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Fábián Tamás 1958-ban Szombathelyen
született. A szülõi ház gondoskodása mel-
lett Vasváron végezte az általános iskolai,

majd Szombathelyen a középiskolai tanulmá-
nyait.

A természet megismerése, a földrajz tudo-
mányának elsajátítása iránti szenvedélyes elkö-
telezettsége hamar utat szabott életének. Tá-
gabb környezetünk személyes felfedezésére
elõbb szüleivel, majd egyedül vagy társakkal
kelt útra. Felsõfokú tanulmányait a Szegedi 
Tudományegyetemen végezte, elõbb 1980–84
között földrajz-testnevelés szakos általános isko-
lai, majd 1986–89 között földrajz szakos közép-
iskolai tanár szakot teljesített. Utazásai során
megismerkedett a szatmári bányavidék ásvá-
nyainak csodálatos világával, a „bányavirágok”
szépségével, ami életre szóló, mély tudományos
érdeklõdést váltott ki belõle. 

A Természeti Földrajzi Tanszék állományába
1986-ban került, terepi kutatómunkánknak
azonban már korábban is aktív segítõje volt.
Alapvetõ feladatai: a terepgyakorlatok és a tanul-
mányi kirándulások vezetése (az I.–II. és  IV. év-
ben újabban az MSc 2. szemeszterben), regioná-
lis természeti földrajzi gyakorlatok tartása, 
a Védett természeti értékek, a Természetvédelem
földrajzi alapjai c. kurzusok gyakorlatainak ellátá-
sa. A sok gyakorlati óra keretében szoros, inte-
raktív kapcsolatot alakított ki a hallgatói közössé-
gekkel. Fontos feladata volt a tanszék akkreditált
talaj- és vízvizsgálati laboratóriuma keretében 
a minták kezelése (gyûjtés, elõzetes elõkészítés
stb.), a tanszéki infrastruktúra fenntartása és fej-
lesztése (terepjáró, fúróeszközök stb.) Aktív ás-
ványgyûjtõ, az egyik leggazdagabb gyûjtemény-
nyel rendelkezik hazánkban (ehhez kapcsolódva
rendszeresen tartott speciális kollégiumokat 
a Kárpát-medence ásványai címmel). Kedves
hobbija, életeleme volt a természet morfológiai

szempontú megismerése. A „Magashegységek
formakincse” címû speciális kollégiuma az egyik
leglátogatottabb volt a karon, de a Magyar Hegy-
mászó Klubnak is aktív tagja volt. Rendszeresen
tartott elõadást a Magyar Földrajzi Társaságban,
hatékonyan segítette a geotudományi érdeklõdé-
sû hallgatók beiskolázását, földrajzi versenyeket
szervezett (legutóbb a Jakucs-versenyt), rendsze-
resen publikált a Földrajz Tanításában és a Föld-
gömbben. Cikkei, útleírásai tudományos pontos-
sággal, de közérthetõen és élményszerûen
mutatták be az adott területet. Mint gyakorlott és
jó szemû fotós, saját csodálatos diakép-tárából
válogatva a világ számos természeti különleges-
ségét megjelenítõ képei tették még szemlélete-
sebbé elõadásait, publikációit.

Petrovics Kálmán
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Kedves Tamás!
Döbbenten hallottuk a hírt, hogy egy értel-

metlen és barbár gyilkosság kioltatta az életete-
ket, de felfogni máig nem igazán tudtuk. Azóta
megváltoztak a nappalok és az éjszakák is. Nap-
pal gyakran beszélgetünk a tanszéken, próbál-
juk megfejteni a megfejthetetlent: kinek volt ér-
deke, hogy vétlen idegenek életét elvegye? Éjjel
pedig keveredik a jelen és a múlt: elõjönnek 
a régi közös emlékek és a megdöbbentõ valóság.

Csináltam egy számvetést is: az elmúlt két
évtizedben mintegy 40-szer voltunk legalább 
5 napig együtt – tanulmányi kirándulásokon, te-
repgyakorlatokon, és a mostani utadhoz hason-
ló három hosszabb hátizsákos világjárásunk is
volt. Ezalatt a több mint 250 nap alatt azonban
soha nem volt közöttünk semmilyen ellentét,
konfliktus, vita. Pedig lett volna rá okunk oda és
vissza: például amikor Bolíviában többek között
az én szemeim elõl lopták el a fotóstáskádat út-
levelestõl, majd két hétre rá a Te felügyeleted
alól az én hátizsákom. És mégsem tettünk szem-
rehányást a másiknak, mert tudtuk, hogy az
ilyen utakban számos veszély van, még a legkö-
rültekintõbb viselkedés esetén is. Kerültünk ne-
héz helyzetekbe (rablásveszély, sátrunkban
megfagyó víz a Titicaca-tó melletti vulkánon),
de ezeket a mindenkori „csapat” összetartó ere-
je megoldotta. De ugyanezt a konfliktusmentes-
séget mondhatnák el a más útjaidon részt vett
társaid, barátaid.

Amikor a tragédiátokat követõ elsõ híradá-
sok a programotok felelõtlenségét sugallták, mi,
barátaid és munkatársaid biztosak voltunk ben-
ne, hogy ez nem lehet igaz. Emlékszem, hogy
amikor az Atitlan vulkán megmászását terveztük
Guatemalában, figyelmeztettek bennünket,
hogy az legfeljebb csak erõs fegyveres kísérettel
jöhet szóba – fájó szívvel, de lemondtunk róla.

Kedves Tamás! Máig csodálom azt az ala-
posságot, ahogyan egy-egy útra felkészültél, le-

gyen az tanulmányi kirándulás vagy világjáró
túra. Egy jellemzõ példája ennek, amikor Izlan-
don úgy szervezted meg a Fjölum folyó 4 víz-
esésének meglátogatását, hogy délelõtt a keleti
parton, délután pedig a nyugatin utaztunk vé-
gig, mert így lehetett a legjobb fényviszonyok
között fotózni. Alaposságodat bizonyította,
hogy Közép-Amerika 4 országra kiterjedõ bejá-
rása során, a kifejezetten feszesre tervezett prog-
ram végén is volt két napunk a „fehér homo-
kos” nyaralásra. 

Csodáltuk azt az önzetlenséged is, ahogyan
diákok csapatainak segítetted felfedezni köze-
lebbi-távolabbi világok szépségeit Erdélytõl 
Törökországig, Korzikától Izlandig, Marokkótól
Norvégiáig, a Balkántól az Alpokig, és még so-
rolhatnám. Nemcsak megszervezted az utakat,
de gyakran magad vállaltad a mikrobusz fárasz-
tó vezetését is, hogy minél olcsóbban „kihozzá-
tok” ezeket a programokat. Azt hiszem, egy élet-
re kiható élményben részesültek azok az
általános és középiskolások, egyetemisták és fel-
nõttek, akik szakértõ vezetéseddel járták be eze-
ket a tájakat.

Útjaidról csodálatos diavetítésekben számol-
tál be minden korosztálynak. A Magyar Földraj-
zi Társaság szervezésében tartott szakmai beszá-
molóid mindig tömött termeket találtak. 
A digitális fényképezõgépek világában is szinte
betegesen ügyeltél arra, hogy diát is készíts bõ-
ven, mert ennek még ma is sokkal szebb a lát-
ványértéke. Emlékszem, napokig betege voltál
annak, amikor a korábban említett lopás során
legalább 5 tekercs La Pazban fotózott filmed is
eltûnt. 

Tamás! Akik közelrõl ismertek, tudják, hogy
egy – jó értelemben vett – konok ember voltál.
Olyan, aki nem adta fel könnyen céljait, és a cé-
lok elérésében másokat is segítettél. A Hekla
vulkánon, ahol a csúcs közelében 100–150
km/órás szél süvített, én 100–200 méterrel a cél
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elõtt feladtam volna, de Te addig biztattál, hogy
erõt merítettem.

Néhány hónappal ezelõtt arról beszélget-
tünk, melyik volt a 3 legszebb hely az életünk-
ben. Abban maradtunk, hogy kettõt közösen
kerestünk fel. Az egyik a guatemalai Tical õser-
dejébõl kiemelkedõ piramis tetejérõl látható táj
– bõgõmajom kísérettel, a másik a bolíviai salar-
vidék (Salar de Uyuni), ahol a kiszáradt tavak
megyényi méretû hófehér sómezõin megbúvó
kis szigeten több ezer 8–10 méteres oszlopkak-
tuszt találtunk. 

Teri néni! Pista bácsi! 
Köszönjük, hogy ilyen embert neveltek 

Nekünk! Emlékszem, hogy néhány éve „meg-
súgták” nekem legfõbb vágyukat. Egy unokát.
És akkor most a kegyetlen élet egyetlen fiuktól,
támaszuktól is megfosztotta Önöket. A sors gyak-
ran igazságtalan. A jó EMBEREKet sokszor elõbb
viszi el. Tamásék halála értelmetlen, de a FIUK
élete nagyon is értelmes volt. Olyat alkotott, amit
a mai világban kevesen. Az élet igazságtalansá-
ga, hogy a közfigyelem csak a tragédia kapcsán
hozta reflektorfénybe tevékenységét. Enélkül

nem lett volna országos hírû geográfus, csak egy
szerény igazi ismeretterjesztõ, oktató és kiváló
barát. Hogy visszacsinálnánk, ha lehetne!

Tamás! 
Az Egyetem, a Tanszékcsoport, a Tanszék, 

a szülõvárosod: Vasvár, a második otthonod:
Szeged, a barátok, a munkatársak nevében
ígérhetem, hogy soha nem feledünk. Méltó em-
léket kívánunk állítani Neked, hogy a munkás-
ságodat úgy ismerje meg a világ, mint Te a vilá-
got. Könyvet, fotóalbumot tervezünk csodálatos
képanyagodból. Reméljük, hogy egyedülálló
ásványgyûjteményed méltó helyre kerül, és ez
önállóan is megõrzi neved.

Most nagy útra indulsz, olyanra, ahonnan
nem küldhetsz képeslapot. Az egyik nagy vá-
gyad, Új-Zéland felfedezése tavaly megvalósult;
nagy álmod, a Cordillera Blanca bejárása azon-
ban már földi életedben nem jöhetett össze.
Kérjük az angyalokat, hogy egy búcsú útra még
röpítsenek oda! 

Elmentél, hiányzol! Isten veled!

Dr. Rakonczai János
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Arövid feltöltõdés után, részben irányme-
nettel egy újabb kilátóhegy felé vettük az
irányt. (10. kép) Ez azért tûnt ígéretesnek,

mert a turistacsoportok zöme ezt célozta meg 
a nap során. Folyamatos látogatottsága szeren-
csére érkezésünkre már csökkent valamelyest,
így nyugodtan szemlélõdhettünk kiválasztott fo-
tópontjainkon. Innen a felsõ katlan és a nyuga-
ti területek tavai is beláthatóak voltak, így ismét
újdonságok tárultak fel elõttünk. Szép fényvi-

szonyoknál élvezhettük a Barbeka-tó látványát,
de az eddig látottakat is pompás fényárban fü-
rösztötte a hanyatló Nap sugárzása. Annak elle-
nére, hogy a július közepi idõszakra már csak
néhány firnfolt maradt az Okoto-tó medencéjé-
ben, az egyik legérdekesebb és leginkább tanul-
ságos formasorozatot vonultatta fel környezeté-
ben. Magasan fekvõ (2450 méter) helyzetébõl
adódóan vize klasszikus kárfülkét tölt ki. Kiter-
jedt felszínén talán a legszebb kék árnyalatok je-

Nem hozzád szólok, hanem Rólad. A ma-
gam és a szeretteid nevében. Isten házá-
ban a hitrõl beszélni illendõ dolog. „Aki-

nek hite van, mindene van”. Tamás barátom hite
a megismerés mindenhatóságában, a természet
megtapasztalásában és a szeretet, a barátság ere-
jében volt. Hitte, hogy a tudást érezni, kézzel fog-
hatóan tapasztalni kell, mint ahogyan tudta, hogy
a barátságot, az összetartozást megélni, táplálni
kell, mint az elolthatatlan lángot. Egyaránt érez-
tem õt testvérnek, gyermeknek, családtagnak,
igaz barátnak, akinek a barátsága mély, követke-
zetes, önzetlen és családias volt. Sokan érezhettük
úgy, hogy a barátjának tart, mert bizalommal,
megbecsüléssel, szeretettel fordult felénk. 

Természetes, õszinte lénye kemény, vasi ma-
kacsságával és büszkeségével ötvözve eljuttatta
a világ szinte minden tájára. De nem elégedett
meg a tudással, amit megszerzett; adni is akart.
Bemutatni mindent, amit tapasztalt, átadni él-

ményeit nekünk, akik nem juthattak el azokra 
a távoli vidékekre. Vetítette saját nagyszerû képe-
it, mesélt az emberekrõl, a megismert kultúrákról.
Utolsó képeslapján Etiópiából ezt írta: „A termé-
szet csodás dolgokat produkált errefelé és van
pár építészeti különlegesség is, meg nagyon ta-
nulságos a nehéz körülmények között élõ embe-
rek sorsa is.” Így látta Õ a világot, mindenhol
harmóniában, együtt a természetet és az embert.

Azok nevében is, akik hozzám hasonlóan
szerették Õt, azt ígérhetem, hogy megõrizzük azt
a felbecsülhetetlen értéket, amit Tamás élete je-
lentett. Minden igyekezetünkkel azon leszünk,
hogy továbbadjuk azt a szellemiséget, amit kép-
viselt. Tõle tanulni tudást és emberséget egy-
aránt érdemes.

Tomikám! Köszönöm, hogy jobb emberré
tettél minket!

Petrovics Kálmán
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lentek meg a nap során. Ennél izgalmasabb volt
a partján húzódó keskeny sziklaküszöb merede-
ken mélybe zökkenõ, simára csiszolt fala. Szem-
léletesen mutatta a jég koptató tevékenységét,
valamint jelezte az egykor meredeken lecsúszó
jégnyelv mozgási pályáját, a jégletörést. A me-
redély végénél lévõ nagy, lapos térszín már to-
vábbi útvonalunkat jelezte. Ezen a kényelmes
platón vezették természetesen a túraútvonalat
is. Ennek keleti pereme néhol meredek letöré-
sekkel néz az alsóbb teknõvölgyre, illetve tóme-
dencékre. Így aztán itt sem lehetett unatkozni.
Pláne azért, mert a turistaházak üzemeltetõi 
a vízszintes terület kiterjedt rétjein legeltették
ménesüket. Ezek a szabadba kicsapott, félvad
lovak újabb színfolttal gazdagították a nap során
látottakat. A keleti oldalfal sziklaletöréseit fõként
a kifagyásos aprózódás formálja, melyhez jó ki-
indulási felszínt nyújt a palás szerkezetû gneisz
kõzet. A sziklafal védett zugaiban ismét találkoz-
tunk a szarkaláb vajsárga virágú példányaival.

