtöltés terve, amely a várost az árvizektől védte volna. 
A tervet a tanács elutasította. Egy hónap múlva, a már említett gát
szakadás következtében Szeged városa lényegében megsemmisült: 
5723 házából 263 maradt meg.
Mit lehet hát tenni? Még magasabb töltést. S minél magasabb a töltés, 
annál intenzívebb a katasztrófa, ha bekövetkezik. Annál jobban kell 
tehát védeni árvíz esetén. Az árvízvédelem valóságos hadsereget 
igényel, amely időről időre rendszeresen vívja a maga háborúját a 
lezúduló vizek ellen.

De az egyszerre lezúduló vízmennyiség is növekedett. Nem mintha 
mos tanában nagyobb esőzések lennének mint azelőtt, vagy egy-egy eső
zés alkalmával több csapadék hullana le, hanem egyáltalán nem mind- 
egy, hogy a csapadék milyen tájra hullik. Az érintetlen erdő igen jól 
megfogja a csapadékot. Egy részét a fák kötik meg, azután lassítják 
a víz útját a talajra. Az erdő talaját több éves korhadék borítja, ami 
igen jó nedvszívó, ezért tetemes mennyiségű vizet fogad magába. De 
azt sem engedi lerohanni, amit nem szív fel, hanem porózus szerke
zetével feltartóztatja, mintegy gondoskodva, hogy a víznek legyen
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ideje beszívódni a talajba. Ami pedig a talajba került, az hetekig vagy 
hónapokig utazik a legközelebbi rétegforrásig.
Ily módon az esővel egyszerre érkező csapadék nem egyszerre érkezik 
a folyóba, hanem több hónapra elnyújtva. Ezért, egy-egy esősebb 
időszak természetes vegetáció esetén kevésbé okoz árvízkatasztrófát. 
Nem így a kiirtott erdő, még kevésbé a megművelt termőföldek 
esetén. Ez utóbbit közvetlenül éri az eső, a felső talajréteg percek 
alatt beduzzad és nehezíti a további víz bejutását a talajba. Nincs, ami 
a csapadékot felszívja, visszatartsa. A csapadék nagy része azonnal, 
az esőzéssel szinte egy időben folyik a vízgyűjtőbe, hirtelen áradáso
kat okozva a patakokon, folyókon. Nem véletlen hát, hogy például 
a Szamoson 1970-ben a korábban mért maximális vízhozam négysze
resét mérték! Ha azután két-három mellékfolyó ilyen árvize fut egybe, 
valóban kész a katasztrófa. 1970-ben a Túr és a Szamos töltése az 
árvízkor összesen tizenhét helyen szakadt át.

A.% elemek erejét legközvetlenebbül a viharok 
alkalmával lehet érzékelni. Az egyik ilyen emlékezetes vihar éppen 
akkor tört ki, amikor Géza bácsi elsüllyedt hajójából akartuk ki
szivattyúzni a vizet. A hajó úgy 20 méterre volt a parttól, fedélzete 
éppen a víz színe fölött. Két hete volt már a Dunában, biztosak lehet
tünk, hogy deszkái megfelelően bedagadtak, s ha kiszivattyúzzuk be
lőle a vizet, szépen úszik majd.
Bementünk hát egyik délután csónakkal a hajóra, négyen: Géza bácsi, 
apám, én meg egy mindig részeg öreg vízimanó, Géza bácsi amolyan 
mindenese. Komótosan kell az ilyen munkához fogni (mint általában 
minden munkához), ésszel, gondolkodva. Jól fel kell mérni a tenni
valót, megfontolva, hogy a legegyszerűbb, a legkönnyebb, a legjobb. 
Még csak ennek a szemrevételezésnek a közepén tartottunk, amikor 
a vízimanó felemelte a kezét és a „Pokol” felé mutatott. A tájat vagy 
egy kilométerre tőlünk éles vonallal egyetlen égbefutó szürke fal 
zárta le.
— Jó kis zápor — mondta apám.
— Jön felénk — szólalt meg a vízimanó, minthogy az előbb még 
tisztán látszó vitorlás hirtelen eltűnt a szürkeségben.
— De milyen gyorsan — tette hozzá Géza bácsi, mert közben a szür-
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keség a fele utat megtette már felénk. — Menjünk ki a partra! Ez 
azonban már nem volt olyan egyszerű. Mire mind a négyen beszáll
tunk a csónakba, utolért a szürke fal. Nem zápor volt, mert egyet
len csepp eső sem esett, hanem óriási szélvihar kavarta portömeg. Jó 
negyedóráig tartott, mire a partot elértük.
Hasonlóan erős szélvihar egyszer a Pokol-szigeten ért utol minket, 
akkor a csárdában kerestünk menedéket. De amíg odajutottunk a 
levegőben röpdöső letört faágak között, bizony alaposan lihegtünk. 
Érdekes, hogy az általam átélt legnagyobb szélviharok mindig eső 
nélkül érkeztek. De azért néhány özönvízszerű felhőszakadásról is 
sok érdekeset tudnék mesélni.

A. pokol-szigeti viharról a villámok jutnak az 
eszembe. Akkor ugyan csak szélvihar volt, eső és villámlás nélkül, de 
a menekülés közben elrohantunk a „villámfa” mellett. Nem tudnám 
megmondani, hány fa volt a Pokol-szigeten, hatalmas, egyforma nagy
ságú nyárfák. Egyik éppen olyan, mint a másik. Azazhogy mégsem, 
mert volt közöttük egy, amelyik arról volt nevezetes, hogy abba szo
kott csapni a ménkű. Szegény már többszörösen megcsonkult, a vil
lám összevissza hasogatta. Azt és csak azt választotta ki, legalábbis 
más villám hasította fa nem volt a szigeten.

Szerettem figyelni az elemek tombolását. Egy-egy egész napos orkán
szerű szélben nyolc-tíz órát is elgyalogoltam a Duna-partján oda- 
vissza, nekiszegezett mellkassal és nekidűtött háttal. A hullámtörést 
is órákig tudtam bámulni. O tt lehetett igazából, szavak nélkül meg
tanulni a dinamikát, az erők harcát! Különösen a villámokat szeret
tem nézni. Meg is ragadtam minden alkalmat, hogy figyeljem őket. 
Borzasztóan szerettem volna gömbvillámot látni.
Apám fiatal korában látott egyet. Kérdésemre elmesélte, hogy olyan 
fele-holdátmérőnyi volt a nagysága, s látszólag a Vöröskő-sziklától 
szaladt Dunabogdányig, s ott hirtelen megszűnt. Egyszer nagynéné- 
mék házába vágott be a villám, s a kéményen keresztül jött tűzgömb 
a szobába. De én ezt sem láttam. Mindenesetre ezt nem tekintettem 
igazi gömbvillámnak, inkább amolyan villámtöredéknek. Arra azon
ban jó volt, hogy még jobban növelje kíváncsiságomat.
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Korábban a szőlőnkből, később Mihály-hegy- 
ről nyílott nagyszerű lehetőségem a villámfigyelésre. A gömbvillámot 
mégsem itt láttam, s nem is akkor, amikor vártam. Csepeli lakásunk 
ablakán kipillantva láttam meg. Egymás után kettőt.
Fülledt, levegőtlen nyári nap volt, olyan, amikor egymás után sziré
náznak a mentőautók, s amikor az emberek egymásra nézve csak 
annyit mondanak: front van. Az is volt, az esti sötétséget szinte folya
matos villogás zúzta szét. Zivatar szeretett volna lenni, helyesebben 
zivatarok, mert egyik zivatargóc a másik mellett volt, de egyik sem 
tudott kitörni. Vajúdott az idő. A Csepel Vasmű fölött alakult ki két 
zivatargóc, egymástól 500—1000 méterre. Mindkettő villogott anél
kül, hogy a tényleges villámot lehetett volna látni vagy a morajláson 
kívül határozott dörgést hallani. És akkor a déli zivatargócból hir
telen fél holdátmérőnyi nagyságú vakító gömb indult az északi góc 
felé, maga mögött rövid fénylő csatornát hagyva (bár lehet, hogy a 
fénylő csatorna csak optikai csalódás volt). Az út kétharmadánál a 
gömb megszűnt. Nem eldurrant, nem szétpukkant, nem elfogyott, 
nem elaludt, hanem egyszer csak nem volt. Körülbelül 10—15 másod
perc múlva egy újabb tűzgömb indult el az előbbiéhez hasonló pá
lyán. Ez nem volt annyira fényes, mint az előző. Mindkét gömbvillám 
2—3 másodpercig élt. Legalábbis ennyire becsülöm létüket.



V í \  alatti világ

Hans Hasst, a világhírű német húvárt Kalifornia 
partjainál polip támadta meg. Hans Hass majdnem öt percig volt víz 
alatt búvársisak és igy levegő nélkül, miközben a polip által kibocsá
tott tintától feketévé vált tengerben életre-halálra küzdött a polippal...

Valahogy így kezdődhetett az a szenzációhajhászó újsághír, amely 
1940 táján először tudatta velem, hogy búvárruha nélküli búvárkodás 
is lehetséges. Nemsokára egy másik újsághírből megtudtam, hogy az 
Egyesült Államok és Németország között beállott hadiállapot miatt 
Hans Hasst és társát az USA hatóságai internálták, az általuk a né
met múzeumok számára gyűjtött anyagot pedig elkobozták. Ezzel 
vége is lett annak a hírsorozatnak, amely a békaemberkedés kezdetei
ről tudósított. Hogy ugyanebben az időben Franciaországban egy 
másik fiatalember, Jacques Cousteau is komolyan kezdett békaember- 
kedni, arról mit sem tudtam. És természetesen nem használhattam 
a békaember kifejezést sem, hiszen ez a kifejezés akkor még meg sem 
született.

1954-ben a Fotokémiai Kutató Intézetben dol
goztam laboránsként. Ez az intézet a Forte gyár telepén működött. 
A gyárnak volt egy nagy vízmedencéje. Ebben a medencében néhá- 
nyan rendszeresen fürödtünk, többek között Berti Imre, a „színes” 
téma akkori vezető kutatója is. Egyik május végi fürdésnél meg
kérdezte tőlem, nem akarok-e részt venni egy békaember-expedíció- 
ban. Hát hogyne akartam volna!
A békaember-expedícióban persze mind a békaember, mind az expe
díció túlzás. Abban az időben külföldön már valóban volt békaember-
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kedés, miután Cousteau feltalálta és kifejlesztette a hozzá szükséges 
légzőberendezést, és kialakították az egyéb szükséges eszközöket: 
uszonyokat, szigonyokat, gumiruhákat, szemüvegeket, speciális fény
képezőgépeket, filmfelvevőket, mélységmérőket stb. Ezekről már mi 
is tudtunk, de semmiféle ilyen felszerelésünk nem volt, magunk pró
báltunk mindent összebarkácsolni. A „magunk” persze elsősorban 
két idősebb barátomat jelentette, Imrét, aki meghívott, de főképp 
Bezzegh Lacit, aki akkor az Optikai Kutató Intézetben dolgozott és 
teodolitokat tervezett. (Később az egyik teodolitjáért Kossuth-díjat 
kapott.) Az expedíció is túlzás volt, minthogy mindössze Tatára men
tünk egyetlen hétre, s két barátomon, feleségükön és rajtam kívül más 
tagja az expedíciónak nem is volt.
Holmink mennyisége azonban valóban vetélkedett egy expedícióé
val. A tatai állomáson a vonatról kerékpárjainkra pakoltunk át min
dent, s toltuk a megrakott kerékpárokat a néhány kilométerre levő 
Fényes-forrásokhoz. Ott akartunk békaemberkedni.

A. Fényes-források — akkor — egyedülálló ér
dekességet jelentettek számomra. Egy Tata környéki széles, lapos 
völgyben több langyos vizű tavat lehetett találni egymás közelében, 
némelyek kerek krátertó jellegűek, mások hosszúkásak voltak. Ezek
nek a tavaknak a vize igen tiszta, télen-nyáron 20—23 °C-os volt, 
s belőlük nagy hozamú langyos vizű patak indult. E forrástavak 
feltételezhetően gyönyörű, tükörtiszta vizükről kapták a Fényes
források elnevezést. A forrásegyüttes vízhozama igen bő volt, átlag
ban 15 000—20 000 liter/perc. Egy csaknem másfél évtizedig tartó 
méréssorozat (1951 és 1965 között) 8500 liter/perc minimális és 55 000 
liter/perc maximális vízhozamot jegyzett fel. Ezek a vízhozamok igen
csak számottevőek. Az ötvenes évek elején komolyan felmerült, hogy 
Budapest vízellátásának gondjait a Fényes-források segítségével old
ják meg. Az elképzelések szerint csöveken vezették volna a vizet 
Tatáról Pestre. Nem kis vízmennyiség ez, napi 20 000—30 000 m3- 
rel lehetett volna számolni. (Sőt a gondolat tulajdonképpen régebbi, 
csaknem száz évvel korábban, a fővárosi vízművek alapításakor is 
felmerült mint lehetőség.)
Kimutatták azonban, hogy a langyos víz nem hűlt volna le, amíg
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Pestre ér, ezért ezt a tervet elvetették. Szerencsére. Szerencsére, nem
csak azért, mert langyos vizet inni — különösen nyáron — nem túl 
kellemes, nemcsak azért, mert végül is fővárosunk és vízigénye olyan 
ütemben növekedett, hogy ez a napi 20 000—30 000 m3 sem jelentett 
volna megoldást, hanem legfőképpen azért, mert ma már a Fényes
források sincsenek. Elapadtak, méghozzá az emberi beavatkozás kö
vetkeztében.
A Fényes-források ugyanis karsztforrások, de nem olyanok, mint 
amilyenekről már eddig is szó volt e könyvben. A mészkőterületekre 
lehulló csapadék ugyanis három különböző részre osztható. Egyik 
része a felszínen marad (elfolyik, elpárolog), a másik része beszivárog 
a kőzet repedéseibe és a hasadékokon, barlangjáratokon keresztül 
kerül a felszínre, egy harmadik része — és most a csapadéknak ezzel a 
részével találkozunk—a repedéseken keresztül behatol a Föld mélyébe.