Egy lankás ereszkedés után a turistaház naper-
nyõi alatti padokon frissítettük fel magunkat, az-
tán még egy órás szlalomozás várt ránk a sífel-
vonó alsó állomásáig, ahol kocsinkat hagytuk.
A kempingbe visszajutva gyorsan döntöttünk,
hogy a fárasztó túrát feledtetõ szépségek miatt
csoportunk készen áll a másnapi Muszala túrá-
ra. Így következõ reggel 8-kor már Borovec te-
lepülés felé robogtunk. Ott alig ismertem rá az
üdülõházakból, szállodákból és a turizmust ki-
szolgáló egyéb létesítményekbõl álló kisvárosra,
pedig már az 1980-as években is ez volt az
egyik legfelkapottabb üdülõtelep az országban.
A nyáron is mûködõ kabinos (4 fõ) sífelvonóra
azonban viszonylag könnyen ráakadtunk, s
nem sokkal 9 órás indítása után már „gyûrtük”
is segítségével az ezer méteres szintkülönbséget.
A felsõ állomás 2370 méteren volt. A közelében
lévõ éttermekben, büfékben még mindenki fel-
tölthette készleteit. A túra a technikai segítség
igénybevétele után is viszonylag könnyen foly-
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tatódott. Csupán 3 kilométert kellett szintben
megtenni a törpefenyves övben vezetõ dózerú-
ton, a Muszala turistaházig. A több generációs
építmény már kellemes környezetben, egy tó
partján fekszik. Ott jártunkkor egy kis faház üze-
melt, oldalánál ivóvíz vételi lehetõséggel. A régi,
leégett ház innen nem messze, romos állapot-
ban, pusztulófélben volt, míg a modern, négy-
emeletes új épület befejezés, illetve átadás elõtt
állt. Ettõl a helytõl már váltakozva meredek és
lankásabb szakaszokat fûzött fel a turistaút, és 
a látványos részek is itt kezdõdtek. A ház elõtt
kereszteztük a Nemzeti Park határát, melyet tér-
képes ismertetõ tábla jelzett. Késõbb egy sekély,
kiszáradt tómedence mentén vezetett az ösvény.
Valószínûleg ez is egy apró utalás a felmelege-
dés okozta szárazodásra. Az általunk is használt,
a Muszalára északról vezetõ turistaút elég jól
megkomponált. Viszonylag könnyen járható

szakaszai kisebb-nagyobb tavak mellett kanya-
rogtak, jó néhány szép kilátópontot érintve, me-
lyekrõl szép rálátásunk volt ezekre a vízborításos
térszínekre. A másik lehetõség, illetve érdekes-
ség a hegység és egyben az egész Balkán-félszi-
get legmagasabb pontjának szemlélése vagy fo-
tózása volt akár a tavakkal, vagy a gyakori
kõfolyásokkal, kõtengerekkel (11. kép). A Jeges-
tó partján álló, piramis alakú bivakház környé-
kén már több helyen találkozhattunk a jég által
simára csiszolt, vásott sziklafelszínekkel, és meg-
szaporodtak a vándorsziklák is. A meredekebbé
váló ösvény egy sziklagerincet követett, melyen
nem az izgalmak vagy a veszély voltak a jellem-
zõek, inkább a látványosság fokozódott a hegy
„vadságával” párhuzamosan. Direkt olyan he-
lyeket kerestem, ahol a meredeken lefutó szikla-
bordák közötti kõfolyások hátterében jó rálátás
nyílt az Alekovo-tavakra (12. kép). A fotók elõ-
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teréül a gerinc rózsaszín virágcsokros rétfoltjait
választottam, és hálálkodtam, hogy ilyen körül-
mények között lehetek itt. Elsõ mászásomkor
ugyanis – 30 évvel korábban – párás, felhõs
idõben jártam erre. A legfelsõ gerincszakaszon
ugrásszerûen „nyílt ki a táj” és bõvült a látkép.
A csúcs környékén azonban több pontot is kel-
lett keresnünk, hogy minden irányban a leg-
ideálisabb látványban gyönyörködhessünk. 
A csúcsoszlop mellõl az általunk bejárt teljes út-
vonalat jól beláthattuk, és innen nyílt a legjobb
rálátás a Jeges-tóra. Az egész Balkán legmaga-
sabban fekvõ tava (2700 méter) azonban ki-
sebbfajta csalódást okozott számomra. Leg-
utóbbi ott jártamkor, 1981. július közepén még
nevének megfelelõen a fél tómedencéjét jégtáb-
lák borították. Ezeknek mára az utolsó apró
képviselõi is eltûntek. Jégnek nyoma sem volt,
viszont az ekkor látott, tintakék színben pompá-
zó tó valamelyest kárpótolt ezért. Egy másik
pontról a dél-keleti területek, illetve a Rila-he-
gység fõgerincének futásiránya látszott jól. 
A csúcsgúla-szerû kõemberek csoportja mellõl
pedig a D-DNy-Ny-i területek kissé ellenfényes,
de jól kirajzolódó vonulatai közt jó volt felfedez-
ni a Maljovica-csoportot. A távolból láthattuk
viszont ennek közelében a már bejárt Hét-tó
környéki területek csúcsrégióját. Visszatérõben
a boka- és térdkímélés mellett csupán a megvál-
tozott fényviszonyoknak köszönhetõ látványos
elemek ismételt fotózása maradt. A kényelmes
„levonózás” után (itt az oda-vissza út került 10
levába) egy kis boveci városnézéssel zártuk 
a napot. Másnap a hegység leghíresebb kulturá-
lis értékének megismerésére indultunk. A Rilai-
kolostor 1983 óta tartozik a Világörökségek kö-
zé, de már az 1800-as évek közepétõl állnak
helyükön a jelenleg is látogatható épületegyüt-
tes tagjai. Ennél jóval régebbi a hitközösség itte-
ni megjelenése és megtelepedése, valamint az
ortodox vallás elsõ tárgyi emlékei. A török idõk-
ben többször lerombolták, csak a függetlenség
kivívásakor kapta jelenlegi formáját. Építészeti-
leg a meghatározó erõd jelleg mellett a prakti-

kusságot a látványossággal ötvözõ stílus jellemzi.
Festészetileg is kiemelkedõ értékû, szuggesztív
alkotások borítják a kolostor-templom belsõ te-
reit és árkádjait. Az udvari részek és a templom
megtekinthetõk, de az épületbelsõk tanulmá-
nyozására kevés lehetõség nyílik. Ezek titkaiba
a berendezett 3 kiállítás meglátogatásával nyer-
hetünk bepillantást. Mi ezek közül a kolostor
mindennapi életét 5 leva ellenében bemutató
etnográfiai kiállítást néztük meg. A tágabb kör-
nyék és az ország néprajzát (lakó- és vendégszo-
bák, szõnyegek, öltözködés) bemutató kiállítást
(8 leva) azért választottuk, hogy ezáltal feljut-
hassunk a második és harmadik szintekre. 
Ennek köszönhetõen felülrõl jó rálátás és fotó-
zási lehetõség nyílt a kolostor belsõ terére 
(13. kép), de a kiállítás maga is tartogatott né-
hány apró gyöngyszemet. Összességében szá-
momra a kolostor – nemzetközi mércével mér-
ve is – nagyon elõkelõ helyet foglal el, mely
több összetevõbõl adódik. Az egyik legfonto-
sabb a fekvése: egy szûk völgyben, folyópart
közelében, friss vizû források fakadásának he-
lyén, zöld lombkoronás erdõk ölelésében, a ko-
lostorudvarba betekintõ hatalmas sziklaormok
karéjába építették. A másik, hogy az évszázados
bõvítéseknek jelenleg alig látszik nyoma, vagyis
egységes külsõ képet mutat. Belsõ oszlopos füg-
gõfolyosói az egységes fekete-fehér, illetve bíbor-
fehér sávozásukkal szemléletesen árasztanak
nyugalmat és állandóságot egyveretûségükkel. 
A templom belsõ terében lévõ festményeket
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csak gyertyafényes félhomályban élvezhetjük.
Lehet, hogy kényszerûségbõl – az alkotó mon-
danivalójához képest kevés belsõ falfelület állt
rendelkezésére –, azonban a külsõ árkádos ré-
szek is tele vannak hitviláguk jeles eseményeit
megörökítõ falfestményekkel (14. kép). Ezek 
a jobb fényviszonyoknak köszönhetõen jól lát-
hatók, fotózhatók is, ezáltal késõbb visszanézve
maradandóbb élményekhez juttatnak bennün-
ket. Ez számomra a legszimpatikusabb. A szer-
zetesi élet azonban rejtve marad a látogatók
elõtt, alig érzékelhetünk ma már belõle valamit.
Igaz, már az is egy kis csoda, hogy a szocialista
rendszer majd 60 éves tûrését-tiltását egyáltalán
túlélte az intézmény. Remélem, még sokáig lát-
hatjuk legalább ilyen állapotában ezt az elmél-
kedésre késztetõ, gondolatébresztõ helyet. A ne-
héz szabadulás után a völgy felsõbb részén tett
rövid túrával akartuk levezetni a Rila-hegység
megismerését, illetve búcsút venni hegyi világá-

tól. Egy rövid autózás után a hegység legva-
dabb sziklapiramisának számító Maljovica-csúcs
alatt kezdtünk el felfelé mászni a Kobilino-ny-
ereg irányába vezetõ turistaúton. A térkép alap-
ján könnyû, levezetõ jellegû túra a kora délutá-
ni hõségben elég fárasztóra sikeredett. 
Ez leginkább a hirtelen nagy szintkülönbségû
emelkedõnek volt köszönhetõ. A kevésbé nép-
szerû ösvény felsõ szakaszán azonban még 
a korábbiaknál is gazdagabb virágpompa foga-
dott bennünket, és a Szuhoto-jezero nevû ten-
gerszemben sem kellett csalódnunk. A partján
megpihenve falatoztunk és élveztük ismét a szép
hegyi környezetet. A gleccsernyelv által vájt tó-
medence felsõ végénél erõteljes feltöltõdés lát-
szott, alsó végénél pedig a végmoréna-sáncok
felhalmozódásai néhány szálban álló sziklacso-
porttal összefonódva, így képezték a víz termé-
szetes gátját. Mindez a fõvölgy jobb oldali
völgyoldalában, annak talpszintjétõl kb.
450–500 méter magasságban helyezkedett el.
Ez az egykori mellékgleccser függõ helyzetére
utal. Ismét egy látványos és tanulságos helyszín,
akár tankönyvi példa is lehetne. Ennyit azon-
ban már egy tankönyv sem bír el! Ekkor azt hit-
tük, hogy ezzel búcsút mondunk a Rila-hegység
látványosságainak. Alig egy óra elteltével 
a hegység DNy-i elõterében viszont kár lett vol-
na kihagynunk a Stob falucskától keleti irányban
húzódó, a hegység hegylábfelszínéhez köthetõ
földpiramisokat. A késõ délutáni fényviszonyok
bíztatóak voltak, ezért hát megcéloztuk elõbb 
a falut, majd az ottani kis útjelzõ-táblákat követ-
ve a kijelölt bemutatóhely parkolóját. Miután el-
múlt már 5 óra, az õrbódét, jegyárusító helyet
zárva találtuk, így „megúsztuk” a jelképesnek
számító 2 leva/fõs belépõdíjat. Az ismertetõ táb-
láról kiderült, hogy a javasolt alapútvonal 
a 3 kilátóponttal alig egy óra alatt bejárható. 
Én 3 órás körülnézést vázoltam fel a többiek-
nek. Az igazság persze a kettõ között mozgott. 
A különleges látvány eléggé lenyûgözött ben-
nünket. A fotópontok keresésével, illetve magá-
val a fotózással jól eltelt az idõ. Persze ezt kevés-
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bé bántuk, hisz egész utazásunk leglényegesebb
eleme volt, hogy legyen mit látnunk és megörö-
kítenünk. Az autóból kiszállva a parkoló mögöt-
ti ponthoz mentem, mely egy hatalmas völgy
bal oldali gerincén volt. A túloldali gerinc is erõ-
sen fölszabdalt volt, több helyen látszottak a lej-
tõleöblítés által kialakított, néhol kõgombákkal
díszített gerincek és tornyok. Sejthetõ volt, hogy
a mi oldalgerincünk még ennél is érdekesebb
lesz, hisz valószínûleg ezért jelölték ki ott a be-
mutatóhelyet. Ezért aztán nem sokat tétovázva
elindultunk a felderítésre. A kialakított ösvénye-
ken és lépcsõkön látszott, hogy azokat intenzí-
ven pusztítva, a csapadékvizek kevés tiszteletet
tanúsítanak az emberi elképzeléseknek. Ennek
ellenére az ösvény követhetõ volt, a kilátópon-
toknál kialakított védõkorlátok pedig még nem
estek áldozatul az eróziónak. A törmelékgerinc,
melyen jártunk, mindkét oldalra meredeken
szakadt le a felszabdalódásnak köszönhetõen.
Az elsõ két kilátónál a dél-keleti részek voltak

látványosabbak. Olyannyira, hogy több fotó-
pontot is kerestem a témák, illetve részletek
megörökítésére (15. kép). Már az elsõ helyen
láttuk mindazt, amit ilyenkor lehet. Persze a ké-
sõbbiekben a kíváncsiság és a változatok felku-
tatása miatt tovább folytattuk az ismerkedést. 
A kilátópontról jól követhettük a távolban kiszé-
lesedõ gerincet, ahogy északkeleten folytatóla-
gosan kapcsolódott a Rila-hegység ellankásodó,
lombos erdõvel fedett nyúlványaihoz. Kirajzoló-
dott az a hatalmas teknõvölgy is, mely az egy-
kori jégfolyam helyén húzódott. Ugyanennek 
a gleccserárnak a törmelékanyaga alkotta az álta-
lunk vizsgált morénavonulatot. Mint általában,
ennek a nagyon változatos szemcseméretû anya-
gokból álló, de kevésbé cementált összletbõl 
a csapadékvizek, leginkább a záporcsapadékok
jellegzetes lepusztulásos formacsoportot hoztak
létre. A folyamat kezdetén a gyér növényzet fedte
vékony talajtakaró vagy természetes úton (a lejtõ-
viszonyoknak és a gravitációnak köszönhetõen),
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vagy emberi közremûködéssel felszakadozik. 
Késõbb önmagát folyamatosan gerjesztve egyre
gyorsul a lejtõk lepusztulása. A fõgerincre merõle-
gesen elõbb egymással párhuzamosan futó oldal-
gerincek alakulnak ki, majd ezek felszabdalódásá-
val apróbb torony-sorozatok jönnek létre. A kõzet
szemcsemérete ekkor kerül elõtérbe. Ha ugyanis
egy nagyobb kõtömb a lepusztulás folyamán
egy tornyocska tetejére kerül, akkor lefékezi an-
nak pusztulását. Az oszlop karcsúsításával klasz-
szikus földpiramis alak jöhet létre (16. kép).
Mindezekre szép példákat találtunk megállása-
ink során, s elégedetten nyugtázhattuk, hogy
ilyen alakzatok is szép megjelenésben fordulnak
elõ Bulgáriában. A harmadik kilátópontra ka-
landosan jutottunk át, hisz itt már a kétoldali
hátravágódásnak köszönhetõen a központi ge-
rinc kb. 0,5–1 méteresre szûkült össze, próbára
téve a vállalkozók tériszony-tûrését. A szûkület

utáni kiszélesedés jó képet nyújtott az itteni szél-
sõséges körülményeket elviselni képes vegetáci-
óról. Alacsony növésû, apró, vékony, szúrós le-
vélzetû növények borították  ritkásan a kopár
felszíneket. A kilátónál aztán az is kiderült, miért
ez a bemutatóhely legtávolabbi pontja. A körki-
látás ugyan szinte teljes, de a továbbjutás innen
már alig lehetséges. A gerincszakasz folytatása
ugyanis az elõbb említett „kalandos” rész elõtt
jár kb. pár száz évvel. Mára vagy 20 métert le-
alacsonyodva és élesen elvékonyodva, lehetet-
lenné tette a túraösvény kialakítását. A vég-
pontról szép látványok nyíltak a hegység
irányába és a kétoldali felszabdalódások felé is.
A naplementét azonban már nem ezen a helyen
vártuk meg, hisz a híres kisváros, Melnik kör-
nyékén, a földpiramisok tövében terveztük az
éjszakázást. A fõútról a település irányába letér-
ve elénk táruló látvány már elõrevetítette a kö-
vetkezõ nap ránk váró élményeket. A Nap le-
menõ sugarai által felizzított, hatalmas
kiterjedésû lepusztulás-felszín felé tartottunk.
Egy kis közjáték után úgy alakult, hogy mégsem
Bulgária legkisebb, 400 állandó lakost számláló
városában tértünk nyugovóra. Történt ugyanis,
hogy megérkezésünk napján az ellátást biztosító
vezetékrendszer meghibásodása miatt az egész
település víz nélkül maradt. Emiatt az elõzõ fa-
luba tértünk vissza, ahol egy bõvizû, közkútként
használt forrást láttunk a központban. Vele
szemben pedig egy hangulatos kerthelyiséggel
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rendelkezõ kis étterem-kocsma-büfét alakítottak
ki (17. kép). Oda kérezkedtünk be „vadkempin-
gezni”. Vendégszeretõ házigazdáinknak köszön-
hetõen kellemes és biztonságos sátorhelyeket,
wc- és vízhasználatot kaptunk ingyenesen, amit
a forgalom fellendítésével próbáltunk ellentéte-
lezni. Ennek eredményeképpen fogyott rende-
sen a csevapcsicsa és a sör, majd a bõséges va-
csora elfogyasztása után az átlagos kempingdíj
felébõl rendezni tudtuk a számlát. Másnap aztán
következhetett Melnik és tágabb környékének
megismerése. A rendelkezésünkre álló egy nap
alatt ez elég pörgõs programnak ígérkezett. 
A városkát kis méretének köszönhetõen vi-
szonylag gyorsan bejárhattuk, de nem eléged-
tünk meg a fõutca és egy-két érdekesebb oldal-
völgy feltérképezésével. Emellett a nagyobb
erõfeszítést igénylõ, a lakott részeket felülrõl is
belátható kilátópontokat keresve túráztunk a te-
lepülés déli részénél húzódó üledékes-törmelé-
kes gerincen. Szerencsénk most sem hagyott

cserben bennünket, azt láthattuk, amit szeret-
tünk volna megélni. Ezáltal jellegzetes épületek
látványában (18. kép), a város madártávlatból
elénk táruló képében (19. kép), megdöbbentõ
méretû lepusztulás-felszínek panorámájában és
szép tájképekben volt részünk. A Pirin-hegység
déli elõterének hegylábfelszíneit kb. 50 km2-nyi
kiterjedésben borítják a földpiramisok névre ke-
resztelt képzõdmények. Kialakulásuk alapfelté-
tele volt a magas hegység közelsége és a hegy-
lábi elhelyezkedés. A Pirin tektonikus törések
menti erõteljes kiemelkedésével párhuzamosan
zökkentek be peremterületei. Az így keletkezett
nagy szintkülönbségek kiegyenlítését a külsõ le-
pusztító erõk hatékonyan végezték. A hegységelõ-
teri süllyedékeket 4–5 millió éve egy üledékgyûj-
tõként mûködõ hatalmas tó töltötte ki. Ebben
halmozódtak fel a hegységrõl lepusztult kõ-
zettörmelékek. Ezek a törmelékes-üledékes
kõzetek építik fel a Melnik környéki régiót. 
Az idõsebb, vörösesbarna üledékeket elõbb ka-
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vicsrétegek, majd szürkésfehér, márgabetelepü-
léses homokrétegek fedték be. Ebbõl a változa-
tos felépítésû, durvább és finomabb rétegekbõl
álló összletbõl az intenzív lepusztítás változatos
földpiramisokat alakított ki. Az állandó és idõ-
szakos vízfolyásmedrek itt nagy területen baráz-
dálták a felszínt és mélyen bevágódtak 
a gyengén kötött pliocén és negyedidõszaki üle-
dékekbe. A festõi szépségû lejtõ-felszabdalódá-
soknak és a földpiramisok kialakulásának itt
több alapfeltétele is adott volt. Ezek közül a kõ-
zetminõség szerepe az egyik fontos tényezõ. 
Ebbõl a szempontból olyan anyag a legalkalma-
sabb, ami szárazon megkeményedik és szilárd
formáját megtartja, viszont átnedvesedve a le-
folyó vizek könnyedén alakíthatják. A formák
létrejöttét befolyásolja továbbá a lejtõ meredek-
sége, mely az árkok kivéséséhez szükséges moz-
gási energiát biztosítja. Fontos az éghajlati ele-
mek, fõként a csapadékviszonyok eloszlása és 
a növényborítottság mértéke is. Keletkezésük
felgyorsításához azonban hozzájárulhat még az
emberi tevékenység is. Jelen esetben a kb. ezer
évvel ezelõtt kezdõdõ gazdálkodásával (erdõir-
tások, szõlõmûvelés) gyorsította fel a természe-
tes folyamatokat az ide települt ember. A déli
hõség elõl egy jellegzetes helyi kis étterembe
menekültünk, ahol sajnos nem sikerült rátalál-
nunk a híres melniki borok „zászlóvivõjére”.
Megkóstoltuk viszont a helyi specialitásnak szá-
mító bányicát (banicska), ami rétestésztába töl-

tött sós túró, majd felcsavarva megsütött, na-
gyon laktató étel (20. kép). A gyenge borkínálat
helyett Pilinsko sörrel hûsítettük magunkat. Fel-
frissülve folytattuk az ismerkedést egy rövid au-
tózás közbeiktatásával a Rozseni kolostornál. 
A táj képe menet közben alapjában véve nem
változott, csupán újabb részletekkel, változatok-
kal egészültek ki az addig látottak. A kolostortól
északra néhány vakítóan világos, meredek falú
leszakadás és elkarcsúsított torony közelébe ke-
rültünk. Maga a kolostor a nyugalom szigete
volt a környezõ mozgalmassághoz képest.
Ódon, de szépen karban tartott épületei, forrá-
sainak csobogása és fõképp egy idõs tõkérõl fa-
kadó, de a fél kolostorudvart beárnyékoló szõ-
lõlugasa bájos külsõt biztosítottak számára. 
A templomi freskókról lerítt a régmúlt korok gyer-
tyafüstös, kormos lehelete, mely tiszteletet paran-
csolt és megilletõdöttséget váltott ki belõlem. Tár-
saihoz hasonlóan a több háborús idõszakot átélt
vallási központ, mint kulturális mentsvár és
megõrzõhely, illetve a lehetséges újjászületés
helyszíneként mindig fontos szerepet játszott Bul-
gária történelmében. A kultúrpercek végeztével
ismét a természeti látványosságok felkutatására
indultunk, s egy rövid túra keretében az alapfor-
mák újabb variációit láthattuk. A Melnik felé ve-
zetõ turistaút mentén a lejtõfelszabdalódás egy
klasszikusan szép megjelenési formáját élvez-
hettük, ráadásul az egymás mögött húzódó ge-
rincvonulatoknak köszönhetõen többszörösen
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ismétlõdve. Alaposan szemügyre vehettük az
egyik leglátványosabb részt is, ahol az elkeske-
nyedõ gerincszakasz végén egy tölgyfa õrszem
igyekezett megtartani pozícióját. Lombja alól
egy vörösesbarna, hatalmas piramisra emlékez-
tetõ, lepusztulásos földpiramis-gúlákból, vízmo-
sás-gerincekbõl álló forma uralta a látképet,
melyhez egykorú társai szolgáltattak pazar hát-
teret (21. kép). Hiányérzetünk maradt ugyan,
de ismételten elégedetten távoztunk errõl az
Európában egyedülálló szépségû és méretû le-
pusztulásos területtõl. Szép fényekkel búcsúzta-
tott bennünket ez a páratlan élményeket nyúj-
tó birodalom, de a továbbiakban hétköznapibb
témával, szálláshely kereséssével kellett foglal-
koznunk. Erre ezúttal a Pirin-hegység északi
elõterében lévõ, 1140 méter magas Predal-
hágónál sikerült rátaláltunk. Másnap innen in-
dultunk Banszko településen keresztül a Vihren

turistaházig, melynek környékén nagy tumultus
alakult ki a szûkös parkolóhelyek miatt. A ház-
tól minden irányba szétágazó turistaút-hálóza-
ton eloszlott a tömeg, így szerencsére itt sem
kellett tülekednünk. A számtalan lehetõség kö-
zül a Banderiszki-völgy bejárását tûztük ki célul,
ahol az ösvény mentén szebbnél szebb tavak so-
rakoztak, melyek mögött a Kutela (2906 m) és 
a Vihren (2914 m) csúcsok tornyosultak. Elõbb
egy hangulatos patakvölgyben, törpefenyõk és
virágos mezõk között kapaszkodott egyre feljebb
a csapás, majd megjelentek az elsõ kiszáradt és
vizes tómedencék is. Egy morénagátra felka-
paszkodva már kézzel fogható közelségbe kerül-
tek a tengerszemek, s ezek egyikének partján,
egy hatalmas kõtömbökbõl álló törmelékkúpon
pihentünk meg gyönyörködni. Innen már mere-
deken kapaszkodtunk a völgy végét képezõ
nyereg felé, gyakran a térd- és bokapróbáló kõ-
törmelék-mezõkön keresztül. A gerinc egy szél-
védettebb zugában kerestünk egy kilátópontot,
s itt fogyasztottuk el szendvicsbõl álló ebédünket is.
A látvány ismét igazolta választásunk helyessé-
gét, a hegység egyik legszebb szakaszát láthattuk
be innen (22. kép). A Pirint felépítõ két legfonto-
sabb kõzet (márvány, gránit) találkozási zónája
jól kirajzolta a kõzetminõségbõl eredõ felszínfor-
mabeli különbségeket. A márvány Pirin jég által
csiszolt, sima felszínû, hatalmas bástyái, zömök
gerincei fehéren villantak a napsütéses idõszak-
okban. A gránitból, gneiszbõl álló, szintén a jég
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által átalakított részek csipkézettebb és aprólé-
kosabb formavilágot vonultattak fel. A különb-
ségek a növényborítottságban is jól érzékelhetõ-
ek voltak, mely elsõsorban a területek eltérõ
vízviszonyainak köszönhetõ. A kristályos mész-
kõ repedéshálózata elnyeli a csapadékvizeket,
így felszíni vízfolyások nem lévén, kopár felszí-
nekkel találkozhatunk. A gránitos területrészek
felszíni vízfolyásokban és tavakban gazdagok,
és növényzetük is a jellegzetes magassági öve-
zetességet hordozza. Látványos különbségek
ezek, melyeket az egymás mellettiség tesz iga-
zán érzékelhetõvé, ezáltal tanulságossá. Egy kis
erõfeszítéssel a gerinc túloldalára is átnéztünk,
ahol egy másik teknõvölgy felsõ részét egy gyö-
nyörû tó foglalta el. Hátterében a hegység fõge-
rincének vonulatai húzódtak, melyek együtte-
sen ismét egy szép tájképet alkottak. A nem túl
megerõltetõ, de annál látványosabb túráról
ugyanazon az úton tértünk vissza kiindulási
pontunkhoz. A végére erõteljesen összetorlódott
felhõk láttán csak az a kérdés maradt, vajon
megússzuk-e zápor nélkül a kirándulást. Közelb
távol s dörgött, villámlott, esõpászták is látszot-
tak többhelyütt, de mi szerencsésen elkerültük
az áztatott területeket. Ezt akkor értékeltük iga-
zán, amikor már a kocsiban ülve, a szerpentine-
ken leereszkedve, egyre bõvebben borították az
utat és környékét mogyoró nagyságú jégszem-
csék. Leglátványosabb nyomaikra a fenyõer-
dõkben bukkantunk, ahol levert tobozok,
gallyak és fenyõtûmaradványok borították az
úttestet, a fák alatt pedig vastagon terítve állt 
a jég. A fejünk felett elvonult felhõfront viharzó-
nájába még többször is belefutottunk a nap hát-
ralévõ részében, ahogy az autónkkal keleti
irányban haladtunk. Banskot elhagyva alig lát-
tunk valamit a Mesta-völgyébõl, mert éppen
trópusi záporra emlékeztetõ esõ homályosította
el útvonalunkat. Az esõszünetet és a kései nyit-
vatartást kihasználva Gotse Delchev-ben meg-
álltunk egy bevásárlóközpontban. A kocsiba
visszaszállni már újra egy záporban sikerült, ami
késõbb  jégesõvé fokozódott. Egy késõbbi esõ-
szünetben már nem igazán bízva, Satovcha te-