A Föld mélye kifejezés természetesen relatív. A Föld csaknem 6500 
kilométeres sugarához képest ez az 1000—2000 méteres mélység, 
ahol a „mélykarsztvizek” járnak, nem számottevő. Ha viszont azt 
vesszük figyelembe, hogy tízméterenként 1 barral nő a vízoszlop 
nyomása, és Magyarország területén körülbelül 20 méterenként 
1 °C-kal nő a hőmérséklet a talajban a Föld középpontja irányában, 
akkor ezek is tisztességes mélységnek számítanak. Ebből az követke
zik, hogy ha a Gellérthegy tetején fúrnánk egy 1 kilométer mély 
függőleges lyukat a kőzetbe, s azt a Gellért Szállónál vezetnénk a fel
színre, és ebbe a lyukba felül folyamatosan csapvizet engednénk, akkor 
a szállónál kb. 60 °C-kos víz jönne ki. Ha a teljes járat tele lenne vízzel, 
akkor 9,8 bar (10 atmoszféra) nyomással törne elő a víz, hiszen a furat 
két vége közötti magasságkülönbségnek megfelelően ennyi a víz 
súlyából származó nyomáskülönbség.
Ez így persze csak durva közelítés, hiszen a tényleges értéket sok 
minden befolyásolná: például a furat méretei, a vízhozam nagysága, 
a geotermikus gradiens pontos értéke, a vízben oldott anyagok meny- 
nyisége és minősége stb. A jelenség azonban lényegében így játszódna 
le, s nagyjából a számértékek is összevethetők lennének. Nem lenne 
más ez, mint egy olyan óriási közlekedőedény, amelynek egyik szára 
rövidebb, s amelyben a vizet alulról melegítik.
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Miután a Gellérthegy főtömege dolomit, azt hihetnénk, hogy a benne 
levő repedések hálózata ugyanezt a közlekedőedény-szerepet képes 
betölteni, s a hegy lábánál levő forrásokból (a Gellért, a Rudas, és az 
Imre fürdők forrásai) lényegében az a víz tör elő, ami eső alakjában 
a Gellérthegy tetejére hullott, s a kőzet repedéseiben leszivárgott. 
No ez nem egészen így van, de az elvet illetően nem tévedtünk túl 
sokat. A karsztosodó kőzetek (dolomit, mészkő, márga) repedéseiben 
valóban mint közlekedőedényben jár a víz, csakhogy ez a vízjárás 
óriási területeket köthet össze aszerint, hogy mekkora a karsztosodó 
kőzet föld alatti kiterjedése. Hazánkban igen nagy kiterjedésű triász
kori mészkő- és dolomitrétegek találhatók, amelyek fölé a későbbi 
korokban egyéb mészkövek és dolomitok települtek. Ezeket a külön
böző földmozgások igen bonyolult módon összevissza gyűrték, emel
ték, süllyesztették, így hazánk területét egy rendkívül bonyolult, de 
lényegében többnyire összefüggő karsztvízhálózat szövi át. Ez a 
karsztvíz megtalálható a hegyek mélyében több száz méteres tenger
szint feletti magasságban éppúgy, mint az Alföld ezer méteres mély
ségeiben.
A karsztvízhálózat minden olyan helyen táplálkozik a csapadékvízből, 
ahol a karsztos kőzetet nem fedi vízzáró réteg. Távozni belőle pedig 
azokon a helyeken tud, ahol a karsztvízhálózat a legalacsonyabb pon
tokon érintkezik a szabad felszínnel. Ez elsősorban a Duna vonalát 
jelenti, ahol az Alföld kezdeténél, Buda környékén törnek fel nap
jainkban melegforrások. Nyugati irányban a Kisalföld határán, Tata
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mellett a langyos vizű Fényes-források és más Tata környéki források, 
déli irányban a Tapolcai-tavasbarlang vize, a Bükk hegység lábánál 
pedig a Miskolctapolcai-tavasbarlang forrása jelenti egyebek között 
a karsztvízhálózatok természetes megcsapolódását.

Természetes viszonyok között a vízgyűjtő területről a karsztvízrend
szerbe beérkező és az onnan a forrásokon keresztül eltávozó csa
padékvíz mennyisége hosszú távon megegyezik egymással. A csa
padékvíz időben és térben nagyon hosszú utat tehet meg a karsztvíz
hálózatban, s útját a mindenkori csapadékeloszlás is befolyásolja. Így 
aligha lehet egyértelműen megmondani, hogy ma a Gellért-forrásban 
felbukkanó víz hol és mikor került a kőzetbe. A legújabb mérések 
szerint valószínű, hogy a Gellért fürdő forrásainak vize a Dunántúli
középhegységnek a Móri-ároktól keletre levő részéről származik, és 
felbukkanása előtt 700—10 000 évet töltött a mélykarsztban. A víz 
a kőzetben megtett útja közben felmelegszik és különböző ásványi 
sókkal telítődik, esetleg gyengén radioaktívvá is válik; gyógyvíz lesz 
belőle. Hőmérséklete döntően attól függ, milyen mélységekből szár
mazik, de a felszínre kerülés sebessége is befolyásolja, továbbá, hogy 
a felszínközeiben nem keveredik-e hideg vizekkel.
A budai hegyek lábánál hatalmas geológiai törésvonal húzódik, en
nek a repedéshálózatán keresztül jut a felszínre a forró karszt
víz. Nem egy helyen, rengeteg apróbb-nagyobb járaton keresztül, 
amelyek hol eltömődnek, hol megnyílnak, áthelyeződnek stb. Ha 
csak a Gellérthegy lábánál sorakozó forrásokat nézzük: a Gellért- 
forrás medencéjében 14 helyen, a Rudas fürdőben 16, az Imre fürdő
ben 3 helyen fakad fel a meleg víz, de ezen a szakaszon a Duna med
rében is mintegy 120 szökevényforrás van. Kemény teleken, amikor 
a Dunán beáll a jég és az egész folyót egységes jégtakaró borítja, a 
Gellérthegy lábánál néhány nap alatt felolvad a jég, és egy többé be 
nem fagyó tiszta víztükör keletkezik, jeléül annak, hogy olyan bőség
gel fakad ott fel meleg víz, ami az ugyancsak tisztességes vízhozamú 
Duna vizének a hőmérsékletét is képes e szakaszon jóval a 0 °C fölé 
emelni.
Hasonló tiszta víztükör keletkezik a Margitsziget alsó végénél is, a 
budai oldalon. Nem csoda, ott van a budai parton a Császár uszoda
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(ma Komjádi), a Lukács fürdő és a szigeten a Sportuszoda. Ezen a 
területen is sok kis forrás tör fel, legérdekesebb (és egyben a Malom
tó presszó teraszáról bárki által megtekinthető) az óbudai Malom-tó. 
Ezt Musztafa pasa létesítette 1568 körül oly módon, hogy egy meleg 
forrás vizét a jelenlegi Frankel Leó utca vonalában felduzzasztottá. 
És hogy e forráscsoport valóban ugyanabból a vízből táplálkozik, 
mint a gellérthegyi, azt már Stocker Lőrinc 1721-ben megjelent Ther- 
mographia c. munkája is leírja, mert amikor tisztítás céljából, ideig
lenesen lecsapolták a Malom-tavat, ezzel együtt a Gellérthegy körüli 
források vízszintje is csökkent.
Északabbra is vannak a Dunában szökevényforrások. A Margitsziget 
fölött a Rákos-patak beömlése tájékán valaha egy kis sziget volt a 
Dunában, Fürdő-sziget volt a neve. Itt már a római korban is fürdő
nek kiépített meleg források működtek. 1775-ben egy jeges árvíz 
leborotválta a szigetet, nagy részét tönkretéve. Vendl Aladár szerint 
még a maradványán is 50—60 helyen törtek fel meleg források. 1877- 
ben azután a Duna-meder szabályozásakor a szigetet egyszerűen el
kotorták. Ma a meleg víz a Duna medrében fakad ott föl.
Még északabbra a Római fürdő forrásai buknak a felszínre. És még 
nem is említettük a számos mélyfúrású kutat, amelyből meleg víz 
tört fel, s amelynek nagy részét ma fürdőként használjuk (Margit
sziget, Dagály, Széchenyi stb.).

A  Pilis—Vértes—Gerecse hegységbiok,k nyugati 
oldalán úgy kezdődik a Kisalföld, ahogy a budai hegyeknél a „Nagy” . 
A hegyek lábánál sorakoznak a karsztforrások. Ezeknek köszön
hető, hogy Tata a vizek városa lett, noha nem folyóparton fekszik. 
Ott van a tatai Nagy- vagy Öreg-tó (ennek a partján található olimpi
konjaink edzőtábora), azután a Cseke-tó és a tóvárosi rész több 
kisebb tava, a Naszály község felé eső nagy kiterjedésű halastó, végül 
a Fényes-források forrástavai is. Utóbbiakhoz igyekeztünk öten, meg
rakott kerékpárokkal.
Meglehetősen elhagyott vidékhez értünk, néhány fürdőzőn meg egy 
kecskeőrző gyereken és néhány horgászon kívül talán senkivel sem 
találkoztunk az egy hét alatt. De a táj furcsa volt és számomra idegen. 
Nemcsak ismeretlen, jellegében is idegen, ám vonzó. Nem tudtam
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még miért. Logikátlannak tűntek a 20—30 méter átmérőjű „feneket
len” mélységű tavak, érthetetlennek a rendkívül tiszta víz, szokatlan
nak a növények, a fák, s a halak is olyanok voltak, amilyeneket azelőtt 
soha nem láttam.

Tanyát vertünk a legnagyobb tó partján, s munkához láttunk. Sok
féle saját gyártmányú eszközt hoztunk magunkkal. Mindenek
előtt kipróbáltuk a szemüvegeket. A lencsék fókusztávolsága attól 
a közegtől függ, amelyben működnek. A törésmutatót ugyanis a két 
érintkező közeg optikai sűrűségének aránya szabja meg, s ennek értéke 
egészen más, ha a lencse levegővel, s más, ha vízzel érintkezik. így 
a vízben szemünk lencséje nem a recehártyánkra vetíti a képet, víz 
alatt nem látunk élesen. Ezen segíthetünk, ha biztosítjuk, hogy sze
münk és a víz között levegő legyen és ezt a légréteget síküveggel 
zárjuk a víz felé. Ma az üzletek tele vannak békaember-szemüveggel. 
Akkoriban ilyenhez még nem lehetett hozzájutni, ezért különféle, 
balesetvédelmi célból készült szemüvegeket próbáltunk ki. Találtunk 
is közöttük olyanokat, amelyeket egészen jól lehetett használni. Cso
dálatos világ tárult elénk. A nagy tóban akár 30—40 méterre is el
láttunk, olyan tiszta volt ott a víz. A krátertavak is tiszták voltak, de 
már korántsem annyira; ezekben csak 5—6 méterre lehetett ellátni. 
Okára hamar rájöttünk. A nagy tóban működtek ugyanis a források. 
A tóban valóságos víz alatti erdő volt, de a forrásoknál gyönyörű 
víz alatti tisztások, amelyeknek talaja állandóan hullámzott. A mély
ből feltörő langyos víz lebegtette a vízből kiváló kalcitszemcséket. 
Saját szemünkkel láthattuk, hogyan születik az édesvízi mészkő.
A tavakban másfél-két arasz hosszúságú, zömök testalkatú halak ta
nyáztak. Egyáltalán nem féltek tőlünk, de a simogatás elől nyugod
tan, elegánsan ki tértek. Szinte tudomásul sem vették a víz alatti 
lámpa fényét, amikor éjjel úsztunk feléjük. Legfurcsábban azonban 
a horgászat nézett ki alulról: a horgon lógó gilisztát úgy vették körül 
a halak, mint a díszvendéget a motoros őrség. A jelenet oly mulat
ságos volt, hogy csak a levegőhiány tartott vissza a víz alatti kacagás
tól.

Legnagyobb gondunk természetesen a levegőellátás volt, hiszen gya-
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korlátlan tüdőnkkel a 40—45 másodperces víz alatti úszás már 
nagy teljesítménynek számított. Sokféle eszközt próbáltunk ki, üveg
ből készített „honolulu pipát”, felfújt futballbelsőt, gépkocsikerék- 
belsőt, hegesztett vastartályba pumpált levegőt stb. A legvidámabb 
pillanatokat a gumikígyó szerezte. Vittünk magunkkal egy 40 méter 
hosszú laboratóriumi gumicsövet. Egyik elképzelésünk ugyanis az 
volt, hogy a „búvárba” majd hosszú gumicsövön keresztül pumpál
juk a levegőt a partról, autópumpával. Nyomásszabályozó szelep 
híján, érzéssel.
Ki is tekertük a hosszú gumicsövet. Egyik végén Imre lógott a gumi
csőre szerelt gumidugóval bedugott szájával, a másik végén jómagam, 
az autópumpával. Imre lemerül, én óvatosan pumpálni kezdem a 
levegőt. Látom, hogy kapálódzik a víz alatt, majd felbukkan. Kap
kodja a levegőt, majd lihegve mondja, pumpáljam jobban, mert meg
fullad.
— No jó.
Ű lemerül, én pumpálok. Jobban. A gumicső kezd hízni, majd mo
zogni, mint egy kígyó. Pumpálom. Imre kapálódzik a víz alatt, majd 
feljön, s zihálva kapkodja a levegőt. Szid, hogy nem pumpálok eléggé. 
Pár perc szünet, Imre lemerül, én pumpálok. Még jobban. A gumicső 
dagad, dagad, kígyózik, egyenesedik, majd a fűben egy nagyot len
dül. Imre körül felhabzik a víz, s a cső vége, mint valami sugár- 
hajtású kígyó úszik el tőle.
— Kipukkadtál? — kérdem.
A gumicső megtört a fűben, elzáródott a levegő útja, s mikor már túl 
nagy volt a nyomás, a cső kiegyenesedett, s Imre szájába belesüvített 
a levegő. Szerencse, hogy a gumi vége kivágódott a szájából, s a 
kifújó levegőtől hajtva kígyózott el a vízben. Be kellett látnunk: a 
levegő biztosítása nem játék, azt nem lehet és nem is szabad házi 
barkácsolással megoldani. (Csak sokkal később tudtuk meg, hogy 
körülbelül ebben az időben Kessler Hubertnek és Rádai Ödönnek 
sikerült békaember-felszereléshez hozzájutniuk, így ez idő tájt ők is 
kezdtek békaemberkedni, de lényegesen jobb feltételekkel). 
Abbahagytuk hát a hiábavaló kísérleteket, s víz alatti fotózáshoz fog
tunk. Két fényképező és egy filmfelvevő gépet alakítottunk át erre 
a célra. Sajnos — mint utólag kiderült — a filmfelvételek valamilyen
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oknál fogva egyáltalán nem sikerültek, az állóképek viszont igen jók 
lettek. A nekem jutott színes diatekercseket néhány évvel később 
azok a fiatalok kérték el, akik az MHSZ-nél a könnyűbúvár szakosz
tályt alakították meg.