lepülésen egy viszonylag olcsó hotelben szállá-
soltuk el magunkat. Véletlenül épp olyan helyre
akadtunk, ahol házigazdánk érdeklõdött a geo-
lógia iránt. Ezt a recepció környékén levéllenyo-
matokból álló kis kiállítás jelezte, melyeket a kö-
zelben található, III. idõszaki palás kõzetekbõl
gyûjtött. A lenyomatos rétegek valószínûleg elég
szûk területre szorítkoznak, de maga a kõzet bõ-
ségesen fordul elõ. Könnyen bányászhatóságá-
nak köszönhetõen további útszakaszunk tele
volt kisebb-nagyobb pala lerakatokkal, melye-
ket m3-ként árultak. Az ország déli határának
közelében vezetõ út alig járt, pedig nagyon han-
gulatos, kellemes középhegységi részeken vezet
át. Kevés a település, gondozottak a kaszálók,
gyümölcsösök, veteményesek és a lombos
erdõk. Rengeteg, forrás köré kialakított pihenõ
jelzi a terület vízbõségét. Elsõként a Yagodina-
barlang meglátogatására készültünk. A fõútról
letérve egy tetszetõs karsztos szurdokvölgy veze-
tett egészen a bejárat közelében lévõ parkolóig.
A földalatti járat- és üregrendszer Bulgáriában 
a legszebbek közé tartozik. Személyes élménye-
ink alapján alátámaszthatjuk az elõbbi állítást. 
A néhol keskenyre összeszûkülõ, aktív, patakos,
járdákkal és villanyvilágítással kiépített barlang
gazdagon díszített cseppkõképzõdményekkel.
Ezeknek szinte minden típusára találtunk itt
szép példákat, így aztán igazán élvezetes volt 
a vezetõvel bejárható 40 perces túra. A legma-
radandóbb élményt a kijárati szakasz elõtti nagy
terem fehér sztalagmiterdeje nyújtotta számom-
ra, de a szalmacseppkövek és a heliktitek is na-
gyon látványosak voltak. A barlang elõtt és 
a parkoló környékén kirakodó ajándéktárgy
árusok kínálata egyik gyenge pontomra tapin-
tott és egyúttal elõre jelezte Madan közelségét is.
Az ásványkínálat ugyan bõséges volt, de minõ-
sége általában csak közepesnek mondható. 
Ennek ellenére találtam néhány számomra ér-
dekes példányt. Az árak is elfogadhatóak vol-
tak, így aztán hátráltattam kissé haladásunkat az
anyag végigböngészésével. Ezután Yagodina fa-
lut is meglátogattuk egy magasra felszerpen-
tinezõ úton. A völgy fölé kinyúló, sziklafok tete-
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jére épített kilátóhoz azonban idõhiány miatt
nem gyalogoltunk fel. Ehelyett Madan felé igye-
keztünk, hogy az ottani ásványkiállítást megnéz-
zük. Ez a bányásztelepülés a szocialista Bulgária
leggazdagabb hidrotermális ércesedését tárta fel
és aknázta ki. A színes- és nemesfémek bányá-
szatára ércfeldolgozót és kohót is építettek a he-
gyek közötti „szórvány-városkába”. A rendszer-
váltás óta nem sok minden változott, az üzemek
bezárásán kívül. A városképet még mindig 
a munkások blokkházai és a lepusztult ipartele-
pek határozzák meg. Hétfõi nap lévén a Múze-
um persze zárva volt, de egy helybéli segítõ te-
lefonos riasztásával sikerült az igazgatót
becsábítani és kinyittatni a kiállítást. Kár lett vol-
na kihagyni. Egy nagy terem üvegvitrinjeiben
igazán tetszetõs múzeumi példányokat és muta-
tós kézipéldányokat állítottak itt ki, összesen kb.
600 darabot. A kiállított ásványok hûen repre-
zentálták a bányavidéken kibányászott ércek és
meddõ ásványok teljes választékát. Kiváló pél-
dányokat láthattunk a galenit (PbS), a pirit
(FeS2) és a szfalerit (Zn,Fe)S különféle alaki és
elõfordulási változataiból. Szép képviselõi vol-
tak a kvarcoknak, manganokalcitoknak, de 
a ritkább barit és rodokrozit is szerepelt. Szeren-
csére vásárolni is lehetett, így 1–2 egészen kivá-
ló példányhoz is hozzájuthattam a híres bánya-
vidékrõl elõkerült darabokból. Ez a látogatás az
eddigi összes bulgáriai útjaimat is beszámítva
olyan új élményt adott, amiben csak titokban
reménykedtem. Fel voltam dobódva, így aztán
meg sem kottyant az újabb száz kilométeres au-
tóvezetés, pedig a végsõ szakaszon már igen-
csak karcsú út vezetett a Chudnite mostove ne-
vû karsztterületre. Ez az egyik legklasszabb
újdonság volt, amit az út során láthattam. 
A „Csodálatos-hidak” elnevezés egyáltalán nem
túlzó, inkább találó erre a barlangfelszakadásos,
átjáró-barlangos, természetes kõhidakat is fel-
vonultató mészkõterületre. A méretek hasonló
módon hatalmasak voltak, mint amilyen mell-
bevágó volt maga a látvány. A terület látogatók
számára történõ bemutatása hagy némi kíván-
nivalót. A védõkorlátok elfogadható állapotban

vannak ugyan, a túraútvonalak azonban hiá-
nyosak és lestrapáltak. Ami leginkább zavart,
hogy egy drótkötél csúszdát csináltak a nagy kõ-
híd közepére, amivel alaposan rontottak az
egyébként csodás látványon. Sajnos a megké-
sett látogatásnak és a felhõzöttségnek köszön-
hetõen a róla készült képek nem sikerültek túl
jól (23. kép). Mindezek ellenére azt gondolom,
Bulgária egyik legizgalmasabb természeti látvá-
nyosságát láttuk.  Igyekeznünk kellett az újabb
szálláshely keresésével, de megint csak a meg-
szûnt, bezárt kempinget találtuk a Bacskovoi
kolostor közelében. A rendõri útbaigazításos
kempingkeresés meghiúsultával ismét olcsó ho-
telt kerestünk. A következõ reggelen a kolostor-
ban kezdtünk, mely a bulgár újjászületés egyik
szellemi fellegvára volt a török kiûzésekor. 
A nagyváros Plovdív közelsége lehetõvé tette 
a tanok széles körben való terjesztését, illetve 
a kolostor idõleges búvóhelyül szolgálhatott 
a másként gondolkodóknak. Ezután a Cse-
pelarszka-folyó völgyében haladva a Plovdivi-
medence központi nagyvárosába ereszkedtünk
le. A több ezer év óta folyamatosan lakott hely
elsõsorban jó fekvésének köszönheti gazdasági
és kulturális súlyát a bulgár településhierarchiá-
ban. A trákokat és makedónokat követve a ró-
maiak is létrehoztak itt egy virágzó városköz-
pontot. Ennek emlékeit a város több pontján
megtaláljuk, melyek közül a színház a legmeg-
határozóbb. A hagyományos elrendezésû épít-
mény a helyreállítási munkáknak köszönhetõen
látványnak sem rossz, de kilátópontként is kitû-
nõ, hisz a felsõ nézõsorokból letekintve a fél vá-
rost láthatjuk a lábaink alatt. A hosszú török
korszakot a központi, Dzsumajata tér közelében
álló, szépen helyreállított, ingyenesen látogatha-
tó dzsámi képviseli. A téren jelenleg folyó ásatá-
sok a római stadiont tárják fel. A kultúra e fel-
legvárában természetesen a bolgár újjászületés
korszakának jeles építészeti alkotásai is szép
számmal sorakoznak az óvárosban. Díszes ek-
lektikus homlokzataikkal, oromdíszítéseikkel ki-
emelkedõ értékû polgárházak, gazdag kereske-
dõházak találhatók itt, mint például a Néprajzi
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Múzeumnak otthont adó. Az óváros bazilikái,
templomai szintén a XIX. század tanúi. A sétá-
lóutca XX. század eleji épületei a gazdasági fel-
lendülés periódusát tükrözik, akárcsak a Sztam-
bolov tér középületei. Természetesen ez a város
sem úszta meg a szocialista városrendezés kap-
csán emelt monumentális székházakat, szállo-
dákat, emlékmûveket és tömbházakból álló la-
kónegyedeket, így ezek is „színesítik” az
egyébként is mozaikos városképet. A fárasztó
városi „lötyögés” végeztével, kora délután in-
dulva, 300 kilométeres autózással helyeztük át
látogatóközpontunkat a tengerpartra. Este 8 kö-
rül már egy szozopoli kempingben állítottuk fel
sátrainkat. Itt csobbantunk a Fekete-tenger hû-
sítõ habjaiban, s csodáltuk a naplemente fénye-
it. Másnap a déli tengerparti részek érdekessé-
geinek felderítésére indultunk. Elsõ programunk
a Ropotamo-folyóhoz kötõdött. Torkolatának
közelébe, az országút keresztezõdésénél létesí-
tették a természetvédelmi terület fogadó állo-
mását, illetve a hajókikötõt. Sikerült egy rövid

várakozású, jó csatlakozással beneveznünk a 40
perces hajókázásra. A turistahajók a tenger tor-
kolatáig közlekednek oda-vissza az inkább csa-
tornának, mint folyónak kinézõ „vízfolyáson”. 
A vizenyõs legelõk, rétek közt futó hajózási út-
vonalat távolról erdõs gránit magaslatok kísér-
ték, így messzirõl láthattuk az Oroszlán-sziklá-
nak nevezett mállásos sziklatömböt. A vízi
élõvilágból ott-jártunkkor csak néhány szür-
kegém és pár napozó teknõs képviseltette ma-
gát. Leginkább azonban az volt illúzióromboló,
hogy az egyik oldalon hosszasan az országút
mellett haladva átszûrõdött a jármûforgalom
látványa és hangja, a másik oldalon pedig kerí-
tés húzódott végig a töltésen. Nem igazán a ter-
mészetvédelemhez kötõdõ látványosságok
ezek. Kiten másfél kilométeres, homokos
strandja valóban a legjobbak között van Bulgá-
riában. Egyenlõre megelégedtünk a látványá-
val, az öbölbe torkolló folyócska közelében lévõ
magaspart egyik kilátópontjáról. Lozenec reklá-
mozott abráziós partjait és homokos öbleit ke-
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vésbé találtuk vonzónak, pedig keresgéltük a jó
helyeket. A kikötõ közelében egy sziklafokon
felállított kereszt mellõl az egész partszakaszt jól
átláthattuk, de érdekességre nem bukkantunk.
Végre aztán találtunk egy apró gyöngyszemet,
melyet Carevónak hívnak. A városka tengerbe
nyúló félszigetén közparkot alakítottak ki, mely-
nek végénél szép kilátópontok nyíltak a hatal-
mas vízfelületre a 15–25 méter magas abráziós
partok tetejérõl. Egyes szakaszokon végig lehe-
tett sétálni a sziklák peremén, ahonnan szép rá-
látás nyílt a partfalakra és a közöttük megbúvó
homokos öblökre, valamint a partközeli tenger-
részek sokféle kékséget felvonultató vízfelületé-
re. Az erõs napsütést kihasználva egy hûsítõ
fürdést iktattunk a programba. Jólesõ érzés
volt ilyen kellemes helyen felüdülni a rekkenõ
hõségben. Ezután megcéloztuk a legdélebbi
tengerparti pontot, s a gyengébb útviszonyok
ellenére meg sem álltunk Szinemorec-ig. A te-
lepüléstõl északra, a magas partok közelében
parkoltunk le, majd fürdõruhával és fényképe-
zõgépekkel felszerelkezve indultunk a tenger-
hez. Elõször a temetõ közelében találtunk egy
kilátópontot, ahonnan jó rálátásunk nyílt az itt
tengerbe ömlõ Veleka-folyó torkolati szakaszára
és az általa szállított hordalékból, a hullámzás
által kialakított, kb. fél kilométeres turzáskam-
póra (24. kép). Szépen épülõ tengerparti sza-
kasz képe bontakozott ki szemeink elõtt, a turzás
pedig igazi klasszikus volt. Ennek a látványnak
a megörökítésére egy másik kilátót is kerestünk,

ahol a homokgát tengelye fölé kerültünk (25.
kép). Érdekes volt az egyik oldalon a hatalmas
sós vízfelület látványa, míg a gát túloldalán 
a visszaduzzasztott folyó édesvize. Még innen is
úgy tûnt, hogy a gát az öböl túloldaláig ér, s
ténylegesen eltorlaszolja a vízfolyás tengerbe ju-
tását. Ezért aztán a durvahomokos-aprókavi-
csos strandra leereszkedve elõször ennek a ti-
toknak a felderítésére indultam. Nehéz
gyaloglás végén derült ki, hogy egy keskeny
(3–4 méter széles) és sekély (max. 1 méter
mély) nyakon keresztül mégiscsak van víziút
összeköttetés. Ez apálykor lefolyásként, dagály-
kor visszaduzzasztásként mûködik. A kétely el-
oszlatása után sétáltam vissza a többiekhez és
vettem részt a kollektív hullámlovaglásban. Egy
másik kilátóból az is kiderült, hogy a sziklaszirt
túloldalán is van egy kisebb homokos öböl,
mely szintén jó strandolási lehetõséget kínált.
Miután kellõképpen kiáztattuk magunkat, a már
megismert utakon tértünk vissza Szozopolba. 
A tervezett városnézésünket eleinte egy hirtelen
kerekedett szélvihar nehezítette meg. Ez bosszú-
ságot okozott a kirakodó árusoknak és az étter-
mek kerthelységeit üzemeltetõknek is. A késõb-
biekben elcsendesedõ zivatar már kevésbé
zavarta a városnézésünket, de a borultság a to-
vábbiakban is gátolta a látottak megörökítését,
fotózását. Ennek ellenére az a benyomásom,
hogy a hangulatos utcarészek és az értékes épü-
letek ellenére ez a város mindig csak másodhe-
gedûs lesz Neszebár mögött. Másnap aztán Bur-
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gaszt megkerülve, az annak északi határában lé-
võ sólepárló telepek megtekintése után neki-
kezdhettünk a két város összehasonlításának.
Hamar kiderült, hogy ez értelmetlen, viszont jel-
zés értékû a Világörökség rang az utóbbi javára.
Az idõjárás is neki kedvezett, így aztán egy élve-
zetes és tartalmas 4 órás kultúrkörutat tehettünk
Neszebárban. A város jó állapotban megmaradt
trák, görög és bizánci (26. kép) emlékei megad-
ják az alaphangulatot a nézelõdéshez. A jelenle-
gi óváros kedvezõ fekvése egyedülálló lehetõsé-
geket teremtett mindenkori lakóinak, akik ezt 
a zártságot-védhetõséget kihasználva (a félszi-
get keskeny nyakkal kapcsolódik a szárazföld-
höz) teremthettek jólétet és biztonságot maguk-
nak. Ez évszázadok elmúltával is átsugárzott
még, illetve számunkra is érzékelhetõ volt az itt
élõkön. Sok gondosan helyreállított, hagyomá-
nyos bulgár faépület található az óvárosban
(27. kép). Az épületek nagy részét igyekeztek
idegenforgalmilag hasznossá tenni, így szinte
minden elképzelhetõt árusítanak bennük és kör-

nyezetükben. Természetesen a tenger közelsége
és a mindennapokhoz kötõdõ hajózás erõtelje-
sen érzõdik a kínálatban. Ennek köszönhetõen
ismét sikerült vennem a már 30 éve is divat-
cikknek számító, kék-fehér csíkos „matrózpóló-
ból”. A tenger kincsein kívül (kagylók, csigák,
konzervált csikóhalak) bulgár jellegzetességek
(rózsasziromból készült drogériai áruk, borok,
lekvárok, méz, bõráruk és szõtt-fonott-vart ter-
mékek) dömpingje töltötte meg az utcákat és 
a boltokat. Ennél a bõséges választéknál már
csak a látogatók tömege volt nyomasztóbb.
Kérdés, hogy meddig fokozható ez még. Mind-
ezek ellenére elégedetten távoztunk a látottak
birtokában. Ha tengerpart, akkor természete-
sen a végeláthatatlan homokos strandok és 
a fürdés sem hiányozhatott a programból. 
A mindig zsúfolt Napstpart helyett Obzor tele-
pülés környékét választottuk. Ez egy kicsit kilóg
ugyan a sorból, mivel nem a nagy átlagot kép-
viseli, de nem is az egyetlen. Ehhez hasonlókba
fektetik az EU-s pénzek egy részét a bulgárok.
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Egy kerítéssel körbevett, de fürdésre ingyenesen
látogatható szálloda-apartman üdülõtelepen si-
került strandhelyet választanunk. A zárt terület-
hez boltok, éttermek, uszodák-fürdõk és sport-
pályák is tartoznak, amit az ott nyaralók
ingyenesen, a szállás árába belefoglalva hasz-
nálhatnak. Odahordott homokkal feltöltött ten-
gerparti strandján napernyõ-erdõk sorakoztak.
A vizes program végeztével társaságunk úgy
döntött, itt is kipróbálunk valami ételspecialitást
a vendéglõi kínálatból. Én a hely szellemének
megfelelõen egy roston sült tengeri hallal pró-
bálkoztam, de ezt türelmes ínyenceknek sem tu-
dom nyugodt szívvel ajánlani. Az ízek semmi
különlegeset nem hoztak, viszont ilyen mennyi-
ségû szálkát az életben még egyetlen halból sem
sikerült kipiszkálnom. Az étkezéssel töltött idõki-
esést be kellett hozni, így aztán a Várnai Kõer-
dõig meg sem álltunk. Pedig csábító látvány lett
volna, viszont lehetõség nem volt. Várnát, az
ország legnagyobb kikötõvárosát a déli autópá-
lya hídján értük el, s a késõ délutáni fényekben
pompás látványt nyújtott a parkokkal tûzdelt tá-
voli házrengeteg éppúgy, mint a kikötõi hajó- és
vitorlásflotta. A hídon azonban tilos a megállás,
félrehúzódni sincs mód, ezért maradt a szemlé-
lõdés. A Kõerdõ nevû híres sziklaformációk te-
rülete alig változott 30 év óta. Jelenleg már job-
bak és gyakoribbak az oda vezetõ iránymutató
táblák, és a központi rész bejárati szakasza is át-
alakult. Felépült egy kis bódé, ahol belépõje-
gyeinket megválthattuk (3 leva/fõ), valamint új-
donságként egy-két kiadvány és képeslapok is
kaphatók voltak. A sziklaalakzatok azonban az
idõ homályába veszõ emlékképeim alapján 
a régiek. Minden alakzat képi összehasonlítása
lehetetlen, kivitelezhetetlen és sok értelme nem
is lenne. A lényeg, hogy ha lassan is, de bizo-
nyára pusztulnak, viszont még ma is látványo-
sak és hatással vannak látogatóikra. Keletkezé-
süket többféle magyarázat is próbálja elhitetni,
de az alakzatokat látva a szakmai szemek kétel-
kednek a laikusoknak elfogadható elméletek
bármelyikében. A legelfogadottabb szerint az itt
hullámzó szarmata tengerben agyag, homok,

márga és mészkõrétegek rakódtak egymásra év-
milliókon keresztül. A pliocén végén kiemelke-
dõ területet gazdag vegetáció borította. A bõsé-
ges csapadékvizek gazdag szénsavtartalma
feloldotta a mészkõrétegeket, s ezek az oldatok
a kisebb-nagyobb repedéseken, csatornákon le-
szivárogva átitatták az alsóbb kõzetrétegeket,
összecementálták azokat. A késõbbi lepusztu-
lásos folyamatok ezeket a megkövült, kemé-
nyebb levezetõ pályákat fokozatosan kiemelték
puhább környezetük lepusztításával, s létrehoz-
ták az oszlopokat, fatörzsekre emlékeztetõ kõ-
formákat, melyek aztán találó elnevezést kaptak
(Pobiti Kameni). A további értelmezések is hor-
doznak igazságokat vagy féligazságokat, de lát-
va a képzõdmények sokféleségét, mindegyik
keletkezését igazoló, kielégítõ magyarázatot
egyik sem ad. Ehelyett személyes benyomásai-
mat, észrevételeimet foglalom össze. A Kõerdõ
elnevezést találónak tartom, hiszen a formák
nagy része függõleges helyzetben lévõ, henge-
res mészkõ alakzat, mely kétségtelenül emlékez-
tetheti a szemlélõt a fák törzsére (28. kép). Sõt,
az eldõlt oszlopok is hasonlítanak a kidõlt fatör-
zsekhez. Az ágakat és a lombkoronát persze ne
is keressük, hisz az idõ vasfoga „elpusztította
már a nem is létezõt”. A mészköves, márgás kõ-
zetrétegekben a lepusztító erõk kedvük szerint
alakítottak ki általánosságokat és furcsaságokat
is. Az utóbbiakat lovagolta meg az emberi kép-
zelõerõ, és magyarázott beléjük elvonatkoztatott
dolgokat. Érdekesek a belül üreges, csõszerû
képzõdmények, vagy a különféle alakokat után-
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zó formák. Számomra az egymáshoz közel, sor-
ban álló sziklahengerek látványa volt a legérde-
kesebb, mert egy ifjúkori élményemhez, 
a szombathelyi Isis-szentély oszlopaira hasonlítot-
tak (29. kép). A naplemente elõtti idõszak szép
fényeket festett a piszkosfehér színû sziklaalakza-
tokra, így ezzel a látvánnyal a tarsolyunkban in-
dultunk szállást keresni. Ez az egykori tengerpar-
ti kirakatvároskában, Albenában sikeredett, ahol
találtunk mûködõ kempinget. Másnap reggel
elõször a 18 emeletes Dobrudzsa-hotel tetõte-
raszára lifteztünk fel a kilátás kedvéért, ahonnan
beláthattuk az üdülõkörzet egészét a keleti
irányba húzódó magaspartokkal együtt. A kö-
vetkezõkben ezek közül kerestünk fel néhány ér-
dekesebbet. Elsõként a Kaliakra-fok várfalakkal
megerõsített vöröses mészkõfalait közelítettük
meg. A legenda szerint a török háremet elkerül-
ni igyekvõ, fiatal helyi lányok öngyilkos vére
színezte el a sziklákat. A történet valóságalapja
ellenére valójában a mediterrán terra rossza
talajok okozzák az elszínezõdést. Az építmé-
nyek rendezetlensége miatt nem keltett túl jó
benyomást a hely, ezért hamar továbbálltunk
az északi tengerpart egy kellemes és hangulatos
helyére. Ruszalka tömegturizmus elõl zárt üdü-
lõtelepe is látott már egykor szebb napokat. 
Az üdülõházak egy része elég lerobbant állapot-
ban, használaton kívül van, a felújítottakban
nyaralók viszont ideális körülmények között pi-
henhetnek és strandolhatnak. Erre részben 
a parkosított környezet nyújt lehetõséget, más-

részt a sziklafalak sorát megszakító apró kavi-
csos, durva homokos tengeröblök teszik lehetõ-
vé a fürdõzést. Az utóbbit mi is kipróbáltuk egy
röpke óra erejéig (30. kép). Talán nem is lehe-
tett volna szebben búcsúzni a Fekete-tenger kel-
lemes habjaitól. Ezután kicsit északabbra men-
tünk, és a Kamen Brjag környéki magaspartok
közül néztünk meg két jó kilátóhelyhez köthetõ
szakaszt, melyekhez autóval járható földutak
vezettek. Ezek a partok semmi különlegeset,
rendkívülit nem hordoztak, csupán a hullámve-
réses partpusztulás általános jellegzetességeit
mutatták (31. kép). Számunkra mégis színesítet-
ték a bulgár tengerpartokról alkotott képet, mert
jócskán eltértek a köztudatban elterjedt és szin-
te kizárólagosan ismert, lapos, homokos stran-
doktól. A tengerig kifutó, kiterjedt lapos térszí-
nek a szarmata korú mészkõtábla részei,
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melynek karsztos lepusztulásformáit a gyökérkar-
rokkal lyuggatott sziklatömbök képezték. Az apró
növénycsokrokkal és vörösbarna zuzmókkal dí-
szített példányaik hálás fotótémául szolgáltak.
Akárcsak a gyér füvû rétek néhány lágyszárú
növénykülönlegessége, vagy a csendet megtörõ
kabócahadsereg méretes „katonái”. A tengerre
nézõ táblaperem kisebb-nagyobb kõomlások
sorozata, melynek sziklatömbjei néha szigetek-
ként emelkednek a partközeli vizek fölé (32.
kép). A látványos partfalak egyikénél vettünk
végleg búcsút a hatalmas tintakék vízfelülettõl, s
fordultunk rá a hazafelé vezetõ útra. Várna kör-
nyékén aztán felkerestünk egy alig ismert Kõer-
dõ részletet, amely kevesebb képzõdményt, de
néhány újabb, nehezen magyarázható változa-
tot vonultatott fel. Innen egy hosszabb autózás-
sal, de autópályán haladva közelítettük meg 
a Madarai lovast hordozó homokkõ sziklafala-
kat. Már messzirõl virítottak az okkersárga, füg-
gõleges falú rétegek, melyek közelébe érve 
a lépcsõmászás tudományába is belekóstolhat-

tunk. A Világörökségként is jegyzett, híres trák
sziklavéset a fal aljától kb. 15 méterre helyezke-
dik el, így aztán a nyaknyújtogatást és személe-
sítést is gyakorolhattuk. Ezen kívül is vannak
érdekességek, melyek a sziklarétegek lepusztu-
lásához kötõdnek, vagy az ember már évezre-
dekre visszanyúló jelenlétére utalnak. Barlang-
üregek, kõfülkék, hatalmas méretû, homorú
sziklafalak által határolt katlan és szentélyek kö-
zelíthetõk meg a kialakított túraösvényeken. 
Az idõ elõrehaladta miatt Sumen városának tö-
rökkori, illetve a Kossuth emigrációhoz kötõdõ
magyar emlékeit kénytelenek voltunk kihagyni.
Igyekezetünk ellenére a következõ 100 kilomé-
teres szakaszon nem sikerült sem kempinget,
sem elfogadható árú hotelt-motelt találnunk,
ezért az út során elõször vadkempingezni kény-
szerültünk. A szerencsésen megúszott éjszakázás
és a kényszerû korai kelés miatt viszont idõben
megkezdhettük ismerkedésünket a szerintem
legszebb fekvésû bulgáriai várossal. A szombat
reggeli gyér forgalom miatt simán sikerült par-
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kolóhelyet találnunk Veliko Tarnovo központjá-
ban. Elõször egy helyi gyorsétkezde meleg-
szendvicseit próbáltuk ki, majd a Jantra szur-
dokának falába biggyesztett tradicionális
házakból, utcákból álló városrészen sétáltunk
végig. Az Istenanya nevû, neobizánci stílusú
templom érintésével jutottunk az erõd elõtti tér-
re. Itt végigböngésztük az ajándékboltok kínála-
tát, majd bõ két órás kötetlen várlátogatás kö-
vetkezett. Ez a hatalmas építmény, mely a folyó
egy nagy kanyarulatának közét szinte teljesen
elfoglalja, az egyik legszebb kilátást nyújtja a vá-
rosra. A csupán egy keskeny nyakon át megkö-
zelíthetõ erõdítmény a meredek falú folyóvölgy-
nek köszönhetõen mindig jól védhetõ volt, nagy
kiterjedése pedig menedéket nyújthatott nagy-
számú lakosságnak is. Ez is hozzájárult ahhoz,
hogy a város folyamatosan növekedett, s a la-
kónegyedek a folyókanyarok futásával mit sem
törõdve kúsztak fel a völgyoldalakra (3. ábra). 