A hideggel, mint annyi sok helyen, itt is gondom volt. Hajnalban 
már igencsak fáztam, bár a júliusi éjjelek nem voltak hidegek, 
s az időjárás is kedvezett nekünk. A hajnalok nedvesek voltak, a 
tájon itt-ott ködfoltocskák, párafoltok ültek furcsa elrendezésben. 
Kiültem a tó partjára, s arra gondoltam, hogy ha ősember lennék, 
bizonyára itt telepednék meg, hiszen a langyos víz még a tél átvésze
lésében is segítene. Ilyen helyen a jégkorszakot is könnyebb lehet 
túlélni.
Sokkal később tudtam meg, hogy csak egyike vagyok a több száz
ezer év alatt erre járóknak, akikben ugyanez a gondolat fogalmazó
dott meg. Nem a Fényes-forrásoknál persze, hiszen a forrásjáratok 
egy idő után természetszerűen eldugulnak, s a víz mindig újabb és 
újabb helyeken tör fel, de a mindenkori „Fényes” forrásoknál, ott, 
ahol éppen feltört a meleg vagy langyos víz.

Tata és környéke szinte tobzódik az ősemberi 
maradványokban. Erre talán legjellemzőbb az a beszélgetés, amely 
Pécsi Márton geográfus és Vértes László, a tragikus sorsú, világhírű 
ősrégészünk között zajlott, s amelyet Gáboriné Csánk Vera idéz fel 
Az ősember Magyarországon című könyvében. A beszélgetés akkor 
történt, amikor Pécsi Márton megtalálta a vértesszöllősi leletet. Idéz
zünk a könyvből:

»Szombati nap volt. Eelhívtam Vértes Lászlót. Többször adtam már neki 
ilyen kavicsokat, szilánkokat. Volt, amikor melléfogtam. Egyszer az 
Alföldről hoztam ilyen kőszilánkokat. Eehet, hogy pár napja maradtak ott 
egy építkezési teherautóról. . . Most azonban egyértelmű volt a helyzet. A  ka
vicsok mellett, a feltört, az ember által pattintott kavicsokkal együtt átégetett 
csontdarabkákat találtam. És a rétegtani helyzetük is biztos. Mindeli. Leg
följebb a következő interglaciálisba tartoznak.«
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. .  . Vértes a%t mondta: te, e% teljesen olyan, mint Tata. Abból már elegem 
van . . .«

Tata valóban túlságosan is ismert ősemberlelő hely volt. Hanem ami 
a szomszéd község, Vértesszöllős melletti dombon akkor előkerült, 
az mégiscsak különleges volt, s elvezetett a félmillió éves, szerszám- 
készítő ősember, a Sámuel felfedezéséhez.

Amikor hajnalban a Fényes-forrástó partján ücsörögtem, minderről 
még mit sem tudtam, annál is inkább, mert másfél évtizeddel ko
rábban volt, mint Sámuel felfedezése. De a hely különlegességére 
ráéreztem. S e hegycsoporttól keletre—nyugatra egyaránt ott vannak 
az egykori hévforrások — valószínűleg nem túlzunk, ha azt mondjuk 
— ezrei. Jó részük csábító lakhely az ősembereknek. Vajon hány 
Sámuel nyugszik még az egykori forráskürtők mészköveiben? És 
Sámuelnek hány őse, visszamenőleg az emberré válás kezdetéig?

1971-ben elhatároztuk, hogy nyári szabadsá
gunkat a Fényes-források mellett töltjük. Hallottuk, hogy für
dővé építették ki, faházakkal, aminek persze korántsem örültünk, 
de reméltük, hogy ez csak nem tehette tönkre a vizet. A látvány le
hangoló volt, sőt elkeserítő. Eltekintve a kiépítettségtől s a vele járó 
tisztátlanságoktól, a legnagyobb keserűséget talán az okozta, hogy a 
Fényes-források megszűntek fényesek lenni, sőt már források sem 
igen voltak. A forrástavakban zöldesszürke, átlátszatlan, piszkos víz 
volt (Fürödni tilos!), szélük agyagos, iszapos. A tavak szemmel lát
hatóan halottak. Helyettük egy nagy betonmedence, ami ugyan akár
hol lehetne, ha nem is túl sok, de viszonylag tiszta vízzel. A Fényes
források elapadtak. Igaz, hogy akkor már mélyfúrók dolgoztak ott, 
meleg vizet keresve. De mit ér egy sikeres fúrás? Lehet, hogy meleg
vizes strandot sikerül létesíteni. Fényes-források azonban többé már 
nincsenek.

Mi történt tulajdonképpen? Semmi különös, semmi olyan, amit előre 
ne lehetett volna tudni. A területen ugyanis nemcsak meleg források 
vannak, ugyanezen karsztvízhálózattal összetelepülve helyezkednek

179



el hazánk legnagyobb széntelepei is a tatabányai barnakőszén-meden
cében. A bányászoknak pedig ősi ellensége a vízbetörés. Ezek között 
is legveszedelmesebb a karsztvízbetörés, mert hirtelen óriási meny- 
nyiségű víz törhet be a bányába. A Naszály-hegy keleti lábánál, 
Kösd mellett például volt egy kitűnő, 23 500 joule értékű szenet adó 
barnakőszén-bánya, amelyet 1907-ben egy nap alatt teljesen elöntött 
a karsztvíz. Később a bánya művelését folytatták, de 1931-ben olyan 
elemi erővel tört be a karsztvíz a bányába ismét, hogy a bányaműve
lést beszüntették.
Hasonló a veszély a Vértes—Gerecse—Bakony környék bányatele
pein. A vízbetörés ellen egyetlen biztos védekezési mód van, a karszt
víz szintjét szivattyúzással le kell csökkenteni a bányaművelés szintje 
alá. Természetesen ez a közeli és esetleg távoli karsztforrások kiapa
dásával jár együtt.

Nemcsak a Fényes-források vize apadt el, más nagy hozamú karszt
források is erre a sorsra jutottak. így például a Bakony nyugati lábá
nál a Pápa melletti Tapolcaion, a Fényes-forrásokhoz hasonló for
rástavakból 14—18 °C hőmérsékletű, olyan vízhozamú karsztvíz 
tört fel, amelyet Pápa vízellátására hasznosítottak. Ugyanezzel a víz
zel másfél évszázaddal ezelőtt, amint azt Alexay Zoltán győri tanár 
írta a Természettudományi Közlöny 1967. évi 10. számában, harminc- 
nyolc malmot működtettek. S alig jelent meg a cikk, a tapolcafői 
karsztforrások is elapadtak. A Bakonytól jóval délre, a Badacsony 
mögött is van egy Tapolca: itt is bővizű langyos karsztforrások törtek 
elő egy barlangból, tavat táplálva, amelynek kifolyásához ugyancsak 
malom épült. A barlangban csónakázni lehetett. Amikor először jár
tam e barlangban, a vize olyan tiszta volt, hogy a vízfelületet csak 
akkor lehetett látni, ha megmozgatta az ember a vizet. Amikor utol
jára láttam, a víz sáros, zavaros volt. Most már meg se nézem, mert 
a barlangi tó vize teljesen kiapadt, a tavasbarlang tó nélkül maradt. 
Az ok ez esetben nem a szénbányászat. A karsztvízszintet itt a bako
nyi bauxitbányászat csökkentette.

180



A  Derecskei-tó

Vest felől érkezve Vácra, a város először né
hány gyárteleppel, majd egy templomot körülölelő ligettel köszönti 
az országúton utazót. Nincs harminc éve, hogy e gyártelepek kezdtek 
épülni, s nincs háromszáz éve, hogy a templom, az úgynevezett Hét
kápolna felépült (1718). Magát a ligetet éppen száz éve telepítették, 
Csávolszky József kanonok indítványára. Sokáig Csávolszky-park- 
nak is nevezték.
A templom, a Hétkápolna egy dombon áll, hatalmas fákkal körül
véve, külső vakolatában az 1848-as szabadságharc megőrzött ágyú
golyóival. Mellette igen hangulatos szabadtéri oltár, érdemes arrafelé 
elsétálni. A város polgárságának kedvelt vasárnapi sétahelye volt ez. 
A templom mellett lépcsősor vezet le a meredek domboldalon a temp
lom alatt levő két bővizű forráshoz. Nagyszerű vizek fakadtak itt, 
nem lehetett úgy elmenni mellettük, hogy az ember ne ivott volna 
a forrásvízből. Gyógyhatást tulajdonítottak a víznek, az egyik forrást 
Hétkápolnai-szemvíznek vagy Hétkápolnai-gyógyforrásnak hívták, a 
másikat Mária-kútnak. Amikor utóbb arra jártam, tábla volt a forrás 
fölött: a víz mérgezett, nem iható!
Mérgezett? Ez a gyógyforrás? Mitől? Talán a Chinoin-teleptől?

Annak idején igen nagy visszhangot váltott ki, 
hogy 1981. február 11-én a hírközlő szervek bejelentették: a váci 
déli vízmű vize mérgezett, ivásra alkalmatlan, a város vízellátása ve
szélybe került. A mérgezés eredetének felderítésére vizsgálat indult. 
A vízmű kútjait arra a területre telepítették, amelyet az előzőekben 
sződi strandként emlegettem. E terület mellett megy az országút,
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amelynek másik oldalán a Chinoin létesített megsemmisítő telepet a 
gyógyszertári hulladékanyagok elégetésére. Ez azonban nem valami
féle zárt építményben történt, hanem egyszerűen egy jókora gödröt 
ástak, amelybe jó pár tonna szerves oldószert és mindenféle egyéb 
anyagot öntöttek a hulladékra és meggyújtották. Hatalmas, vastag 
füstfelhő kígyózott ilyenkor az égnek, de rendszerint nem jutott túl
ságosan magasra, inkább szélesen elterült a környék fölött, fojtogatva 
nemcsak az ott tartózkodókat, hanem a kocsival átmenőket is. 
Ugyanitt volt a városi szeméttelep is. Megindult hát a vizsgálat, hon
nan ered a szennyezés. A feladatot nehezítette, hogy nem lehetett 
tudni, milyen vegyi anyag okozta a mérgezést. Ezért hosszú, bonyo
lult vizsgálatokat, valóságos nyomozást kellett végezni a Vízgazdál
kodási Tudományos Kutatóintézet és az Országos Közegészségügyi 
Intézet szakembereinek, valamint a Műegyetem Analitikai Tanszéke 
munkatársainak. Bebizonyosodott, hogy a szennyezés a Chinoin-telep- 
ről ered. A területről végül 50 000 m3 szennyezett földet kellett ki
emelni és elszállítani egy (Mogyoród határában levő) olyan területre, 
ahol a geológiai adottságok kizárják annak a lehetőségét, hogy a 
méreganyagok a talajvízbe kerülhessenek.
Hanem a Hétkápolnai-gyógyforrások aligha szennyeződhettek a 
Chinoin-teleptől. Nemcsak azért nem, mert mintegy két kilométerre 
vannak egymástól, de azért sem, mert a talajvíz mozgásiránya sem teszi 
ezt lehetővé. Ha nem a Chinoin-telep mérgezte meg a forrásokat, 
akkor mi?
A méreggel való szennyeződésnek — sajnos — van más lehetősége is, 
a nitrittel való szennyezés. Mintegy félezer magyar község ivóvize 
vált emiatt ivásra alkalmatlanná. Ezekbe a községekbe lajtkocsikon 
hordják az ivóvizet, ha nincs kiépítve a vezetékes vízellátás. A nitrit 
többféle helyről is származhat. Túl sok szerves anyag bomlásakor is 
megjelenik, a közegészségügyi szakemberek azelőtt egyértelműen ki
mondhatták a nitrittartalmú kútra, hogy bomló szerves anyaggal 
került kapcsolatba.
Ez a lehetőség ma is fennáll; a kutak elszennyeződésének bizonyára 
a sok szakszerűtlenül felhalmozott szemét is az oka. De származhat a 
nitritszennyezés a helytelen nitrogénműtrágyázástól, és az esetek 
nagyobb részében alighanem ez utóbbi a bűnös.
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A  forrásoktól továbbsétálva a Duna felé, az ember 
hamarosan egy rövid, keskeny, viszonylag magas töltésre ért. Ami 
jobb kéz felé lenn látszott, az megfelelt volna Dante színjátékához 
díszletnek. Víz volt ott, de vízfelületet szinte nem is lehetett látni. 
Sárgászöldes, nyálkás moszatok borították a tavat. Felszíne rücskös 
volt, mintha valami óriási varangyos béka bőre lett volna. Lentről 
békabrekegés hallatszott, s időnként egy-egy places. Nem „klutty”, 
nem az a hang, amikor a béka tiszta vízbe ugrik, hanem a „places”, 
amiből tudni, hogy a béka fennmaradt a nyálkás — moszatos felszí
nen. Ez a tórészlet volt a Derecskei-tó legdélibb csücske. (Az úrinők 
itt fordították el a fejüket undorral, attól tartva, ha sokáig nézik, éj
szaka valami rémes álom színtereként jelentkezik újra. A tisztes úrilá
nyok pedig úgy gondolták, hogy ez az a mocsár, amibe elsüllyednének, 
ha engednének azoknak a gondolatoknak, amelyek a fiúkkal kapcsolat
ban időnként ostromolják őket.)
Másképp nézett ki a tó a sétaúton észak felől megközelítve. Hatalmas 
víztükör, a partján szomorúfűzek. Olyan romantikus volt, hogy az itt 
készített fényképfelvételét apám kinagyítva és bekeretezve a szoba 
falára akasztotta. A körülötte levő parkban platán-, vadgesztenye-, 
feketedió-, éger- és egyéb díszfák sorakoztak, egy igencsak látványos, 
kellemes és manapság már ritka ökológiai együttesként, amelynek a 
kiéréséhez a telepítéstől fogva egy évszázad kell, s ami mindenképpen 
méltó lenne a védelemre.