A hatalmas terület alapos és szisztematikus be-
járására nem volt elegendõ idõnk, ezért a nap-
állásnak megfelelõen a délkeleti várfal szakaszo-
kat jártam be, és az onnan látható városképeket
örökítettem meg. A látogatás koronájaként 
a központi modern templom kilátónak is hasz-
nálható tornyába lifteztem fel, ahonnan párat-
lan látképek, illetve körpanoráma fogadott,
mely igazolta a város kiemelkedõen elõnyös és
látványos fekvését (33. kép). A várlátogatás vé-
geztével az óváros egy újabb részének felderíté-
se után elõbb a török emlékeket hordozó, de
szerényebb küllemû városrészen, majd a folyó
jobb partját követõ panorámaúton sétáltunk vé-
gig. Innen a korábban bejárt útvonalunkra nyíl-
tak látványos kilátópontok, majd a monumen-
tális Új bazilikához érkeztünk. Kellemes,
parkosított környezetben, jó kilátást biztosító
hely ez is. Közelében áll az Aszen-emlékmû,
melynek 4 lovas szobra és a központi hatalmas
kardos alak a város szinte minden pontjáról lát-
ható. A közeli hídon átkelve egy modern ne-
gyed szállodái közt tértünk vissza kocsinkhoz, s
zártuk a városnézõ kört a második bolgár király-
ság egykori fõvárosában. Ezután a Sipka-hágó
felé vettük az irányt, de egy jó megérzésnek kö-
szönhetõen betértünk az Etar nevet viselõ mú-
zeumfaluba. Egy hangulatos patakvölgyben
építették fel a környékrõl összegyûjtött jellegze-
tes falusi épületeket (34. kép). Az így összera-
kott faluban van minden, amire hagyományo-
san szükség volt. Igazi értéke azonban az, hogy
élettel töltötték meg az épületek mindegyikét az-
által, hogy kis múzeumokat és kézmûves mûhe-
lyeket rendeztek be bennük. A mesterek itt fo-
lyamatosan készítették portékáikat, melyeket
helyben fogyasztva lehetett kipróbálni vagy
ajándékként megvásárolni. A forgalomra sem
lehetett panasz, ezért talán önellátóként, hosz-
szabb távon is életképes lesz ez a kis néprajzi
kultúr gyöngyszem. A nálunk is szokásosnak
mondható mesterségeken, gyártmányokon és
eszközökön kívül számomra leginkább két kü-
lönlegesség volt érdekes. Az egyik egy gyógyfü-
vekkel, gyógyteákkal és természetes orvossá-
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32. kép
Sziklaomlások sorozata a hullámverte 

Kamen Bjargról
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3. ábra
Veliko Tarnovo városának felülnézeti képe

33. kép
Veliko Tarnovo látképe a careveci patriárka-palota templomának tornyából
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gokkal teli népi herbária, a másik pedig a fából
eszkábált falusi mosógép volt. Ez utóbbi nem
más, mint egy félgömb alakú teknõ, melybe be-
lerakták a mosnivalót, s a nagy eséssel ráveze-
tett víz folyamatosan forgatta a szerkezetet és 
a benne lévõ anyagot. A kellemes és üdítõ új-
donság látványa után kezdtük el a felkapaszko-
dást a Sipka-hágóra. Ez a bulgárok egyik kegye-
leti, illetve zarándokhelye. A hágó menti
hegytetõn egy hatalmas kõépületet emeltek,
melynek öt emeletén az orosz segítséggel végre-
hajtott török elleni felszabadító harcok ereklyéit,
dokumentumait rendezték egy kiállításba. A fel-
sõ teraszról rá lehet látni az egykor véráztatta
harcmezõkre. Ha az idõnk nem is volt oly cudar,
mint 1877–78-ban a télvízi harcok idején, a fel-
hõzöttség és a szél miatt nem volt túlságosan
marasztaló ez a helyszín. A Balkán-hegység dé-
li oldalán, Sipka településen felkerestük az orosz
mintára épült kegyeleti templomot, ami élénk
színeivel, aranyozott kupoláival, a nagy átlagtól
eltérõ formavilágával és belsõ díszítettségével
egy újabb gyöngyszemet rakott utazásunk kép-
zeletbeli koronájára (35. kép). Mivel ekkorra
már a rózsák völgyének fõvárosába, Kazanlak
település közelébe kerültünk, nem hagyhattuk
ki, hogy utána ne járjunk ennek a bolgár speci-
alitásnak. Többszöri kérdezõsködésünk és hely-
színkeresési próbálkozásunk mellett sem volt
könnyû rózsaföldet találni. Ennek egyik oka,
hogy valószínûleg jóval kisebb területeket borí-
tanak ezek az ültetvények az általunk vártnál,

elképzeltnél, másrészt pedig a látványos „szüret-
hez” késõn érkeztünk. A nálunk ismert vadró-
zsához hasonlító bokrok rózsaszín virágú „fe-
jecskéi” ugyanis májusban virítanak, és ekkor
kezdõdik meg szedésük is. Mi júliusban csak 
a „kopasz” bokrokat és a kissé elgazosodott
parcellákat láthattuk, ami kevésbé volt felemelõ
látvány. A látottak, tapasztaltak birtokában
azonban kétségek maradtak bennem a termelt
rózsaszirom és a belõle gyártott rózsaolaj meny-
nyiségét illetõen. És akkor még nem beszéltünk
a rengeteg ebbõl gyártott szappant, dezodort és
pálinkát illetõen. A nézelõdés, keresgélés végez-
tével a gyülekezõ felhõk is hozzásegítettek ben-
nünk ahhoz, hogy a búcsúéjszakát ismét egy ol-
csóbb hotelben töltsük. Ez Kalofer kisvárosban
realizálódott, ahol egy nemrég átadott, nagyon
kulturált panzióban találtunk szálláshelyet. 
A másnapi majd 700 kilométeres, hazáig tartó
út ellenére beiktattuk délelõtti programnak az
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35. kép
Oroszos stílusban felépített kegyeleti templom

Sipka faluban

34. kép
Etar fõutcája, a jellegzetes bolgár vidéki

házakkal
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útvonalból alig kiesõ Koprivshtitsa települést. 
A hegyek között megbúvó község jó rejtekhelye
volt a szófiai értelmiségnek, akik a török elleni
függetlenségi szervezkedés idõszakában itt ala-
kították ki szellemi központjukat. Az akkoriban
emelt épületek, házak manapság a nemzeti ke-
gyelet helyszínei. A népi építészeti emlékek mel-
lett a bolgár újjászületés, a vazrazsdane építé-
szeti stílusát is méltóképpen reprezentálják,
ezáltal tartalmas és értékes látnivalókkal szolgál-
nak. Vettem egy képeslapot a legfontosabb lát-
nivalókról (36. kép), majd a rajta lévõ térkép-
vázlat segítségével sorra bejártam ezeket az
épületeket. A bennük berendezett kiállítások,
múzeumok megtekintésére nem volt idõm, de
aki tisztába akar kerülni a bolgár történelem e
meghatározó korszakának ideológiájával, ese-
ményeivel, az sok hasznos információt és ta-
pasztalatot szerezhet ezen a hiteles helyszínen.

Az utazás végén többségbe kerültek ugyan 
a kulturális látnivalók, de talán ezzel sikerült egy
egészséges egyensúlyt teremteni a természeti és

társadalmi viszonyok megismerése között. Ösz-
szességében az eltelt néhány hónap távlatából
azt mondhatom, hogy egy nagyon hasznos, jól
sikerült utazás részesei voltunk. Sejtéseim, hogy
szinte folyamatosan látványos és különleges
helyszíneken fogunk mozogni, beigazolódtak.
Örülök, hogy kicsit érettebben, élettapasztalatok-
kal gazdagabban is sikerült ismét bejárnom ezt 
a szép országot. Természeti értékei között olyan
egyedi és különleges képzõdmények és formák
jöttek ugyanis létre, amelyek a Föld egészét te-
kintve is ritkák vagy egyáltalán nem fordulnak
elõ. Ezáltal megismerésük csupán itt lehetséges.
A bolgár emberek barátságosak, segítõkészek, 
a gazdasági nehézségek ellenére szorgalmasan és
becsületesen teszik a dolgukat. Emiatt szerintem
érdemes lenne nekünk, magyaroknak újra felfe-
deznünk és szocialista toplistás helyére vissza-
emelnünk ezt az országot. Azt is fontos szem elõtt
tartanunk, hogy az általam említett turistacél-
pontok csak a jéghegy csúcsát jelentik, ennél jó-
val több a felderítésre érdemes látnivaló.
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36. kép
Koprivshtitsa legfontosabb épületei
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Jó pár éve már, hogy az egyik hegymászó
barátomtól megkaptam az „Amerika álom-
hegyei” címû német nyelvû könyvet, ame-

lyet késõbb sokat lapozgattam. Ez a kiadvány
rövid ismertetõket, általános tudnivalókat, túra-
leírásokat, térképvázlatokat és szép fényképfel-
vételeket közölt Észak- és Dél-Amerika, a szerzõ
által legszebbnek tartott, kb. 50 hegyi célpontjá-
ról. A külön-külön más kiadványokban is meg-
található helyszínek ilyen szép „csokorba” fog-
lalt összeállítása hazai viszonyaink között
egyedülállónak számít. Így aztán régóta készü-
lõdtem a számomra legvonzóbbnak tartottak
felderítésére. Ennek idõpontja 2008. január 15-
én érkezett el, amikor két barátommal felkere-
kedve egy 32 napos utazásra szántuk el magun-
kat. Az utazás során kb. 20 ezer km-t megtéve
(1. térkép), s két országot érintve az elõbbi
könyvben említett néhány hegyhez is eljutot-
tunk. A további felderítõ utak során még szám-
talan érdekes látnivalót fedeztünk fel az Andok
déli régiójában.

Egy szerencsés tibeti találkozásnak köszön-
hetõen ismerkedtem meg azzal a fiatal santiagói
házaspárral (Mathias és Karolin), akiket szavu-
kon fogva, mármint a meghívásukat komolyan
véve, január 16-án hajnali fél kettõkor láttuk vi-
szont egymást a chilei fõváros repülõterén,
majd a lakásukon alakítottuk ki fõhadiszállásun-
kat. Az egy napos ismerkedés Santiagóval csak
benyomások szerzésére volt elegendõ. Másnap
már Punta Arenasba repültünk, a nagyon meg-
bízható Lan Chile légitársaság egyik gépével. 

A hat belsõ repülésünk internetes foglalása Rácz
Péter barátomnak, ezek anyagilag történõ ki-
egyenlítése pedig az õ bankkártyájának volt
köszönhetõ. Mivel jó elõre átgondolt útiter-
vünkhöz rendeltük õket, mindösszesen 100 ezer
forintba került fejenként. A két szomszédos or-
szág (Chile, Argentína) barátságtalan viszonyá-
nak köszönhetõen Chilébõl bérelt kocsival nem
lehet átmenni Argentínába. Ezért a chilei vá-
roska repülõterén, az argentin El Calafate-ban
bérelt kocsi várt ránk, mellyel rögtön indulhat-
tunk elsõ fontos célpontunk, a Torres del Paine
Nemzeti Park felé.

Chile nemzeti büszkesége, 
a Torres del Paine Nemzeti Park

Az Andok legdélebbi nyúlványai magassá-
gukkal kevésbé ostromolják az eget a tõlük

északra lévõ társaiknál, de látványban talán
még túl is tesznek rajtuk. A hegységrendszert
létrehozó, harmadidõszaki szubdukciós folya-
mat általi gyûrõdéses kiemelkedés 5–7 ezer mé-
teres magasságba torlaszolta a paleozóos meta-
morf aljzatra rakódott középidei üledékes
kõzetösszleteket, amelyek a pliocén óta tartó
(kb. 5 millió éve) hatalmas eljegesedéseknek, il-
letve az általuk „hizlalt” jégtakaró letaroló tevé-
kenységének köszönhetõen alaposan lepusztul-
tak. Legellenállóbb tagjaik csipkézetten élték túl
a hatalmas jégborítást. Ennek legszebb példája
a Paine-szarvak hegycsoportban figyelhetõ
meg, mely egyben kivételes képzõdménye is 
a hegyláncnak. A középsõ-felsõ krétában (120–

Fábián Tamás

Álomhegyek bûvöletében 
a dél-amerikai végeken
Argentína, Chile
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Átnézeti térképvázlat az utazás során bejárt helyszínekrõl
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70 millió éve) az üledékgyûjtõként funkcionáló
Magellán-medencében lerakódott sekélytengeri
üledékrétegek közé 12 millió éve egy lakkolit
nyomult. Gránitos kõzetanyaga 12 km-es kiter-
jedésben megemelte a fölötte lévõ rétegeket,
melyek vastagsága az 5 km-t is elérte. Ennek 
a fedõnek nagy része lepusztult az eljegesedések
alkalmával, ezáltal nagyon látványosan feltárult
a szürkésrózsaszín gránitbástyák tetejét koroná-
zó, kissé metamorfizálódott, sötét színárnyalatú,
üledékes összlet (1. ábra, 1. kép). A pleisztocén
eljegesedések (területtõl függõen 4–6-ot sikerült
kimutatni) alkalmával a Déli-Andokban 750
ezer km2-es volt a jégborítás, mely az egész te-
rületet átlagosan több 100 méteres vastagság-
ban fedte. A felmelegedés ellenére ennek ma-
radványa a két tagból álló belföldi jégtakaró, 
a Campo de Hielo. Déli részének keleti oldalánál,
annak hûvös „leheletét” magán hordozva talál-
ható a Paine hegycsoport, melyet tágabb kör-
nyezetével együtt foglal magába a 2400 km2-es

Nemzeti Park. Igazi háborítatlan õsvadon ez,
melyet az ember jelenléte eddig kevéssé érintett.
A zúzott köves autóutak, a parkkapuk, a fogadó-
házak, néhány turistaház, hotel, kemping, két tú-
rahajózási útvonal és a 250 km hosszú túraútvo-
nal-hálózat alkotják a mesterséges építményeket.
A döntõ többséget képezõ természeti képzõdmé-
nyeket hegycsoportok, sziklaképzõdmények, jég-
felszínek és glaciális tavak alkotják, amelyek egy-
némelyikét egyedinek, különlegesnek számító
vegetáció borít. Ennek változatosságától alig
marad el az állatvilág, melyre nem a fajgazdag-
ság, hanem az egyes fajok nagyszámú egyedei 
a jellemzõek. Háborítatlanul fejlõdve, illetve hoz-
zászokva a kisszámú látogatóhoz nyugodtan élik
megszokott életüket, s közel engedik az „alkalmi
betolakodókat”. Nagy élmény volt belekóstolni
ebbe az idilli, tiszta, romlatlan környezetbe. Már
a park közelébe jutva megszaporodtak az állatvi-
lág képviselõi, számos nanducsapatot (dél-ame-
rikai futómadár, a strucc rokona) láttunk, s a gua-
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1. ábra
A Paine-hegycsoport kialakulásának folyamata

A) Jéggel fedett „kiindulási” felszín,
mely 12 millió éve keletkezett, ami-
kor egy lakkolit nyomult be a Mag-
ellán-medence tengeri üledékréte-
gei közé, s megemelte a fölötte lévõ,
kissé metamorfizálódott rétegeket.