Közelről nézve azonban mindenütt szép volt a tó. Vize teljesen tiszta, 
átlátszó volt, jeléül a benne uralkodó tökéletes biológiai egyen
súlynak. Ha az ember megfelelő szögben nézett a vízbe úgy, hogy nem 
zavarta a felületről visszaverődő fény, csodálatos világ tárult elé. 
Először a halakat vette észre. Egyesével, de inkább csoportosan úsz
tak. Többnyire a naphalak és a szivárványos öklék voltak, amiket látni 
lehetett. S ahol szivárványos ökle van, ott kagylónak is lennie kell. 
Az ökle ugyanis igen furcsa módon szaporodik. A hím egy kagyló 
mellett engedi ki spermafelhőjét, ezt a kagyló a vízzel beszívja. 
Ezután a nőstény e kagylóba dugja tojócsövét és belerak egy petét, 
a mely odabent a kagylóban termékenyül meg.
A szivárványos ökle nőstényében évente mintegy negyven pete fejlő-
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dik, a műveletsor minden egyes pete lerakásánál megismétlődik. Az 
ivadékok a kagylóban kelnek ki, s azt mindaddig nem hagyják el, amíg 
a szikzacskójukból táplálkozni tudnak. Hogy ez a védelem milyen 
hatásos, azt éppen a lerakott peték száma mutatja; a szivárványos ökle 
fajfenntartásához e néhányszor tíz pete is elegendő, noha a halak 
többségének ehhez néhányszor tízezer vagy néhányszor százezer petét 
kell lerakniuk egy-egy ívásnál, sőt a tok egy-két millió petét rak le 
egyszerre. A Derecskei-tóban valóban voltak kagylók, nem is egyféle, 
és ott voltak a csigák is, a vízben élő csigák sok faja.

A halakat, kagylókat csigákat a figyelmesebb sétálók is észrevették, 
esetleg egy-két csíkbogarat vagy csibort is. A valóságban ez csak 
a „kirakat” volt, némi mutatvány hozzá nem értők számára. A tó 
vizében ennél sokkal-sokkal nyüzsgőbb élet folyt, de ezt a nyüzsgő 
életet már csak a gondos megfigyelő vette észre. Legjobban úgy lehe
tett e vízi lényeket megfigyelni, hogy az ember kimert egy csomó 
moszatot, üledéket a tóból, belerakta egy nagy befőttesüvegbe vagy 
akváriumba, s azután figyelte az ebben folyó eseményeket.
A víz az üvegben meglepően hamar feltisztult, alulra a törmelék 
süllyedt, felülre szállt a békalencse (ezeken lehetett leginkább hidrákra 
vadászni, de persze csak nagyítóval), s középen a fonalasmoszatok 
úsztak. Rövidesen szinte nagyvárosi forgalom alakult ki az üvegben, 
akváriumban. Nagyvárosi, mert olyan nyüzsgés volt benne, mint egy 
nagyvárosban.
Ha szerencséje volt az embernek (s elég gyakran volt), akkor kifogott 
egy vízipókot. A vízipók nem tétlenkedik. Amint helyreáll a nyugalom 
az üvegben, elkezdi építeni a maga sűrű szövésű búvárharangját. 
Azután kibukik a felszínre, s visszabukva a szőrzetéhez ragadó levegő 
ezüstpáncélként veszi körül. Mintha egy nyolclábú ezüstgolyó igye
kezne a búvárharanghoz: odaérve szabályosan lesöpri magáról a 
levegőt, az apró buborékok a sűrű hálóban fennakadnak. Egy-kettőre 
a háló néz ki hatalmas ezüstgolyónak, néhány merülés elegendő, hogy 
a vízipók feltöltse levegővel. Azután nyugodtan lesben áll a víz alatt: 
a levegőt magagyártotta búvárharangja adja számára.
Amott a lapos víziskorpió (Nepa cinerea) mozdul az üvegben. Igazából 
nem skorpió, hanem a poloskák egyik képviselője, de ragadozó,
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veszedelmes ragadozó. Teste végén hosszú légzőcső van. Nem ez az 
egyetlen ragadozó poloska a vizekben. Az igen mozgékony és kitűnő
en repülő búvárpoloskákkal a szabadban hamarabb találkozunk, mint 
üvegünkben, itt viszont megmozdul valami, amit mindeddig kis 
gallydarabkának néztünk. Ő a vízi botpoloska, az álcázás nagymestere. 
Szüksége is van rá, hiszen ragadozó, s lassú mozgásával aligha csípné 
el áldozatát, ha az időben észrevenné.
Ezután apró, milliméternyi piros gömböcskék tűnnek a szemünkbe, 
amelyek egyenletes sebességgel haladnak ide-oda, igen nagy számban; 
a víziatkák. Megfigyelni őket már csak nagyító segítségével lehet. 
Velük ellentétben a náluk alig kisebb Cyclopsok, amelyek már a 
rákokhoz tartoznak, lökésszerűen haladnak tova, s miután testük 
végén szimmetrikusan kétoldalt valami hengeresféle szerv van fel- 
függesztve, ezek nagyító nélkül úgy néznek ki, mint a lökhajtásos re
pülők hajtóművei. Alaposabban megvizsgálva kiderül, hogy e szervek 
petezsákok, s e piciny, milliméternél is kisebb ún. evezőlábú rákok 
bizony nem sugárhajtással haladnak.
Itt-ott lárvafélék mozdulnak, a szúnyoglárvától a kérészlárván keresz
tül a szitakötőlárváig, ember legyen a talpán, aki mindet ismeri és 
felismeri. Azután az üveg falán valami nagyon aprók jelennek meg, de 
olyan furcsák, hogy alaposabb vizsgálatra késztetnek. Vegyük elő a 
legnagyobb nagyítónkat, s elénk tűnik a kürtállatka. Mintha átlátszó 
papírból csavartunk volna staniclit, csakhogy ez a ministanicli él és 
mozog, sőt a stanicli szájánál körbe-körbe „betessékelők” ülnek és 
mozognak: a csiliók, amelyek a táplálékot hajtják a kürtállatka belse
jébe. Táplálék? Ez esetben még apróbb állatokat, növényeket fed e 
fogalom, de ezeket már nagyítóval sem láthatjuk. Vegyünk hát 
mikroszkópot elő. Kisebb mikroszkóp is elegendő, és újabb csodála
tos világ tárul elénk. Az ostorokkal úszók, mint az Euglena, a csillók- 
kal úszók, mint a papucsállatka, az egysejtűek közül. De feltűnnek a 
kerekesférgek és a fonalférgek különböző képviselői is. Mindezek 
közül talán a harangállatka, a Vorticella a legmegkapóbb: hosszú, 
spirális nyélen levő harang (vagy kehely), amelynek peremén csillók 
mozognak összerendezett mozgással, hajtják befelé a táplálékot a 
kehely belsejébe. Közben a spirális nyél nyúlni, sőt nyújtózni kezd, 
tolva-tolva a végén levő kelyhet. Azután egy villanás, a kehely össze-
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zárul, s a nyél visszarándul zárt spirállá. Pár másodperc, a szigor 
enyhül, a kehely nyílni, a spirálnyél ismét nyújtózni kezd, s minden 
kezdődik elölről. A kehely kinyílik, a peremén levő csillók hajtják be
le a táplálékot. . . Táplálékot? Cseréljük hát mikroszkópunk lencséjét 
erősebb nagyításúra. Az eddigi 100—200-szoros nagyítás helyett most 
vizsgáljuk 600-—1000-szeres nagyítással az üveg tartalmát. A bakté
riumok világába jutottunk. S közöttük ott találjuk a legősibb élőlénye
ket, a metánképző baktériumokat, amelyek a mocsár fenekére süllyed
tek szerves törmelékből mocsárgázt, metánt készítenek. Immár három 
és fél milliárd év óta!

A. tó keleti partja mellett százéves, hatalmas 
platánfák sorakoznak, nyugati partjánál szomorúfűzek. Közöttük a 
horgászok apró padjai. A laposabb keleti medencét nád lepte be, 
itt-ott sás közül röppennek fel a szitakötők. A déli medencében béka
lencsék milliói úsznak a vízen, ide-oda haj ókázva az éppen aktuális 
szél szerint. A felszín alatt, de a felszínre is kibukva fonalas moszatok 
felhői lebegnek. A déli és a keleti medence találkozásánál pedig egy 
szerény, meghúzódó, jelentéktelennek tűnő növény úszik a vízben. 
Ez a rence, az egyik ragadozó növényünk. Apró rovarokkal, rákokkal 
táplálkozik. Másik ragadozó növényünkből, a harmatfűből már csak 
Délnyugat-Dunántúlon találhatók példányok.

Vajon miért kell egy növénynek ragadozóvá 
válnia? A vízinövények a vízben oldott anyagokat használják fel 
testük felépítésére. Az elemek közül a hidrogént és az oxigént a víz is 
szolgáltathatja: a fotoszintézis első lépése éppen a víz szétbontása 
e két elemre. Szénforrásuk a levegő széndioxidja. Ily módon ezek az 
elemek mindig bőségesen állnak a vízinövények rendelkezésére. A 
nitrogénnel és a foszforral már baj van. A levegőben ugyan sok a 
nitrogén, s ennek egy része a vízben is oldódik, ezt azonban a növé
nyek nem tudják hasznosítani. A nitrogén és a foszfor e természetes 
tavakban hiánycikk. És jó is, hogy hiánycikk, hiszen ha nem lenne 
az, a vízinövények iszonyatos mértékben elburjánoznának, s a tavat 
igen rövid idő alatt feltöltenék.
Természetes körülmények között tehát csak annyi nitrogén és foszfor
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kerül a tóba, amennyit az elpusztult növények és állatok visznek bele. 
És hogy az idők folyamán ez se halmozódjon fel túlságosan, arról a 
rovarok gondoskodnak; a szúnyogok, a szitakötők, a kérészek stb. a 
tóban nőnek fel, onnan veszik fel testük nitrogénjét és foszforját, és 
kirepülve e nitrogént és foszfort el is távolítják a tóból. így lehetsé
ges, hogy a tavak természetes feltöltődése igen lassú folyamat: a 
nitrogén- és foszforgyeplő fogja azt vissza.
Ebben a nitrogén- és foszforszegény környezetben nagy előny egy 
növénynek, ha kerülő úton hozzájuthat ezekhez az elemekhez. Ezért 
rendezkedett be a rence és a harmatfű rovarfogásra: a rovarok páncél
zatának anyaga, a kitin különösen sok nitrogént tartalmaz.

A. Derecskei-tó vî e is önmagát tartotta tö
kéletes egyensúlyban a nitrogéngyeplő segítségével, s vize olyan 
tiszta volt, hogy ma a vízcsapból folyó víz is zavarosabb. Ezt a tiszta
ságot a felületes szemlélő nem látta, hiszen a békalencse, a buborékos 
moszatok, amelyeknek még a neve is „békanyál”, a tisztátlan víz 
fogalmát sugallták.
Valamikor a hatvanas években azután a horgászok vették kezelésbe a 
vizet. Azzal kezdték, hogy „beetették” a halakat. Először a legna
gyobb, az északi medence vizének az egyensúlya borult fel. A víz 
megzöldült, jeléül annak, hogy benne felesleges nitrogén van, s az 
egysejtű algák, kovamoszatok korlátlanul szaporodhatnak, nincs 
gyeplő, ami ezt a szaporodást visszafogná.
A víz eme változása természetesen a horgászatra is visszahatott. 
Elhatározták hát, hogy kipucolják a tavat. Meg is tették, ezzel még a 
maradékát is kiirtották annak a növény- és állatvilágnak, amely — ha 
hagyják — egy idő múlva visszaállíthatta volna a tó biológiai egyen
súlyát. A víz még átlátszatlanabb, még rondább lett. Hogy ezért-e vagy 
a halak miatt, a duzzasztási szintet is megemelték. Ezt a parti fák 
nem viselték el, pusztulni kezdtek. Két éve jártam arra. Mindhárom 
medence vize, élővilága teljesen tönkrement. Némi reményt nyúj
tott, hogy a duzzasztott vízszint a délkeleti részen egy új, lapos kis 
medencécskét alakított ki, amelyben tökéletesen tiszta volt a víz, 
nagyszerű a biológiai egyensúly. Innen talán majd elindul útjára az 
élővilág, hogy a nagy medencéket is visszahódítsa.
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Tegnap líjra kimentem a Derecskei-tóhoE feje
zet odáig volt megírva, hogy „ . . . egy igencsak látványos, kellemes, 
manapság már ritka ökológiai együttes bontakozik ki előttünk, olyan, 
amelynek kiéréséhez a telepítéstől fogva egy évszázad kell, s ami min
denképp méltó lenne a védelemre.” Ez volt az utolsó leírt mondatom. 
Még ki sem szálltam a kocsiból, már láttam, hogy valami katasztrofális 
történt a ligettel. Az óriási platánfák telepítésük századik évfordulóján 
kivágva. Méteres tönkjeik ott sorakoznak egymás mellett, mutatva, 
hogy nem is olyan régen ott egy csodálatos, platánsorral szegélyezett 
sétaút vezetett. Tó sehol. Vize leeresztve, medrét földmunkagépek 
túrták. Gondolom, e tevékenységet nagytakarításnak szánták, a tavat 
„kitisztítandó” . És néhányan bizonyára nagyon büszkék lesznek, hogy 
milyen szépen „rendbehozták” a tavat, a ligetet.



Varázsvessző

Iliért a fejezetért egyesek alighanem megát
koznak majd az Akadémián. S lesznek,akik legszívesebben nem meg-, 
hanem kiátkoznának. Mégis megírom. Nem én tehetek róla, hogy a 
természet (szerencsére) nem az akadémiák elképzeléseinek, hanem 
saját törvényeinek engedelmeskedik.

Víz, VV> VV • • • Gond, ha sok van belőle, de 
még sokkal nagyobb gond, ha egyáltalán nincs. Falvak, városok, 
országok néptelenedtek el a történelem során a víz elapadása miatt, sőt 
feltehető, hogy a népvándorlások mozgató ereje is egyes belső-ázsiai 
területek elsivatagosodása volt. Persze a víz hiánya sokkal jelentéktele
nebb esetben is gondot jelenthet, méghozzá nem is könnyen megold- 
hatót. Így volt ez a Mihály-hegyi parcellázásoknál is: a vevők olcsón, 
csodálatos kilátású telkekhez jutottak, éppen csak a vizet kellett két- 
három gellérthegynyi magasságra felcipelni. Sehol egy forrás, sehol 
egy kút, ameddig a szem ellát. Érthető, hogy hamarosan minden te
lektulajdonos kútfúrásról kezdett álmodozni. Ismervén azonban a 
környék geológiai felépítését, a sikeres kútfúrásnak igencsak kicsik 
az esélyei.