B) Jelenlegi állapot

1. pliocén jégborítás

2. plesztocén jégborítás

3. felsõ kréta flis

4. a lakkolit gránitoid kõzetei

0. rétegek határa

1. rétegek eredeti magassága

5. középsõ-felsõ jura vulkáni összlet 
(Tobifera Formáció)

6. paleozoos memorf alap kõzetrétege

7. paleozoos memorf alap kõzetrétege

9. jelenlegi hó- és jégborítás

8. alsó kréta üledékek (Zapata Formáció),
agyagpalák, márgák, mészkövek
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2. térkép
A Paine Nemzeti Park térképvázlata a bejárt útvonallal
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nakók is megmutatták magukat (vadon élõ láma-
faj, a dél-amerikai tevefélék családjának tagja).
Az idõjárás kicsit szomorkásnak mutatkozott, de
ezt elõzetes olvasmányaink alapján természetes-
nek gondoltuk. A Nemzeti Parkba a Lago
Sarmiento kapunál léptünk be, ahol a 32 dol-
láros parkbelépõ befizetése után a jegy mellé
egy jól használható térképvázlatot is kaptunk.
Ez elég részletes volt ahhoz, hogy a szállásul ki-
nézett Pehoe-tó kempinghez gond nélkül eljus-
sunk. Az idõjárás azonban közbeszólt, s a felhõ-
oszlatást követõ naplemente színeiben fürdõzõ
Paine-szarvak látványának csak több megállás-
sal tudtunk ellenállni. Szájtátva „bámultuk 
a csodát”, de észbe kapva, az utókor szerencsé-
jére, egy-két fotót is elkövettünk. A kiválasztott
kempingben sem csalódtunk; mint mindenki-
nek, kis autós társaságunk számára is volt külön
parkolóhely, fedett esõbeálló asztallal, paddal,

vagyis fõzõ- és étkezõhellyel, s kényelmes víz-
szintes, füves sátorhelyek. A recepció–bolt–étte-
rem is üzemelt, így aztán kezdeti sikereinket
egy-egy Cerveza Austral-lal, vagyis a helyszínt
ábrázoló címkével ellátott sörrel ünnepeltük
meg. A másnapi napkelte és kora reggel min-
den számításunkat felülmúlta. Ragyogóan tisz-
ta, kék égbolt, havas sziklacsúcsok, valamint
türkizkék tavak körülöttünk, s a vegetáció ezer-
nyi zöld árnyalata. A reggelizésrõl megfeledkez-
ve két órán keresztül gyönyörködtünk és fotóz-
tuk a csodálatos tájat. Nyilván szükség volt 
a hibátlan idõjárásra, de maximálisan egyetér-
tettünk azzal a megállapítással, hogy ez a Föld
egyik legszebb fekvésû kempingje. S amit lát-
tunk, az nem volt más, mint a Paine Grande hó-
sapkás csúcsai, a Paine-szarvak sötét üledé-
kekkel fedett gránittornyai és elõterükben 
a Pehoe-tó (2. kép). Úgy éreztük, már ezért 
a látványért megérte ide eljönni, de még ko-
rántsem volt vége az elõadásnak. „Vérszemet”
kapva igyekeztünk mindent beleadni, ami egy
napba összezsúfolható. Ezért eltúráztunk 
a Paine-szarvak közelében lévõ Cuernos kilátó-
hoz, s közben útba ejtettük a Salto Grande-
vízesést és zúgórendszert, mely a Nordenskjöld-
tavat és a Pehoe-tavat köti össze, illetve küzdi le
a köztük lévõ kb. 20 méteres szintkülönbséget,
levezetve a fölösleges olvadékvizeket. Az autóút
menti kilátós parkolókból néztük és fotóztuk az
egész hegycsoportot, a vízborítás és kiszáradás
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2. kép
A Paine-szarvak jégcsiszolta sziklabástyái,

elõtérben a Pehoe-tó

1. kép
A Paine-szarvak üledéksapkát hordozó

gránittömbjei
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különbözõ állapotaiban lévõ tómedencék elõte-
rében. Késõbb guanakó csapatokat cserkész-
tünk be (3. kép), majd a Paine-folyó hídján át-
kelve a Hosteria las Torres turistaközpontba
autóztunk, ahonnan a Paine-tornyok irányába
túráztunk. A Rio Ascensio völgyében egy hatal-
mas törmeléklejtõ aljába jutottunk, majd azon
felkapaszkodva egy fiatal végmoréna sáncáról
ismét felejthetetlen kép tárult elénk (4. kép).
Elõttünk egy gleccsernyelv által kivájt kis tó,
mögötte lecsiszolt gránitfelszín, a visszahúzódott
jégnyelv hagyatékaként, majd a gleccser, ami
fölött valóban az égbe nyúlt a Paine három ha-
talmas gránit tornya (a Torre Sur 2850 méter, 
a Torre Central 2800 méter, a Torre Norte 2600
méter magas). A tornyoktól balra szépen kiraj-
zolódott a legutolsó nagyobb eljegesedést tük-
rözõ oldalmoréna, felette meredek, világosbar-
na gránitfalak, majd fölöttük éles határral 
a sötét szürkés-barna üledékes rétegösszletek.
Ezek a rétegek a tornyokról a jég csiszoló mun-
kájának köszönhetõen már lepusztultak. Eny-
he fizikai fáradtsággal és a látványokkal agyi-
lag csordultig töltve tértünk pihenõre az idilli
kempingbe visszatérve. A másnapi felhõsödés
csak számunkra jelentette az idõjárás romlását
az elõbbiekben tapasztalt kristálytiszta ragyo-
gás után. Patagóniában ez még igencsak hasz-
nálható, és az átlagos valóságot felülmúló ég-
hajlati viszonyoknak számított. Ismét rövidebb
túrákra készültünk, s elsõként a táborunktól

délre fekvõ Lago del Toro nevû, a park legki-
terjedtebb vízfelületû tómedencéjénél keres-
tünk kilátópontokat. Kis fáradtsággal az északi
végénél találtunk is ilyeneket, s gyönyörköd-
hettünk a türkizkék gleccserolvadékok tucat-
nyi színárnyalatában. A helyenként vadul go-
molygó, sötétszürke fellegek még inkább
kihangsúlyozták ezek valótlannak látszó tüne-
ményét. Másutt a napsugarak csillogtatták meg
a hatalmas víztükröt, tovább színesítve a képet.
Habár a parknak ezen a részén is bõségesen ta-
lálunk túraútvonalakat, s a látvány sem volt le-
becsülendõ, a látogatók itt kevésbé koptatják
az ösvényeket. Ennek köszönhetõen szinte ma-
gunkra maradtunk a vadonban, amely sok ap-
ró szépséggel lepett meg bennünket. Fõként 
a növényvilág képviselõi tárták fel „bájaikat”.
Magukkal ragadóak voltak a félgömb alakú
„párnanövények” apró, sárga virágú képviselõi
és mélyzöld „labdacsai”, akár a gyér talajtaka-
rójú sziklatörmelékek, akár a „türkiztó” szolgált
számukra háttérül. A leginkább szívet melenge-
tõ felfedezést azonban az orchideafélékhez tar-
tozó ottani kosborfajok képviselõi jelentettek. 
A 40 cm-es nyélen ülõ egyszínû citromsárga vi-
rágokat hordozó példányaik nem számítottak
ritkaságnak, de voltak színpompás, rovarcsalo-
gató képviselõik is. Ezek közül került ki a ked-
vencem is, melynek 4–5 cm-es vajszínû virá-
gocskáit barnás-bordó foltok díszítettek.
Késõbb a Nemzeti Park adminisztrációs irodá-
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jánál lévõ kis kiállításon sikerült egy, a park vi-
rágos növényeit ábrázoló plakáton felfedezni, 
s így a latin nevét is kideríteni (Chloraea mag-
ellanica), valószínûleg nincs magyar elnevezé-
se. Kedves kis csoportokat alkotott a „papucs-
szerû” virág citromsárga, és sárga-narancssárga
színkombinációjú változata is (Calceolaria uni-

flora). Leginkább az a visszafogott bujaság volt
számomra meglepõ, mely a gleccserek közelsé-
gének ellenére érzékelhetõ volt. A délutáni órá-
kat a nyugati parkszegletben található Grey-
gleccsertó környékének felderítésére szántuk. 
A sziklaszirttel kettéosztott borjadzó gleccser-
nyelvekhez történõ hajókázást drágálltuk, ezért
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kihagytuk. A feltöltõdött tómedence részen vi-
szont keresztülsétáltunk, és ott klasszikus vásott
sziklás gránitfelszíneket tanulmányozhattunk. 
A tizenkét kilométer hosszúságú fjordos tavat ki-
alakító egykori gleccsernyelv simára csiszolt
sziklahátakat hagyott hátra, melyekbe gleccser-
karcok vésõdtek, a kõzet repedéseiben pedig
növényzsinórok virítottak. A terület egészén, el-
szórtan számtalan termetes vándorkõ pihent. 
A hullámos felszín zártabb, védettebb zugaiban
pedig újfent a buja vegetáció képviselõin ámul-
hattunk. Látogatásunk idõpontjában kevés
uszadék jégtömb érte el a tó alsó végét, de hír-
mondó példányaik mérete már elõrevetítette az
argentin gleccserek nagyszerûségét.

Az argentin rivális, a Gleccserek 
Nemzeti Park

Földünkön az antarktiszi és a grönlandi jég-
takaró után a dobogó harmadik fokát a két

tagra különült, 14 ezer km2 területû, chilei-ar-
gentín jégsapka foglalja el. Déli tagjának hatal-
mas platójáról lenyúló jégnyelvei szolgáltak 
a Glaciares Nemzeti Park névadójául. A 4440 km2-
nyi parkterület természetesen rajtuk kívül még
számtalan felszínformát és egyéb érdekes látni-
valót is tartalmaz. Látványosságaik közel azo-
nos jellege és a két helyszín közelsége miatt
gyakran hasonlítgatják össze chilei szomszédjá-
val. Nem szeretném ezt a sort bõvíteni, és pláne
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eldönteni azt a kérdést, melyik érdekesebb vagy
szebb. Mindkettõnek olyan egyedi, emellett sok-
arcú látnivalóik vannak, hogy mint külön
„egyéniségekrõl” kell beszámolni róluk, s meg-
ismerni õket. A park központjának tartják, így 
a megismerés kapujaként jöhet számításba a kb.
8 ezer lakosú El Calafate. Itt lehet megszervezni
az utazást a kiválasztott célpontok felé, de 
a szálláslehetõségektõl a közlekedési módok ki-
választásán át a készlet- és ajándékbeszerzésig
minden dolgot itt kell intézni. Természetesen így
tettünk mi is, s pár alapvetõ formaságon túlesve
elsõ célpontul bolygónk egyik legismertebb
gleccseréhez látogattunk. Bérelt kocsinknak kö-
szönhetõen kötetlen mozgási lehetõségünk volt.
A parkbelépõ befizetése után a központi parko-
lóba való megérkezésünk elõtt már többször tar-
tottunk fotószünetet. Ezek témái a Brazo Rico
gleccsertó, a Moreno-csúcs és a Perito Moreno
gleccser kevésbé ismert délkeleti jégfala és kör-
nyékének vegetációs érdekességei voltak. A par-
kolóból elõször a Canal de los Témpanos tó
partjára sétáltunk le, ahol a 60–70 méter magas
jégnyelvrõl letört tömbök feltorlódtak a sétaha-
jókikötõ közelében. Az érdekes formájú jégda-
rabok képviselõi közül választhattunk kedvünk-
re valót. Egy különleges, ablakos alakzatot itt
sikerült lencsevégre kapnom. Ezután a jégnyelv-
vel szemközti sziklafélsziget tetejére mentünk,
ahonnan több irányba indulnak járdák a külön-
bözõ szintekben kialakított kilátóteraszokhoz.

Ezekbõl minden igényt kielégítõen lehet élvezni
a fantasztikus látványt és a gleccser által nyújtott
színjátékot. A látogathatóságnak biztonsági
okokból egyetlen akadálya van csupán, a jég-
fallal szemközti tópart megközelítését tiltják pár
év óta. Ennek oka, hogy 1998-ban egy hatal-
mas jégtömb leszakadása egy olyan mini
cunamit indított el, hogy a parton tartózkodó tu-
ristákat elsöpörte, s többeket halálra zúzott 
a szökõár. A tilalom mellett is megfigyelhetõ azon-
ban minden, ami szükséges. A teraszokat úgy ké-
pezték ki, hogy az egész gleccsernyelv és annak
háttérkörnyezete látható, s a részletek is jól ta-
nulmányozhatóak legyenek. A jégnyelv közeli,
„mellbevágó” látványa mellett a jégfolyam fo-
lyamatos elõremozgásának köszönhetõ jégto-
rony vízbedõlések a legérdekesebb jelenségek.
A pár másodperc alatt lezajló folyamatot erõtel-
jes recsegõ hangjelenségek kísérik. Az összeom-
lás után még jó ideig eltart a csobbanás lecsen-
gése, s csak a fal elõtt összegyûlt jégdarabok
utalnak a szemünk láttára megtörtént esemény-
sorra. Van egy hosszabb ideig tartó folyamat is,
melynek periódusa a korábbi 8–10 évrõl 3–4
évre csökkent, ennek azonban csak az aktuális
állapotát szemlélhettük. Az egész eseménysort
egy képeslapon összeállított pillanatfelvételek
sorozataként volt szerencsém megismerni. Ott
kapcsolódunk bele ebbe a folyamatba, ahol
személyes tapasztalatot gyûjthettem (5. kép).
A Perito Moreno gleccser jégfrontja az általam
látott idõpontban rátolódott a vele szemben
emelkedõ sziklagerincre, s ily módon elkezdte
visszaduzzasztani az általa elzárt Brazo Rico tó-
medence vizét, melynek szintje a háttérbõl érke-
zõ olvadékvizeknek köszönhetõen folyamato-
san emelkedni fog. A keletkezett és egyre
terebélyesedõ jégtorlasz jó ideig képes ellenállni
a rá nehezedõ, egyre növekvõ víznyomás terhe-
lésének. Idõvel azonban a víz utat talál a jég re-
pedéshálózatában, s azt bõvítve, kitágítva ala-
gutat vág keresztül rajta, amelyen lecsapolódhat
a „feleslegesen” felgyûlt vízmennyiség. Ez azon-
ban nem ilyen békésen zajlik, hanem hatalmas
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áradat formájában szétrombolja a jéggátat, s el-
söpri vele együtt a gleccsernyelv elülsõ részét.
Ezáltal egy tágas csatorna keletkezik a jégár és 
a sziklafelszín között. A jégnyelv a firngyûjtõ irá-
nyából érkezõ, állandóan bõséges utánpótlás-
nak köszönhetõen azonban ismételten elõre
nyomul, s idõvel eléri az általunk látott kiindulá-
si állapotot. Ez a folyamat valószínûleg már év-
századok óta így zajlott, s valószínûleg felfede-
zõje, elsõ megfigyelõje és névadója, Francisco
Moreno argentin természettudós is ezt tapasztal-
ta. Az általános földi felmelegedés hatására
azonban periódusának ideje lecsökkent. Azok,
akik kiragadnak ebbõl a ciklusból egy szakaszt,
illetve részfolyamatot, tévesen ezzel a gleccserrel
példálóznak a Földön tapasztalható általános
gleccser-visszahúzódásokkal szemben. Az idõ-
szakonkénti elõrenyomulása azonban csak pil-
lanatnyi állapotában állja meg a helyét, így nem
a teljes valóságot tükrözi, mint azt az elõbb is-
mertetett „körforgásból” láttuk. A látvány azon-
ban ennek tudta nélkül is lenyûgözõ, melyet

szerencsénknek köszönhetõen ismét a napfé-
nyes égbolt tett felejthetetlenné számunkra 
(6. kép).