Egyik szombaton telekszomszédom azzal fogad, hogy kihozott egy 
varázsvesszős embert, aki végigjárta a terepet, s itt meg ott vizet jel
zett neki a vessző.
Nem szeretem az ősi tapasztalatokat nagyképűen, fennhéjázva el
utasítani. A népi megfigyelésekben, tapasztalatokban sokkal többször 
van igazság, mint tévedés, még akkor is, ha babonajellege van. Mert
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például azt mindenki tudja, hogy gyógyszereink igen nagy része szár
mazik olyan növényekből, amelyek gyógyhatásait a nép figyelte meg, 
de azt természetesen babonának vették, hogy ezt vagy azt a növényt 
éjfélkor kell szedni az akasztófa tövében. Hát az akasztófa töve alig
hanem babona, az azonban kiderült, hogy a növények anyagcseréje 
más nappal és más éjjel, s bebizonyosodott, hogy egyes gyógyhatású 
anyagok éppen éjjel halmozódnak fel a növényekben. Természetes 
hát, hogy e növények éjjel szedve sokkal hatásosabbnak bizonyultak. 
A teljesen tiszta babonára is tudok példát mondani. Legrégebbi 
emlékeim egyike nagyanyámnak az a fülembe vésődött mondata, hogy 
„Aki a fecskét bántja, véres kenyeret eszik.” Ha valami, ez aztán tiszta 
babona, annyira, hogy akkor se hittem el, pedig nemigen lehettem 
4—5 évesnél több. Mégis, úgy bevésődött emlékezetembe, hogy ma is 
emlékszem rá, és még tudományos célból is aligha tudnék ártani egy 
fecskének. S csak mostanában tudatosult bennem, hogy ez a nyilván
valóan nem igaz mondat mennyivel hatékonyabb módja volt a ter
mészetvédelemnek, mint ahogy azt ma az általános iskolába járóknak 
akarjuk elmagyarázni a környezetismeret-órák tananyagaként.

Nem vetem el eleve a népi tapasztalatot, de el 
sem fogadom könnyen: megpróbálok utánajárni, hogy mennyi 
benne az igazság. Részletesen kikérdeztem hát szomszédomat, hogy is 
történt a varázsvesszős „kutatás” . Kiderült, hogy a vessző valójában 
nem is vessző volt, hanem dróthurok, de jelez a valódi vessző is, ha 
még nedves és hurokba hajtják.
Levágtam a közeli vadrózsabokorról egy hosszú, egyenes hajtást, 
karikába hajtottam, két végét markomba fogtam, s előrenyújtott 
kézzel elkezdtem fel-alá mászkálni a hegyoldalban. Figyeltem a hurkot, 
figyeltem magam, reagálunk-e valamire. Körülbelül egy órája mász
káltam, erősen koncentrálva, gyorsan, lassan, hol alacsonyan, hol 
magasan tartva a rózsavesszőt, hol szorítva, hol lazán fogva. Közben 
besötétedett, s a telihold bevilágította a tájat. Leengedtem a karom, 
fáradt volt már, gondoltam abbahagyom. Azután mégis továbbindul
tam a holdvilágban, mint valami holdkóros, messze előrenyújtott 
karokkal. Ezúttal sokkal messzebbre mentem az úton, mint addig. 
Amikor odaérkeztem, ahol egy bokorsor keresztezi az utat, valaki
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hirtelen megcsavarta kezemben a vesszőhurkot. Azazhogy senki, a 
vessző magától csavarodott meg, lefelé a föld felé.
Félelmetes érzés volt, hirtelen visszahőköltem. A hurok visszaállt 
vízszintesbe. Előreléptem, megint lehajlott, továbbmenve pár lépés 
után visszaállt. Visszajöttem: megint lehajlott. Szorosan fogtam vagy 
lazán, egyaránt jelzett.
Aznapra elég volt.
A napkelte a terepen talált. Kezemben ezúttal már dróthurok volt. Ez 
sokkal érzékenyebb műszernek bizonyult, olyan helyeken is határo
zottan jelzett, ahol a tényleges vessző meg se moccant. Következetesen 
mindig ugyanott, ugyanúgy jelzett. Ha valahol jelzett, nyomon lehe
tett vele követni az „eret” fölfelé is, lefelé is. A különböző erek lefelé 
egyesültek mint vízfolyások. Nincs mese, a jelenség létezik. De mit 
jelez? A talaj állapotát, ä levegőét vagy az én lelkiállapotomat?

»A geológia megtartja, amit a varázsvessző ígért, s bőkezűen tár fel vizet, sőt 
szenet és kőolajat.« (Du Bois-Reimond, Természettudományi Közlöny, 
1877).

Bejártam varázsvesszővel a környéket, igyekeztem minél több tapasz
talatot gyűjteni és azokat rendszerezni, hogy összefüggéseket találjak a 
jelenségek között. Mindenekelőtt megállapítottam, hogy a hegyes- 
völgyes terepet valóban behálózzák mindenféle „erek”, amelyek 
olyanféle (de nem teljesen azonos) rendszert alkotnak, mint a víz
folyások. Egy részük olyan, de ezeket váratlan irányokban más erek 
keresztezik: ez utóbbiak egy részét geológiai vetődésekkel sikerült 
azonosítanom. Azután jelzi a gödrök szélét, legalábbis a frissen ásott 
gödrökét.

Három évvel a varázsvesszővel való megismerkedé
sem előtt egy augusztusi vasárnap délelőtt négyen ültünk a házunk 
melletti tölgyfa alatt és beszélgettünk. Ágreccsenés hallatszott, mind
annyian oldalt néztünk: egy csodálatosan szép alakú, fényes szőrű, 
hatalmas agancsú szarvasbika állt tőlünk huszonnyolc méterre, és 
nézett bennünket vagy tíz másodpercig. Azután igen könnyedén 
feljebb ment a meredek oldalon vagy tíz métert, ott az erdő szélén 
megállt, s ismét néhány másodpercig bennünket nézett. Azután be-
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lépett az erdőbe. De nem fölfelé ment, hanem elkanyarodott a házunk 
fölé, ott ismét megállt, s ismét másodpercekig nézett bennünket. 
Megdöbbenten ültünk. Azt értettük, hogy a szarvas szokatlan idő
pontban való megjelenése a kirándulóknak köszönhető, akik a dél
előtti vonattal érkezve zavarhatták fel az alattunk levő völgy akácosá
ban. Azt is értettük, hogy miért éppen erre jött: kitaposott csapás 
vezetett erre. De miért követte a csapást a házunk fölé, miért nem 
elfelé igyekezett?
A választ a varázsvesszős vizsgálatok adták meg: az állatcsapások fö
lött ugyanis jelez a varázsvessző vagy fordítva, az állatcsapások is arra 
vezetnek, amerre a varázsvessző „jelez”. így például a csapások és a 
varázsvessző egyaránt elvezetnek a Rigó-hegy tetején levő dagonyá
hoz. Az állatok tehát, amit mi a varázsvesszővel érzékelünk, segéd
eszköz nélkül is érzik. És ez érthető; számukra létfontosságú, hogy 
érezzék a vízhez vezető utat. Gondoljuk el, mi lenne azokkal a hatal
mas afrikai állatcsordákkal, amelyek több száz kilométeres távolságo
kon keresztül vándorolnak a száraz időszak beálltával, ha a teljesen 
kiszáradt felszínen nem éreznék meg, hogy merre mennek a föld 
alatti vízáramlások, ahol előbb-utóbb ivóvízhez juthatnak! Ez a fel
ismerés megerősítette, hogy nem bebeszélésről, magammal való el- 
hitetésről van szó, hanem valódi tapasztalatról. Szerencsém is volt, 
mert a nyárral igen nagy szárazság köszöntött be. Már július végén 
elkezdtek sárgulni a fák — a szelídgesztenyefák levelei is lefelé lógtak 
—, a talajon másfél-két centiméter széles repedések keletkeztek. 
Hetenként végigjártam a területet a dróthurokkal: a gyengébb 
„erek” egymás után tűntek el, egyre kevesebb helyen jelzett a hurok. 
Szeptemberre már csak egyetlen eret lehetett „kimutatni”, azt, ahol a 
legnagyobb állatcsapás, és a mi szarvasunk útja vezetett, az, amelynek 
az úttal való kereszteződésénél először fordult el a kezemben a rózsa
vessző. Fölötte a fák zöldek maradtak, a gesztenyék sem lógatták 
leveleiket. Nem kétséges, az erek jó része valóban kapcsolatban van a 
talaj nedvességtartalmával.
A kételynek egy egész kis maradéka még mindig élt bennem. Hátha 
várom, hogy hol jelezzen a dróthurok? Hátha azért jelez az állat
csapáson, mert tudom, hogy ott állatcsapás van? Hátha felszíni jelek
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alapján előre feltételezem, hogy itt vagy ott felszín alatti vízér talál
ható, s azért hajlik le ott a dróthurok?

Nagymaros nincs csatornázva. Megkértem hát 
vb-titkár barátomat, mondana nekem egy olyan udvart, ahol működő 
emésztőgödör van, de hogy hol, azt a felszínről nem lehet látni. 
Kiderült, hogy az ő udvaruk is ilyen. Kezemben a hurokkal beléptünk 
az udvarba. Akarva-akaratlanul, egy szempillantással felmértem a 
terepet, s önkéntelenül megállapítottam, hogy hol kell lennie az 
emésztőnek. Elindultam hát arra, de az ötödik lépésnél hirtelen lefele 
fordult a dróthurok, mégpedig igen erőteljesen. Két négyzet alakú 
területet lehetett itt kijelölni egymás mellett. Az ülepítőt és az emész- 
tőt. Az udvarnak pontosan átlósan ellentétes sarkában, mint ahol 
vártam. A magamnak való „bebeszélés” lehetősége tehát megdőlt.

»A hívők között találunk tudományosan képzetteket is, akik csak magukat 
csapják be, de mind a hagyományos, mind a modern varázsvesszős kuta
tás igazában a szélhámosok és sarlatánok vadászterülete.« (Beck Mihály: Tu
domány — áltudomány.)

A  „varázsvessző” sem nem tudomány, sem 
nem áltudomány. Semmi köze sem a tudományhoz, sem az áltudo
mányhoz. Jelenség, amely létezik, függetlenül attól, hogy hiszünk-e 
benne vagy sem, hogy kiátkozzuk-e vagy sem. Tudománnyá vagy 
áltudománnyá akkor válna, ha a jelenséget értelmeznénk, valamilyen 
okra visszavezetnénk, ezáltal illesztve bele a tudomány vagy vala
milyen áltudomány rendszerébe. Ha a jelenséget a természettudomány 
már ismert és igazolt törvényeivel sikerül magyarázni, úgy maga is 
bevonul a tudomány fegyvertárába. Ha viszont például azzal magya
rázzuk, hogy a dróthurkot rég meghalt inkvizítorok hazajáró lelkei 
csavargatják kezünkben azért, hogy egyes tudósokkal újra járassák a 
történelem során periodikusan visszatérő kiátkozási procedúrákat, 
bizonyára az áltudomány útjára lépünk.

Magam természetesen a tudomány útját próbál
nám járni, ezért igyekeztem, hogy azon igazán töredéknyi időt és
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energiát, amelyet e kérdés tisztázására áldozhatok, lehetőleg úgy 
használjam fel, hogy az természettudományos szempontból értékelhető 
legyen. Elolvastam néhány idevágó cikket meg egy könyvecskét, s azt 
tapasztaltam, hogy magát a jelenséget elég jól írják le, de a mögé kép
zelt lehetséges magyarázatok nem állják meg a helyüket. Meglepett 
azonban, hogy a kezembe került írások mind Y alakú vesszőről be
szélnek, megemlítve ugyan, hogy egyesek hurkokat használnak. 
Megpróbáltam az Y alakú vesszőt fából is, drótból is, az irodalomban 
leírt fogásmóddal is, más variációkkal is. Az én kezemben nem moz
dult. Természetesen ettől más kezében még működhet.
Következő lépcsőben kipróbáltam, hogy az általam használt drót
hurok más kezében jelez-e. Meglepődtem: sokkal gyakrabban kaptam 
pozitív eredményt, mint gondoltam, az emberek — tapasztalatom 
szerint — mintegy 10—15 %-ának kezében kisebb-nagyobb mértékben 
jelez a dróthurok.

Azután kipróbáltam, van-e összefüggés a vessző nedvességtartalma 
és működése között: a frissen vágott ágból hajlított hurok elég jól 
jelez, ahogy szárad, úgy egyre kevésbé, a teljesen száraz egyáltalán 
nem működik. Mintha a hurok érzékenysége valamilyen módon 
elektromos vezetőképességével volna összefüggésben. Erre utalt az is, 
amit a dróthuroknál figyeltem meg: ha teljesen száraz a tenyerem, a 
hurok kevésbé érzékeny. Ezért műanyag fóliát tettem a tenyeremre, 
ezáltal szigetelve el a drótot: így egyáltalán nem működött. Akkor 
sem, ha csak az egyik kezemtől szigeteltem el a drótot. A működés 
feltétele tehát, hogy a testem mint vezető és a drót mint vezető zárt 
kört alkossanak.
A következő lépésben azt kellett eldöntenem, hogy a földdel elektro
mos kapcsolatban kell-e lennem. Ezért hát kipróbáltam meztéláb, 
bőrcipőben, illetve gumicipőben. Kipróbáltam csontig száraz talajon, 
esőben, hóban. Azt találtam, hogy a hurok érzékenysége mindezektől 
független. A testemből és a dróthurokból álló „műszer” tehát nem a 
földdel, hanem a föld fölötti térrel áll kölcsönhatásban.

A kör tehát teljesen leszűkült. Az egyik oldalon a működés feltétele az 
elektromos vezetőképesség. A másik oldalon akkor olyan tényezőt 
kell keresni, amely ezzel a vezetőképességgel tud kölcsönhatásba lép-
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ni. Ez pedig a természettudományok törvényei szerint vagy az 
elektromos, vagy a mágneses tér.
Az mindjárt az elején feltűnt, hogy a dróthurok nem kilendül, vagy 
lehajlik, hanem „beáll”. Ezen azt kell érteni, hogy az „érhez” közeled
ve pontról pontra olyan irányba áll be, amelyik egyre nagyobb szöget 
zár be a vízszintessel, míg végül az „ér” fölött függőlegessé válik. Ha 
bármelyik pontnál megállunk, a hurok megmarad abban a szögben, 
amelyikbe beállt. Úgy néz ki, mintha a hurok valamilyen lehajló vonal 
irányába állna be, pontról pontra.
Hogy az erővonalak kérdését is eldöntsem, ugyanazon „ér” fölött 
különböző magasságokban vezettem a hurkot, már amennyire a drót
hurok mérete és saját testméretem megengedte, vagyis a talaj fölött kb. 
50 cm-től mintegy két méter magasságig. Azt tapasztaltam, hogy a 
magasság növekedtével hirtelenebbé, meredekebbé válik a feltétele
zett „erővonal” lefutása. Mintha az „erek” helyén a mágneses vagy 
elektromos erővonalak sűrűsödnének, s a dróthurok iránya ezen erő
terek ekvipotenciális felületeinek irányát követné.

Sűrűsödhetnek-e hát a légkör elektromos terének, illetve mágneses 
terének az erővonalai a talaj meghatározott helyein? Eddigi vizsgáló
dásaim szerint a hurok jelez ott, ahol a föld alatt víz húzódik. A ve
zető révén ott az erővonalak valóban sűrűsödnek. Említettem, hogy 
jelzett a dróthurok geológiai repedések, vetődések mentén (andezit és 
mészkő esetén próbáltam). Ezek hézagai vízgyűjtők, az erővonalak itt 
is sűrűsödnek.
Meglepetésemre hirtelen megtekeredett a kezemben a dróthurok, 
amikor kőművesekkel való beszélgetés közben véletlenül a frissen 
rakott házalap fölé léptem. Jogos, hiszen a fal nedves volt. E tapasz
talat alapján merész próbát tettem.

Pécseit voltunk Médával, gondoltuk, hazafelé a 
Mecseken keresztül jövünk, s közben megnézzük az abaligeti barlan
got, amelyet még nem láttam. A barlang zárva volt, szemerkélt az eső, 
így beültünk a kocsiba, indultunk haza, Pestre. Útközben megláttunk 
egy falun kívül álló Árpád-kori templomot. A templom zárva volt,

195



de ajtaja mellett egy táblán az egykori és mai állapot, a restaurált és 
restauráltalan (ma föld alatti) falmaradványok feltüntetésével.

— Ellenőrzőm, jó-e a térképük — mondtam félig tréfásan, nyilván 
a kezemben levő dróthuroktól ihletve. S valóban, a térképen feltün
tetett valamennyi egykori fal helyét kimutatta a dróthurok, sőt ezen 
túlmenően néhány olyan falmaradványt is jelzett, amelyeket nem 
jeleztek a kérképen.
— Ahol templom volt, ott papiaknak is kellett lennie — mondtam 
felbátorodva saját eredményemen, s elindultam a templom melletti kis 
tisztásra. Valóban, a sima fűben egy téglalap alakú, ház nagyságú 
helyet körbejelzett a dróthurok.
Hasonló tapasztalatot a budai hegyekben is szereztem. Az Árpád- 
kilátó melletti falmaradványoktól kiindulva úgy vezet körbe a drót
hurok, mintha egy régi várfal nyomain vezetne.
Falmaradványokat is jelez hát. Hogy minden falmaradványt ki lehet-e 
mutatni vele, azt nem tudom, feltehetőleg a szárazakat nem. De ha a 
földben levő fal több nedvességet köt meg, mint környezete, úgy a 
varázsvessző működése érthető.
Ércteléreket én eddig nem vizsgáltam, de hát a varázsvesszőzés egyik 
klasszikus területe éppen ez. Érthető, hiszen az érctelérek, lévén a 
szomszédos kőzetnél jobb vezetők, nyilván magukba sűrítik környe
zetük mágneses és elektromos erővonalait.

Eddig mágneses és elektromos térről beszéltem. Sta
tikus térről lévén szó, el kellene dönteni, hogy a mágneses vagy az 
elektromos térerősség változása-e az, amit az ember—dróthurok al
kotta műszer érzékel.
Amit eddig leírtam, az mind olyan észlelésekre vonatkozott, amikor a 
dróthurok segítségével követni lehet valamilyen irányt. Vagy a fel
tételezhetően föld alatti vízér irányát, vagy egy vetődését, állatcsapá
sét, netán egy föld alatti fal vonalvezetését, esetleg egy árok szélét. 
Nem ritka azonban, hogy a hurok egyetlen pontot jelez, ahonnan se 
jobbra, se balra, se előre, se hátra nem vezet semmi. Ráadásul vannak 
olyan pontok, ahol a dróthurok nem lefelé, hanem határozottan és erő
telj esen felfelé mozdul el! Ezeknek a pontoknak a helyét sem talajbeli, 
sem felszíni, sem geológiai adottságok alapján nem lehet értelmezni.
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Egy ilyen ponton három és fél méter mélységig lefúrtunk, semmi 
különlegeset nem találtunk.
Ismeretes, hogy a földbe vágó villám átmágnesezi a kőzetet, méghozzá 
a becsapódási hely körül, kör alakban. A mágnesezési kör iránya pedig 
attól függ, hogy a villám a felhőből indult-e a földre vagy fordítva, a 
földről a felhőre. Elképzelhető, hogy az ilyen pontszerű anomáliák 
egykori villámbecsapódások helyét jelzik, s a dróthuzal aszerint hajlik 
lefelé vagy felfelé, hogy a mágnesezettség az óramutató járásával 
megegyezik-e a kőzetben, vagy azzal ellentétes. Vagyis közvetetten, az 
egykor becsapódó villám kisülésében az elektromos áram haladási 
irányát jelzi. Ha ez a feltételezés helytálló, a „varázsvessző” működése 
a mágneses tér helyi változásaival áll kapcsolatban.

»A varázsvessző ugyanis egyike azoknak az eszközöknek, atnelyekkel — a 
parapszichológia szerint — a pszichikus energiák manifesztálódnak.« 
(Beck Mihály: Tudomány — áltudomány.)

E sorok leírása előtt mintegy két hónappal kaptam meg a La Recherche 
című francia folyóirat július—augusztusi számát, benne a varázs- 
vesszővel kapcsolatos kutatások legújabb eredményeiről szóló össze
foglalóval. A Természet Világa egyik külső munkatársa készített a 
cikkből összefoglaló ismertetést a lap számára (1981. novemberi szám
ban jelent meg).

«Felmerül a kérdés, vajon mindenki képes-e ily módon érzékelni a források 
jelenlétét ? Ennek eldöntésére három országfan is végeztek kísérleteket. 
Franciaországban 1962 és 1964 között különböző alanyokkal és különböző 
helyeken végzett vizsgálatok szerint az emberek kb. 2j3 részének van „víz
kereső reflexe”. Amerikai kutatók 150 olyan diákkal kísérleteztek, akik 
még soha életükben nem tartottak vízkereső pálcát a kezükben. A z  eredmény 
meglepő volt: a 150 diák közül 149 jelezte a vízforrást, igaz, különlegesen 
érzékeny berendezéssel dolgoztak. Szovjet tudósok folyamatos rotációra is képes 
berendezést használtak, s a kísérlet eredménye szerint a nők érzékenyebben je
lezték a víz jelenlétét, mint a férfiak (a nőknek 40%-a, a férfiak 20%-a). 
Milyen jelenség válthatja ki a reflexet? A  francia Yves Eocard vizsgálatai 
szerint ez a tényező a mágneses mező változása. Efeltételezés szerint, amikor

197



a forráskutató állandó mágneses menőben lépked, az î omtensfó szabályozása 
fenntartja a megfelelő kézjjelyzetet, és a bot gyakorlatilag változatlan marad. 
Amikor azonban a kereső olyan helyre érkezik, ahol a mágneses mező homo
genitása megérzi a változást, ez a mágneses anomália kiváltja a pálca lebille- 
nését. Igen érzékeny emberek 2—3m-es távolságon eloszjó 10 * gauss (10 y) 
mágnesesmezp-változást is képesek észlelni. Ez fantasztikus teljesítmény, ha 
tudjuk, hogy 10 y csupán 0,05 része a földi mágneses mező értékének!
Rocard igen érzékeny (1 y) mágneses rezanancia-magnetométerrel végzett 
vizsgálatai megerősítették az előbbi feltételezést. A  forráskutatók botja 
mindig ott billent le, ahol a mágneses anomália volt. A  mágneses mezőben 
bekövetkező változást nemcsak a víz jelenléte, hanem a talaj különböző hetero
genitása is létrehozhatja! Vagyis a forráskutató reflexet nem mindig a víz 
váltja ki.
1966-ban a Szovjetunióban végzett vizsgálatok szerint a forráskutatók jelzései 
80—90 %-os pontossággal snegegyeztek egymással.
A z  egyik legérdekesebb kísérletet az USA-ban végezték 1971-ben az Utah 
Water Research Eaboratory kutatói, akik addig meglehetősen szkeptikusan 
nyilatkoztuk a forráskutatókról. 150 egyetemistát kértek meg négy különböző 
útvonal végigjárására. Ezek közül kettő nagyjából egyenletes mágneses mezejű 
volt (max. 10—15 Y ingadozás), kivéve egy-egy véletlenszerűen megválasztott 
szakaszt, ahol egy vasrudat ástak le függőlegesen, amely 100 Y -nál is nagyobb 
mágneses rendellenességet okozott. E kísérletek bebizonyították, hogy a véletlen- 
szerű forrásfelfedezésnek esélye csak 1 a 6000-hez; a forráskutatók jelzései 
között jó  egyezés volt megfigyelhető, a vízkereső jelzései kapcsolódtak a nyom
vonalon megállapított mágnesestérerő-változásokhoz■ Persze figyelembe kell 
venni a mágneses mező értékének esetleges ingadozásait, valamint irányfüggősé
gét is.
Sok másféle vizsgálat és magnetométeres mérés után Rocard megállapította, 
ahhoz> hogy a forráskutató érzékelje a mágneses anomáliát, az kell, hogy a 
Zavarómezp a földi mező irányába essék és legalább 10 T erősségű legyen.
A z  érzékelés fiziológiai mechanizmusa azonban ma még meglehetősen homá
lyos. A z t már kétségtelenül bebizonyították, hogy az ember öntudatlanul érzéke
li a mágneses mezfi változásait. Egy kísérletben pl. megfigyelték, hogy a 0,1 
gauss mesterséges mágneses mező hatásának kitett, álló kísérleti alany előre 
vagy hátra dől, anélkül, hogy ezt észrevenné. A  bot lebillenését kiváltó reflex

198



élettani hátterét azonban valószínűleg még igen sok kutatás után lehet majd fel
deríteni.«

A  különböző külföldi vizsgálatok tehát a mág
neses erőtér változásában jelölik meg a varázsvessző működésének 
természettudományos alapját. Kérdés, érzékelhetjük-e a mágneses 
teret?
Az élővilágban nagyon sokféle élőlénynél mutatták ki a mágneses tér 
érzékelésének képességét. Ez a képesség különösen erős és kitűnően 
reprodukálható a mágneses baktériumoknál, a cápáknál, a háziméhnél 
és a házigalambnál. Ha például a házigalamb fejére állandó mágnest 
helyeznek, borult időben teljesen elveszti tájékozódási képességét. 
Erős mágneses anomália még derült időben is megzavarja a galamb 
tájékozódását.
Ha az élőlények érzékelik a mágneses teret, kell hogy legyen erre vala
milyen érzékelőszervük. Ésszerűnek tűnik a feltételezés, hogy ez vala
milyen módon a mágneses erővonalak metszésénél a vezetőben a 
Faraday-törvény által indukálódott áramon alapszik. Ilyen szervet 
eddig szárazföldi állatokban nem találtak. Igaz viszont, hogy a cápák
nak és a rájáknak van olyan érzékelőszervük, amelyik százezred volt/ 
centiméter erősségű villamostérerősség-változást is képes érzékelni. 
1962-ben Lowenstam felfedezte, hogy a bogárcsigák fogszerű képződ
ményei magnetittel (mágnesvasérc) vannak fedve. Ezt követően Gould
1978- ban a háziméhben, Walcott 1979-ben a házigalambban, Frankel
1979- ben a mágneses baktériumokban, Zoeger 1980-ban a delfinekben 
mutatta ki a biológiai úton képződött magnetitkristályok jelenlétét. 
Több jel arra utal, hogy a biológiai magnetitképződés meglehetősen 
általános az élővilágban. Mindezek alapján Kirschvink és Gould, a 
princetoni egyetem kutatói részletes számításokat végezve megállapí
tották, hogy ezek a parányi biomágnesek kellő érzékenységgel rendel
keznek arra, hogy a földmágnesesség minimális változásait észleljék, és 
rámutattak azokra a mikroszkopikus mechanizmusokra, amelyek segít
ségével ez a hatás az idegrendszerre áttevődhet.

Az élőlények mágneses szervének létezése még egyáltalán nem jelenti 
azt, hogy ezzel van kapcsolatban a varázsvessző működése. Sőt. 
Lehetséges, hogy a különböző típusú varázsvesszők nem is teljesen
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azonos aiapelven működnek, hiszen az irodalom, amelyik általában az 
Y alakú vessző használatáról beszél, a vessző kibillenését emlegeti, a 
hurok viszont határozottan beáll egy irányba. Ezeket az eltéréseket 
természetesen meg kell majd vizsgálni.
A varázsvessző működési mechanizmusa nem tisztázott. Az azonban 
az eddigi ismeretek alapján teljesen nyilvánvaló, hogy nem kell műkö
dése mögött valamiféle pszichikus energiákat elképzelni, vagy az egé
szet áltudománynak kikiáltani. A varázsvessző nem varázslat, műkö
dése egyértelműen a ma is ismert természettörvényeken alapszik.

Neves fizikaprofesszor barátom szobájában ülve 
szó került a varázsvesszőről. Nem hitte el, hogy a kezemben mű
ködik. Hosszan-hosszan magyarázta, hogy miért nem működhet. 
Hívtam, menjünk ki a terepre, megmutatom. Nem volt hajlandó, azt 
mondta, nem nézi meg, mert az nem működhet. Azután mégis kimen
tünk, homokos homogén terepre. Összevissza mászkáltam, ő csak állt, 
és nézte, hogy a hurok nem mozdul. Végül visszaindultunk a kocsi
hoz. Keresztül a HÉV sínjein. És ott a hurok levágódott. Hogy a 
sínektől-e vagy a felső vezetéktől, nem tudom.
Vége lett a kétkedésnek. Saját szemével látta, hogy a jelenség mennyire 
intenzív és reprodukálható, hogy a tévedés, véletlen kizárt.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat továbbképzést szervezett az 
ország fizikatanárai számára Szolnokon. Meghívtak előadást tarta
ni, lementem. Diákszállóban szálltunk meg, többágyas szobában. 
Éjjel szóba kerültek az „áltudományok”, s annak tipikus példájaként a 
varázsvessző. Miután tapasztalataimat elmeséltem, a jelenlevők elhall
gattak (hogy meggyőzve-e, azt nem tudom), csak az egyik jónevű és jó 
felkészültségű, tehetséges fiatal tanársegéd tartott ki igen intenzíven 
elutasító álláspontja mellett. Másnap ebéd után kivettem a dróthurkot 
a kocsiból, s több fizikatanár jelenlétében megmutattam neki, hogyan 
működik. Azt mondta, látja, de nem hiszi el. Erre a jelenlevők sorra 
próbálták a dróthurok működését, s az egyik tanárnő kezében valóban 
működött is, méghozzá sokkal intenzívebben, mint az enyémben. 
Tanársegéd barátunk kijelentette, ezt is látja, de mégsem hiszi!
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Elhívtam hát őt a ház mögé, hogy kettesben nézzük meg, hátha jelez 
ott is a hurok. Szerencsénk volt, a szálló konyhájának szennyvízelve
zetője alighanem rossz lehetett, mert a hurok erősen jelzett. Ezalatt a 
többiek elöl maradtak a tanárnővel, hogy az én vizsgálataim eredmé
nyéről ne szerezzen tudomást. Azután ő ment végig a ház mögött a 
dróthurokkal, s az eszköz ugyanazokon a helyeken jelzett.
Ifjú tanársegéd barátom végignézte, majd kijelentette, hogy ismét 
látja, de mégsem hiszi.

Kedves fiatal barátom! Hogy ki mit hisz, és 
mit nem, az mindenkinek a magánügye, legalábbis hazánkban. Ahhoz 
is joga van mindenkinek, hogy a saját szemének, saját tapasztalatának 
se higgyen. Ahhoz is joga van, hogy mások előtt is kinyilvánítsa, mit 
hisz, mit nem. Ahhoz azonban nincs joga, hogy a saját hitét hirdesse 
tudománynak a tapasztalattal szemben és a tapasztalati tényeket ál
tudománynak !
Giordano Brúnót, aki a tapasztalat alapján állította fel elképzeléseit, 
azzal a váddal küldték máglyahalálra, hogy az akkori hivatalos tudo
mánnyal szemben áltudományt, azaz hamis tanokat hirdetett.
Galileo Galileit, aki egész életét a tapasztalásnak s a szerzett új tapasz
talatok feldolgozásának szentelte, arra kényszerítették, hogy tanait 
hamis tanoknak, azaz áltudománynak ismerje el az akkori hivatalos 
tudománnyal szemben.
Darwin tanait, amelyek egyedülálló mennyiségű tapasztalati alapon 
nyugodtak, perbe fogták, lényegében áltudománynak kiáltva ki azokat 
az akkori hivatalos tudománnyal szemben.
Századunkban a tapasztalati alapokon nyugvó genetikai elméletet 
kiáltották ki tragikus módon áltudománynak, s emeltek hivatalos 
tudomány rangjára felelőtlenül kreált hamis tanokat.
Am a tapasztalattal szembeni szembecsukósdi hosszabb távon nem 
fizetődik ki. A tudománytörténet kiátkozási procedúrái végül is min
dig a kiátkozókra ütöttek vissza.

Az igazi tudósnak, az igazi tudománynak nincs szüksége kiátkozási 
procedúrákra, s különösen nincs inkvizíciós jellegű eszközökre.
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Ezek többnyire a szakmai gyöngeség, az alkotásképtelenség tünetei. 
Az igazi tudomány a jelenségek egzakt, elfogulatlan vizsgálatát végzi, 
egyforma esélyt és különösen egyforma lehetőséget biztosítva minden 
nézetnek. Ez az egyetlen biztosítéka annak, hogy tényleg korrigálni 
lehessen azokat, amik tudásunkban, szemléletünkben tévesek vagy 
helytelenek.

» A z t is meg szeretném erősíteni, hogy a Központi Bizottság, eddigi gyakor
latának megfelelően, a jövőben sem vállalja a tudományos viták eldöntését. 
Ha ettől eltérnénk, szerintünk az káros és rossz lenne- A  tudományos problé
mákat a tudomány körében és a tudósok vitájával kell tisztázni és eldönteni.« 
(Kádár Jánosnak a Magyar Tudományos Akadémián 1981. november 17-én 
tett látogatásakor elhangzott beszédéből.)

Ehhez igazán nem szükséges kommentárt fűzni. A tapasztalati tények 
függetlenek attól, hogy ki ismeri el őket, és ki nem. A tényékhez fűzött 
magyarázatok igazságát is egyedül csak az döntheti el, hogy összhang
ban vannak-e a tapasztalattal vagy sem. A tudománynak pedig nem az 
a feladata, hogy kiátkozza vagy nemlétezőnek kiáltsa ki azokat a ta
pasztalatokat, amelyeket nem tud megmagyarázni, hanem éppen 
ellenkezőleg, az, hogy minél hamarabb pontos, mérési adatokkal iga
zolható, egyértelmű természettudományos magyarázatot adjon a 
jelenségekre. A tudománynak a legalapvetőbb hajtóereje éppen az 
érthetetlen megmagyarázása iránti vágy kell hogy legyen. Ha ezt a 
vágyat kiöljük, kiöljük a tudományért élés hivatástudatát. S ez esetben 
maradnak a tudományból — néha egészen jól — élők. Alighanem sú
lyos kárunkra.
De a tudománynak azért is elsőrendű feladata e jelenségekkel foglal
kozni, mert éppen a megmagyarázatlan jelenségek teremtenek talajt a 
szélhámosságok számára.
A dróthurok nemcsak a vizet jelzi. S ráadásul az esetek többségében a 
víz sem kút céljaira használható talajvizet jelent, hanem csak dúsabb 
talajnedvességet, amelyet esetleg hiába fúrunk meg, vizet nem ka
punk. Tehát a legjobb szándékkal végzett kutatás sem állíthatja egy
értelműen talajvíz jelenlétét. Azután igencsak kérdéses lehet a szándék
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is, különösen, ha mögötte anyagiakkal is alátámasztott megbízatás is 
rejlik. S végül, ebben az esetben a műszer a varázsvessző—ember 
együttes. S ez a műszer nem független a pszichés hatásoktól. A gyakor
lás, az elvárás, a beleélés észrevehetően erősíti a dróthurok működését. 
Ez szándékosan vagy öntudatlanul hamis eredményekre vezethet. 
Kritikusan kell tehát értelmeznünk a „varázsvesszős” vízkutatás 
eredményeit.





epilógus





SzjnJ Péter bütykénél

Püspöki város lévén Vác nem szűkölködik temp
lomokban. A mát említett Hétkápolnán és a kisebb kápolnákon kívül 
négy nagy temploma is volt, a Fehérek temploma, a Piaristák temp
loma, a Barátok temploma és a Nagytemplom, azaz a püspöki székes- 
egyház. Mai alakját a török hódoltság után kapta a város, nem cso
dálható hát, hogy úgyszólván mindene barokk, házai, templomai, szob
rai. Én e szinte teljesen barokk környezetben nőttem fel, mégsem sze
retem ezt a stílust. Elismeréssel adózom ugyan a mesteremberek mes
terségbeli tudásának, akik a cirádás, barokk csodákat megalkották, 
számomra a barokk — kevés kivétellel — mégis a lényeg nélküli hival
kodást idézi. így hát elismerésem gróf Migazzi Kristóf bíboros püs
pöknek, aki az 1760-as évek elején leállította az épülő székesegyház 
munkálatait, Isidore Canevaleval új terveket készíttetett, az előző, 
barokk stílusú tervek helyett korai neoklasszicista stílusban. (Az igaz
sághoz azért hozzá tartozik, hogy Hauszmann János eredeti, ránk 
maradt barokk székesegyház tervei is igen szépek, és Migazzi nem a 
barokk stílus, hanem a magas költségek ellen emelt kifogást.) Ennek 
köszönhetjük a város mai szép székesegyházát.
A székesegyház csak elölről tetszik olyan nagyon. Oldalról, hátulról 
felemás, meglehetősen lehetetlen épület, s ha valaki semmit sem tud 
keletkezésének körülményeiről, akkor is érzi, hogy itt végül is nem az 
született meg, amit elkezdtek. Valami, aminek az alapjait Pilgramm 
Antal tervei alapján a barokk stílusban szokatlan kereszthajós tervek 
szerint rakták le, amelyekre Hauszmann János már egy másik székes- 
egyház építését folytatta, s amelyen végül egy neoklasszicista stílusú 
templom épült fel.
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Elölről vis2ont kétségtelenül nagyon szép a templom. Kupoláján a 
kereszt túlnyúlik a hatvan méteren, két csonkatornya negyvenhárom 
méter magasba tör, közbezárva a szenteket, azaz Mária, József, Péter, 
Pál, János és Jakab kőszobrait. Bevallom, csak most, e sorok írása 
kapcsán néztem utána, hogy a szobrok kiket is ábrázolnak, jóllehet e 
szobrokkal igen szoros kapcsolatban álltam. Különösen a Szent Pétert 
ábrázolóval, pontosabban kissé előre helyezett jobb lábának hüvelyk
ujjával. Arra szoktam jobb tenyeremmel támaszkodni.

A^ a szokásom, miszerint jobb tenyeremmel 
Szent Péter jobb lábánák hüvelykujjára támaszkodom, 1946 márciusára 
nyúlik vissza. Ekkor kérdezte meg apám, akarok-e pénzt keresni. Én 
akartam volna, csak éppen fogalmam sem volt arról, hogyan is kell az 
csinálni. Tizenkét és fél éves voltam.
— Rendbe kell hozni a nagytemplom toronyóráját. Én megcsinálom a 
központi szerkezetet, te pedig rozsdátlanítod a vezetékeket, valamint 
a tornyokban és a számlapoknál levő elosztószerkezeteket. 
Természetesen fogalmam sem volt arról, hogy ezek milyenek és hogy 
valójában mit is kell tennem, de biztos voltam benne, ha apám úgy 
ítéli meg, akkor meg tudom csinálni. A teljes húsvéti szünetet a 
toronyban töltöttem, reggeltől estig. Rozsdátlanítottam, kalapáltam, 
smirgliztem, petróleummal mostam, olajoztam. Közben apám ki
esztergálta a központi szerkezet hiányzó alkatrészeit. Április végén az 
óra elindult. És felvettem életem első munkabérét.
Azazhogy nem vettem fel. Az infláció kellős közepén voltunk, s a 
pénz napról napra értéktelenedett. Ezért apám azt javasolta, hogy a 
munkáért pénz helyett ad egy Lajos-aranyat, az nem inflálódik. Ebben 
meg is egyeztünk. A Lajos-aranyat azonban nem kaptam meg, még 
csak nem is láttam. Elszámolását megkönnyítette, hogy igencsak ha
mar elherdáltam, még mielőtt megkaptam volna.

A  Naszály-begy felől jövő utak keresztezték 
a vasutat, s — a sorompók jól ismert hátrányait elkerülendő — alul
járókon vezettek át a vasút alatt. A legnagyobb, leghosszabb ilyen 
aluljáró az állomás mellett épült, ha szőlőnkben mentünk, ezen kellett 
keresztülmennünk. Mindig csodálkoztam, hogy gyönyörű, hasáb
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alakúra faragott kövekből épült falain másfél-három méter közötti 
magasságban piros festékkel vonalak vannak húzva, mellettük évszá
mok. Ezek azt jelezték, hogy mikor, milyen magasan hordta tele az 
alagutat sáros lével egy-egy nagyobb felhőszakadásnál a hegy felől 
lezúduló áradat.
Ennek akart véget vetni a város akkori igen aktív főmérnöke, s a 
temető fölött hatalmas földgátat építettek az időszakos vízfolyás útjá
ba. Nagy munka volt ez akkoriban, hiszen nem földmunkagépek 
mozgatták, hanem napszámosok csákányozták meg és talicskázták 
odább a kemény talajt. Még minket, gimnazistákat is kirendeltek, hogy 
társadalmi munkában kubikoljunk. Nem vagyok benne bizonyos, 
hogy segítségünk túl sokat lendített az építkezésen.

1947 nyara, kora ősze lehetett, egymagám indultam ki a szőlőnk
be. A temetőtájékon összetalálkoztam egy nálam jóval idősebb, de 
igencsak széllelbélelt fiúval. Csatlakozott hozzám, együtt baktattunk 
a hegynek, keresztül a készülő földgáton, amelynek tetején, olyan 
öt-hat méteres friss földhányás szélén vagy hat darab betonból készült 
kútgyűrű sorakozott.
— Gurítsuk le őket a rézsűn — javasolta társam.
Tetszett az ötlet, megigazgattuk az első kútgyűrűt, nekieresztettük a 
lejtőnek. Nem gurult két métert sem, összecsuklott, mintha cukorból 
készült volna. Messziről integetett, kiabált az őr, de mi elfutottunk, 
neki a hegynek. Csakhogy engem megismertek, s szóltak apámnak, 
aki előtt meg sem próbáltam tagadni a gurigázást.
— Hát van pénzed, abból megveszed a betongyűrűt, s kifuvaroztatod 
a helyszínre.
így történt, hogy a Lajos-aranyam árának nagy része ráment a guri- 
gázásra. Viszont a maradékot is el kellett költenem, nehogy inflálód
jon. Ezen a maradékon vettem egy használt mikroszkópot. S ez a 
mikroszkóp olyan csodálatos világot tárt fel előttem, ami nem kis 
mértékben járult hozzá ahhoz, hogy szívemben és lelkemben biológus
sá váltam.

Ennek az első pénzkeresetnek volt egy hosszú 
távú következménye: minthogy a toronyóra jó lett, kezelni is kellett, 
azaz súlyait naponta felhúzni, a szerkezetet olajozni, szabályozni.
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Ezt a feladatot is én kaptam, s így egyrészt a továbbiakban rendszeres 
havi jövedelemhez jutottam, másrészt kulcsom és szabad bejárásom 
volt a székesegyház tornyához, ami egy egészen külön és különleges 
birodalom volt, s alighanem többet ért a havi fizetésnél.
Hatalmas, talán 5—6 méteres nagykapuba vágott kiskapun keresztül 
lehetett az egyik csonkatorony aljába belépni. Innen csigalépcső veze- 
zett az első fafödémig, körülbelül 30 méter magasba. Itt volt a köz
ponti óraszerkezet, innen lógtak le drótkötélen az órasúlyok, amelye
ket hatalmas kurblival naponta kellett felhúzni. Ezen a födémen ke
resztül futottak le a harangkötelek is a földszintig. A harangok a kö
vetkező födém fölött lógtak, ez a födém azonban már vasbetonból ké
szült.
Innen lehetett egy rácsos vasajtón keresztül kimenni a „szentekhez” . 
A két csonkatorony között, kb. 30 méter magasságban helyezkedett el a 
templom homlokzatán hat darab, egyenként jó öt méter magas kő
szobor. Ezekhez szoktam reggelenként kimászni, s leggyakrabban- 
Szent Péter lábainál ücsörögve, Péter lábaira támaszkodva nézni, 
figyelni az ébredő várost, az ébredő folyót, az ébredő vidéket. Soha 
senki nem vette észre, hogy Péter lábánál a harmincméteres magasság
ban hús-vér ember is ücsörög.
Itt — a toronyban — minden méret hatalmas volt. Tornyon persze 
nemcsak a csonkatornyokat kell érteni, hanem a templom padlás
tereit és lépcsőházait is, amelyek többé-kevésbé összefüggő rendszert 
alkottak. Egyetlen toronyajtókulcsommal a templom szinte minden 
használaton kívüli belső terébe eljutottam. Közvetlenül a szentek 
alatt, az oszlopok fölött volt egy hatalmas üres tér, kisebb hangver
senyteremnek bizonyára megfelelne. Egyetlen bejárata egy kb. 60—70 
centiméter magas, a csonkatorony falát átszelő járat volt. Több ilyen 
járat található a csonkatoronyban, kis alagutak ezek, hiszen a falak 
vastagsága, amelyen keresztülvezetnek, 1—2 méter. Ilyen vágatok 
visznek az óra számlapjaihoz a csonkatornyok tetején, s ilyenen 
keresztül lehetett a kupola padlásterébe is bejutni.
A kupola padlásterébe menni hosszabb kirándulást jelentett, amire 
viszonylag ritkán kerítettem sort. A főhajó fölött hatalmas padlástér 
volt, kisebb színházak joggal irigyelhetnék e padlástér méreteit. 
Zseblámpáim fénye bizony elveszett benne. Ebbe a padlástérbe már
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csak a tetőről lehetett bejutni, a csonkatoronyból ki kellett mászni a 
lebádogozott tetejére, s ott menni a tetőbejáróig.
Ezek az utak külön élményt jelentettek, előkészületnek is fel lehetett 
fogni ezeket jövendő alpinistaságomhoz. Az bizonyos, hogy a tér
iszony leküzdésére itt kitűnő lehetőség kínálkozott. Külön élményt 
nyújtott a kupola tetőszerkezete. Falrésze és a tetőbádog között körül
belül 2—3 méteres szabad tér van, ebben helyezkedik el a tetőszerkezet 
ácsolata, s megy fel csigavonalban egy falépcső a kupola tetejére, ahol 
ismét ki lehet jutni a szabadba.
Akárhogy nézem, hatalmas birodalom volt ez, amelyben én voltam az 
úr. A független, a szabad úr. Hiszen amikor becsuktam a csonkatorony 
alján a bejárati ajtót magam mögött, s rázártam a zárat, azt tehettem, 
amit akartam. Senki sem regulázhatott. Pedig veszély, az volt bőven. 
De visszapillantva, az idő távlatából is megállapíthatom, hogy noha 
sok merész és veszélyes dolgot csináltam, felelőtlen, meggondo
latlan cselekedet nem volt közöttük.
Reggel, ha kevés időm volt, nem ültem ki Péter lábához, csak meg
álltam a harangok zsalugáteres ablakainál, s onnan ellenőriztem a 
várost, amelyet teljes egészében magaménak tekintettem. Az is volt, 
szülővárosom, amelynek minden porcikáját szerettem, s amelyet 
nemcsak belülről ismertem, de kívülről is, vagyis amelynek a környé
két is alaposan bebarangoltam úgy 3—4 évtizede. S ez olyan időtávlat, 
hogy érdemes lenne újra felmenni, körbenézni: hogyan alakult, válto
zott, fejlődött a környék és a város.
Igen, érdemes lenne.

E ponton abbahagytam az írást, elhatároztam, kimegyek Vácra, fel
megyek a Nagytemplom tornyába, körbenézek a csonkatoronyból, s 
elmondom kedves olvasóimnak, hogy ami a szemem elé tárul, miben 
különbözik a három-négy évtizeddel ezelőtti látványtól. Hiába volt ez 
az elhatározás, ahogy mondani szokták, „nem jött össze” a kirándulás. 
Közben a vállalt határidőm lejárt, le kellett adni a kéziratot a kiadó
nak. A befejező néhány oldalra haladékot kértem, remélve, hogy 
szándékom nyáron megvalósíthatom. Nem sikerült. Itt az ősz, lejárt 
a haladékom is. Menjünk hát képzeletbeli szemlére, hiszen ismerve a 
változásokat, jól magam elé tudom képzelni a mai látványt is.
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Magas a csonkatorony, a negyvenhárom mé
ter bizony egy jó tizenöt emeletes ház magassága. A lent sétáló em
berek már kicsiknek látszanak, s ha nem ismerősök, már személytele
nek is. Ide-oda nyüzsögnek, ki gyorsan, ki lassan sétálva és innen lent
ről e nyüzsgés bizony értelmetlennek, céltalannak tűnik, akár a téren 
átrobogó autók rohanása. Lényegében így volt ez negyven évvel ez
előtt is, csak a forgalom volt kisebb. A tértől távolabbra tekintve a 
háztetők kis zöld foltokat ölelnek körül, az udvarokat, kerteket. Ez 
sem sokat változott. A háztetők között itt-ott templomtornyok ma
gasodnak szép számmal, ezek sem változtak. Amott azonban egy új 
kupola emelkedik, nem templom, hanem a város új, szép művelődési 
centruma.
Kissé távolabbra tekintve, a szokásos változás: a háztetőket sokemele
tes lakótömbök váltják fel, szinte körülölelve a várost. Nem szép 
látvány. Természetellenesnek érződik, ahogy az épületek magassága 
nem a városközpont, hanem annak pereme felé növekedik, fenyegető 
gyűrűbe szorítva a várost, amely azelőtt az egyre nagyobb kertekkel 
szinte észrevétlenül ment át a lankás-dombos tájba, hogy azután 
hatalmas hegytömbökben folytatódjon, azokkal zárva le a látóhatár 
nagy részét. De természetellenesnek érződik az is, hogy míg azelőtt 
az apró kertes épületek színesen tarkították a tájat, az új lakótelepek 
betontömbjei már nagyságban is vetélkedve a dombokkal, megtörik 
azok természetes lágy vonulatait.
Kellettek az új lakások a városnak. Az elmúlt három évtizedben lako
sainak száma mintegy ötven százalékkal növekedett, ipartelepei is 
alaposan megnőttek, ami ismét csaknem maradéktalanul előnyös a 
város számára. Akár akarjuk, akár nem, szemünk újra és újra megakad 
a Dunai Cement- és Mészmű, a DCM hatalmas füstölgő gyárkémé
nyein és építményein.

A. cementgyár építése az ötvenes évek elején ke
rült előtérbe. Telepítését részben a Naszály-hegy kitűnő — vagy lega
lábbis akkor még kitűnőnek vélt — dachsteini mészköve indokolta, 
részben pedig a Duna közelsége, amely — külön a DCM-hez készülő 
kikötővel — olcsó vízi szállítást tett volna lehetővé. A második érv 
idővel elavult, így a kikötő meg sem épült.
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A városban akkoriban sokan tiltakoztak a cementgyár telepítése ellen, 
mondván, hogy a cementgyár porát az uralkodó északnyugati szél a 
városra fogja hozni. Talán a Forte gyár akkori vezetői tiltakoztak 
legerőteljesebben, rámutatva, hogy a fotoemulziók gyártásához kü
lönösen tiszta levegő kell, s lehetetlenné válik majd a fotópapírok és 
filmek gyártása. Az arra akkor illetékesek mindenkit megnyugtattak: 
a cementgyár a legmodernebb technológiával fog működni, por
mentesen.
Hát ez bizony nem így lett. A DCM jó két évtizeden keresztül ontotta 
a cementport, amelyet a szelek sok-sok kilométerre elhordták, s amely 
szélcsendes időben 150—200 m vastagságban megülte a hegyekkel 
majdnem teljesen körülvett váci katlan légrétegeit, szürkévé változ
tatva a tájat, növényeket. A tiltakozóknak lett igazuk, a cementpor 
évtizedes problémát okozott a Forténak is, s csak komoly beruházás
sal, drága szűrőberendezésekkel tudták az emulziós műveletekhez 
szükséges tiszta üzemi levegőt biztosítani.
Az utóbbi években a DCM porkibocsátása észrevehetően csökkent, 
de még sok millió forint beruházásra van szükség ahhoz, hogy a 
cementpor végleg eltűnjön a környék levegőjéből.

Népünk hát végig a tájon, a DCM füstölgő 
kéményeitől indulva. A kémények mögött a Nyúlások dombvonulata 
húzódik, egykor parlagos terület, ma víkendtelep. Víkendtelep? A 
hétvégi házak egy kilométerre sincsenek a DCM-től, szinte érthetetlen, 
hogy itt is épültek hétvégi házak, hiszen itt még a por az úr. Igaz, az 
uralkodó szélirány ellenirányba viszi a port, ha éppen az uralkodó 
szél fúj.
Kissé jobbra fordulva a DCM kőbányája tűnik szemünkbe, láthatólag 
a Naszály-hegy egyharmadába beleharapott már, nemcsak a hegyet, de 
a hegy lábánál levő egykori termőterületet is letarolva, beleértve 
valamikori szőlőnket is. Nem szép látvány.
A Naszály csúcsa még érintetlen. Sőt gyógyul a régi kisebb seb, a 
keleti részén levő egykori homokkőbánya, ahonnan már a Lánchíd 
építéséhez is hoztak homokkövet. A negyvenes években még pirosán 
világító seb volt a hegyen, azóta a bányát nem művelik, a kősebek
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felületén zuzmók, algák, majd egyéb növények telepedtek meg, 
lassan gyógyítva a heget.
A Naszálytól keletebbre fordulva az egykor kiugró Kálvária-domb 
most az új kórház hatalmas épülettömbjeinek lábánál kuporog, a 
kálvária maga összezsugorodott, kis pont csak a sokemeletes épüle
tek mellett.
Délkeletre a homokbuckák helyett most a Hajógyár, a Chinoin és a 
Taurus gyárak váci telepei indítják a szemet az Alföld felé, no meg a 
megnövekedett Forte. A Chinoin telepéről már nem száll fel hatalmas 
fekete füstoszlop, és ez jó jel (ennek ára volt, a dél-váci vízmű vizének 
megmér gezése).
Jó jel, mert gyógyulási folyamatra utal, nem úgy, mint kissé odébb, a 
üget képe, ahol a fák egy része helyén most hatalmas labdarúgópálya 
virít, tovább pedig a tó helyén éktelen földtúrások. A tavat elkezdték 
„kitisztítani”, mint arról beszéltem. Odáig jutottak, hogy dózerekkel 
mindent feltúrtak. Azóta úgy áll. Mondják, elfogyott a pénz. S a hatal
mas, évszázados fákat kivágták. Mondják ■— maszek favágót bíztak 
meg a beteg fák kivágásával. Ő minden fát betegnek ítélt, a teljes 
platánsort. . .
Tovább, most már délnek fordulva, a Duna éles kanyarulatának hatal
mas íve tűnt el. Több száz méteres szélességben iszapolódott el és 
füzesedett be az egykori meder, magába ölelve a Szúnyog-szigetet. 
E fiatal füzes most madárparadicsom, a madarászok reménytelen 
küzdelmet folytatnak érte: hiábavalóan, hiszen e füzes dzsungel nem 
ide való!
Délnyugatnak is feltöltődött a Duna-part, ez most már parkosítva 
szépen csatlakozik a Duna-korzóhoz, noha szépsége meg sem közelít
heti az egykori korzó szépségeit. Távolabb a Pilis hegyei, lábain 
messze-messze felkúszott víkendtelkek foglalnak el minden talpalatnyi 
helyet.
Nyugatra elsősorban a szigetek változtak, a Rabok szigete nem sziget 
már, de fölötte új sziget született. A Kompkötő-sziget most haldoklik, 
a Buki-sziget halott. S végül a Pogány-vár tetején az egykori szántó
földeket víkendházak szorítják egyre kisebbre, köztük és a DCM kö
zött pedig a Pest megyei Ütépítő Vállalat üzeme szorong. S ezzel 
visszaértünk a DCM-hez, körbenézve a tájat.
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Harminc év, három évtized. Egyetlen ember 
életében tán nagy idő, egy nemzet életében szinte semmi. Az emberiség 
életében csak egy pillanat, a Föld történetében a pillanatnak is csak 
pillanata. E három-négy évtizedet akár közelről, akár távolról néztük, 
óriási változásokat észleltünk. Olyanokat, amelyek létfeltételeinket 
alapvetően változtatták meg, s amelyek a sok-sok jó mellett környeze
tünkben alapvető, egzisztenciális veszélyhelyzetet teremtettek.
Az idő kerekét nem lehet visszafordítani. A megtörténteket nem 
lehet meg nem történtté tenni. Technikai civilizációnk vívmá
nyait meg kell őrizni, sőt tovább kell fejleszteni. Tovább kell fej
leszteni, már csak azért is, hogy káros hatásait ki lessen küszöbölni. 
Hogy eltűnjön a kémények pora és füstje, a vizek szennye, a talaj 
mérge. S a bekövetkezett káros változásokat jóra kell fordítani. Az 
eliszapolódott Dunakanyart fel lehet tölteni, ott szép parkokat, 
sportolási lehetőségeket létesíteni. A Szúnyog-sziget haldokló 
mellékága hatalmas horgásztónak kínálja magát, s akkor a ligeti ta
vakat a horgászok visszaadhatnák az élővilágnak. A csodálatosan 
bővizű források vizét a ligeti tavon keresztülvezetve nem betoncsa
tornába kell engedni, hanem patakként a ligeten és a parkon keresztül
vezetve szemet-lelket gyönyörködtető környezetet varázsolni segít
ségével. Ha száz évvel ezelőtt Csávolszky kanonok meg tudta tenni 
a város polgáraiért, hogyne tudná megtenni ma a tanács és a város. 
Igaz, pénz kell hozzá. De nem elsősorban az. Elsősorban szemlélet, 
elképzelés és igény. És ugyanez kell nemcsak a váci liget, de környe
zetünk többi sebének begyógyításához is.
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