A következõ nap újabb célpontok felé terelt
bennünket, melyet pénztárcánk megnyitásának
köszönhetõen úri módon élvezhettünk. Punta
Bandera kikötõjébõl indulnak azok a hajók,
amelyek 40 dollár befizetése ellenében egész
napos (9–15 óra közötti) hajókirándulás kereté-
ben ismertetik meg a látogatókat az Argentino-
tó gleccsernyelvek által kimélyített oldalágaival,
s a beléjük borjadzó völgyi gleccserek formavi-
lágával. Az érdeklõdõk számától függõen 
a „nyári” szezonban 6–10 hajó indul naponta.
Ezek párosával hasonló útvonalat és látvány-
sorrendet követnek, melynek nyilvánvaló oka
az esetleges segítségnyújtás. Ez a szemlélõdõk
szempontjából is hasznos azonban, hisz így job-
ban tájékozódhatnak, s érzékelhetik az arányo-
kat a szikla, a jég és a víz világában. A 150 kilo-
métert meghaladó utazás során a Spegazzini és
Upsala gleccsereket és az Onelli-tó környékét
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érintettük. Már maga az is nagy élmény volt,
hogy órákon át 40 km/óra sebességgel szágul-
dottunk a türkizkék tavon. „Színpadunk” hátte-
rét a hatalmas kiterjedésû Patagóniai Jégmezõ
csipkézett hegycsúcsokkal tûzdelt, hófehér fel-
színe adta. Egy óra múlva „bevágtáztunk” 
a Canal Spegazzini-tóágba, melynek völgyolda-
laiban a felmelegedésnek köszönhetõ gleccser-
visszahúzódás tipikus példái sorakoztak. A je-
lenlegi jégfelszínekbõl bõvizû olvadékpatakok
hömpölyögnek lefelé a hegyoldalakon. Az erdõ-
ségek határa és a jég között egy széles sáv hú-
zódik, melyet simára koptatott, vásott sziklafel-
színek alkotnak, utalva a nemrégiben még
jelenlévõ jégborításra (7. kép). Megközelítettük
a Spegazzini-jégnyelv tóba nyúló 120 méteres
jégtornyokból álló falát. Itt a hajó lelassított, így
siklottunk a gleccservéggel párhuzamosan,
majd középtájon rövid megállás következett.
Ekkor nyugodtan lehetett fotózni, nézelõdni.
Alig érzékeltük, hogy a Morenohoz képest dup-
la magasságú jégfal csúszik itt, tõlünk „karnyúj-
tásnyira” a tó vizébe. Csak ámulva néztük a le-
felé törekvõ jégtömbök meredek áradatát, 
s valamit megsejtettünk a Földünk felszínét
megváltoztató hatalmas erõkbõl. Az újabb szá-
guldás lendített át minket a következõ lenyûgö-
zõ helyszínre. Hatalmas úszó jéghegyek között
lavíroztunk, melyek mellett hajónk is eltörpült.
Ezek már a kb. 40 km hosszú Upsala gleccser-
nyelv leszakadt darabjainak maradványai vol-

tak, melyek szín- és formavilága elég bõséges
volt ahhoz, hogy egy pillanatig sem értünk rá
unatkozni. A világoskék ezernyi változatában
válogathattunk, de az olvadás következtében
„kifaragott” jégalakzatok formai sokszínûsége is
lenyûgözõ volt. Hajóskapitányunk nyilvánvaló-
an úgy ismerte a terepet, mint a tenyerét, így az-
tán mutatott jónéhány „csemegét” (8. kép). 
Sokunk számára a legmeghatározóbb élményt
egy hatalmas jéghegyben képzõdött kapu (ab-
lak) jelentette, melyen, ha a biztonsági elõírások
és a józan ész nem diktálná az ellenkezõjét, akár
át is lehetett volna siklani a 250 személyes ha-
jókkal. Helyette kedvünkre fotózhattuk akár 
a „társhajónkkal”, akár nélküle, a látvány min-
denképpen egyedi volt. Van itt rajta kívül olva-
déklyukas jégtömb, sima, csillogó felületû ha-
talmasság, s olvadási színlõkkel barázdált
jégkockának való. A gleccsernyelv közelében is-
mét nehéz megítélni a fantasztikus méreteket, ez
csak akkor volt érzékelhetõ, mikor a végétõl el-
távolodva visszanézünk. Ameddig csak ellát-
tunk, követhetõ volt a jégfolyam, s távolban két
oldalán sejlettek csak fel havas, sziklás hegyge-
rincek. Egy újabb hajózás után a változatosság
kedvéért kikötünk. Itt volt lehetõségük a tehetõs
utastársaknak étteremben ebédelni (14 óra), mi
pedig a magunkkal hozott elemózsiát az Onelli-
tó partján, kõtömbökre letelepedve fogyasztot-
tuk el. A piknikezõ hely eléréséhez 15 percet
kellett szép nothofagus (bükk) erdõben gyalo-

MOZAIK KIADÓ38

A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA 2012. május

7. kép
Visszahúzódó jégnyelv a Canal Spegazzini

oldalában

8. kép
Jégtömb olvadásforma az Upsala-gleccser

elõterében

Fold12_2.qxd  2012.05.30.  8:54  Page 38



golnunk. Szép fekvését annak köszönheti, hogy
különbözõ irányokból öt völgyi gleccser csúszik
bele itt a tóba. A jégnyelvek végeirõl letöredezõ
tömbök a tó végéhez úsznak, melynek köszön-
hetõen itt is érdekes olvadásformákkal találkoz-
hattunk (9. kép). További érdekesség, hogy 
a kifolyás közelében sekélyebb, fokozatosan fel-
töltõdõ tómedencében felhalmozódnak a jég-
alakzatok, s csak kisebb példányaik tudnak le-
úszni a tó vizét levezetõ folyócskán. Ez kb. egy
km megtétele után az Argentino-tó nagy víz-
rendszerét éri el, tehát nagyon szoros a kapcso-
lat. A pleisztocén eljegesedés utáni felmelege-
dés idõszakában, valószínûleg az általánosan
magasabb vízállások idején az Onelli-tó egy
fjordos tavas mellékágát képezte a nagy 
Õs-Argentino tórendszernek. Megítélésem sze-
rint a jelenlegi két tó között mindössze pár 10
méter szintkülönbség lehet. Az idilli, nyugodt
környezet ismét alkalmas volt az elmélkedésre s
a természet nagyságában való elmélyedésre,
melyet csak a csoportvezetõk hazatérítõ invitálá-
sa tudott félbeszakítani. Megint bõvében voltunk
a minket megszédítõ, letaglózó pozitív hatások-
nak, ezért lazításképpen városnézéssel, ajándék-
vásárlással és a további programok szervezésével,
valamint helyszínváltással töltöttük a következõ
napot. Ennek eredményeképpen már igazi álom-
hegyi környezetben élvezhettük a naplementét az
El Calten közeli szabadkempingben. Sátrainkat
úgy állítottuk fel, hogy a bejárataikból az egész

Fitz Roy hegycsoport a Cerro Torre-val együtt jól
látható legyen (10. kép).

Az argentin gránittûkkel való ismerkedésre
két napot terveztünk. Mivel esõnapot ismét nem
kellett beiktatnunk, ez csak arra volt elegendõ,
hogy beleszeressünk megvalósuló álmaink tár-
gyaiba, s újabb késztetés szülessen alaposabb
felderítésükre. Ennek ellenére nem lehettünk
elégedetlenek, hisz megadatott az, ami honfitár-
saink közül eddig csak kevés kiváltságosnak, va-
gyis tiszta égbolttal a hátterükben szemlélhettük
az ég felé „döfõ” karcsú tornyokat. Elsõként 
a Cerro Torre lábához túráztunk, melyet a kezde-
ti szakasz kivételével szinte folyamatosan szem-
mel követhettünk. Emiatt kissé „túllõve a célon”
túl sok fotó készült róla menet közben. Attól tar-
tottam, ha szemérmesen felhõfüggöny mögé
bújik, akkor már úgysem lesz lehetõségem meg-
örökíteni. Kellemes csalódásként azonban jobb-
nál jobb pozíciókból, folyamatosan tisztán lát-
hattuk, ezért készülhetett róla kedvenc képem
(11. kép). Menet közben volt még pár említésre
méltó érdekesség. A csúcsok közelében lévõ
alaptáborba a felszerelések eljuttatását tájjellegû
teherhordókkal oldják meg. Élmény volt látni 
a vezetõjük után libasorban lépkedõ, nagy kék
hordtáskákkal felmálházott, 3 fehér szõrû lámát.
Másutt egy apró tavacska vizében tükrözõdött
vissza a csúcs, mely azzal vált láthatóvá, hogy 
a környezetében lévõ bükkerdõ kipusztult. Ez az
1990-es években elszaporodott farontó féreg ál-
tal okozott járványnak köszönhetõ, mely hatal-
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mas kiterjedésû erdõállományokat tett tönkre. 
A pusztítást túlélt nothofagus erdõk (déli bükk
fafaj) egyébként egészen varázslatosak. Hatal-
mas példányaikból sugárzik az életerõ, apró
bõrszerû levélkéik viszont a takarékos életmód-
ról árulkodnak. Ágaik között a szakállzuzmók-
mohák sárgászöld zászlócskái lengedeznek, me-
lyek sajátos hangulatot teremtenek. Földrajzos
szemeimnek az igazi látványosságok az alaptá-
bor elhagyása után kezdõdtek, amikor egy vég-
moréna kb. 50 méter magas törmelékhátára
kellett felkapaszkodnunk. A tájkép tankönyvbe
illett, a lábaink alatti végmoréna mindkét olda-
lán kifejlett oldalmorénákban folytatódott. A kö-
zöttük lévõ területet kitöltõ tavon jégtáblák úsz-
káltak. A tó mögötti gleccsernyelv a havas
lejtõkig húzódik fel, melyet kétoldalt hegygerin-
cek öveznek. Középen nagy „ûr” tátong, mely-
nek tengelyében tör az ég felé a „Kegyetlen
hegycsúcs” sziklaorma. Ez a gránittorony szol-
gált ugyanis névadójául a hasonló címû ameri-

kai filmnek. A rendezõ választása nyilván nem
véletlenül esett erre a meredek falú, karcsú szik-
latoronyra, hisz megmászása a legképzettebb
sziklamászóknak is komoly erõpróbát jelent. Ott
tartózkodásunk idején sikerült elõször két ma-
gyar hegymászónak feljutnia a csúcsára, mely-
hez ezúton is gratulálok. Ehhez a sikerhez nagy-
ban hozzájárulhatott a hosszabb jó idõ
periódus, hisz a mászások jórészét a hirtelen be-
köszöntõ idõjárásváltozás, vagy a csak átlagos-
nak számító, tartósan hideg, szeles, jeges, ha-
vas, felhõs idõjárási viszonyok hiúsítják meg.
Állítólag az említett film forgatása 5 éven át tar-
tott, s csupán két alkalmas nap akadt a felvéte-
lek és jelenetek rögzítésére. Még ha ez túlzásnak
is tûnhet, úgy gondolom, itt sem álltunk hadilá-
bon a szerencsével. A bal oldali morénán egy
kilátópontig sétáltunk a csúcs közelébe, ahon-
nan szép rálátás nyílt a hegy központi részére, 
a gleccserre, s a tóból kiálló két gránithát jég csi-
szolta felszínére. Tanulságos volt a moréna bejá-
rása is, ahol egy olyan vándorszikla „akadt ho-
rogra”, mely helyére kerülve egy repedés
mentén kettévált, s két része a morénasánc
pusztulásának eredményeként kissé el is moz-
dult már azóta (12. kép). Ismét élményekkel fel-
töltõdve vághattunk neki a hátralévõ 10 km-es
gyaloglásnak, hisz az éjszakát már a Fitz Roy lá-
bánál lévõ Poincenot kempingben szándékoz-
tunk tölteni. Útközben a Laguna Madre e Hija
tavakban, illetve az azok vízfelületén tükrözõdõ
hegyek látványában gyönyörködhettünk, majd
egy szépen kialakított, rendezett erdei kemping-
ben sátrazva térhettünk nyugovóra.

Másnap kora reggel kissé párás idõben vág-
tunk neki a meredek hegyoldalon felkapaszko-
dó ösvénynek. Jó ütemben „gyûrtük” le a ka-
nyarokat, s „nyílt ki” szemeink elõtt egyre
inkább a táj. A fák, bokrok lassan eltünedeztek,
s ismét a jég által hátrahagyott formakincs lett
az uralkodó. Néhány vándorszikla hátterében,
az elõzõ nap látott tavak víztükre mögött a Vied-
ma-tó 1100 km2-es vízfelülete is becsillant. 
Hamarosan egy morénasánc emelkedett elõt-
tünk, melynek tetejére felkapaszkodva ismét fe-
lejthetetlen kép tárult szemünk elé. A Fitz Roy
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hegycsoport hatalmas sziklabástyái és sziklatûi
tornyosultak elõttünk, a róluk leereszkedõ glecs-
cserekkel. Ezek olvadékvizei a gyönyörû kék szí-
nekben pompázó Laguna de los Tres tavat táp-
lálják. A moréna tetején heverõ kõtömbök közül
kiválasztottam egyet, s a tetejére felkapaszkodva
csak ültem, és hosszú perceken keresztül gyö-
nyörködtem a látványban. Nem egyedül voltam
ezzel a „foglalatoskodásommal”. Érdemes lett
volna egy fotót készíteni „hasonszõrû” turis-
tatársaimról, amint ülnek szemben a hegyekkel,
s csillogó szemekkel bámulják azokat. Nem na-
gyon akaródzott valami mást, „hasznosabbat”
tenni, ezért evéssel húztam még az idõt, aztán
egy másik kilátópontot néztem ki magamnak.
Ez jó döntésnek bizonyult, mert a csúcsok to-
vábbra is egytõl-egyig teljes szépségükben lát-
szottak, de egy 300 méterrel alacsonyabban lé-
võ tómedence azúrkék víztükre is belekerült 
a látóterembe. Már sokadszorra fedezhettem fel
környezetében a klasszikus jégvisszahúzódás
nyomán láthatóvá váló formákat. Ismét csak él-
veztem a semmittevés közbeni csodálatos lát-

ványt. Az ég teljesen kitisztult, egyetlen felhõ-
foszlány sem maradt, mely árnyékot vethetett
volna a napfürdõzõ gránitfalakra. A hegyek ne-
ve az 1826–31 közötti angol expedíció vezérha-
jójának (Beagle) kapitányáról, Robert Fitzroy-ról
kapták, akinek döntõ szerepe volt a tûzföldi-
patagóniai régió felderítésében. Az utókor így
tisztelgett és állított emléket neki. Ha egy kicsit
szabadjára engedjük a fantáziánkat, akkor 
a hegyvonulatot hajótestnek, a tornyokat pedig
vitorláknak feltételezve kézen fekvõ, hogy a kapi-
tányról kapja nevét a legmagasabb pont. Nem
mellékesen, ennek az expedíciónak a tagja volt 
a híres természettudós Charles Darwin, aki en-
nek az útnak a keretében jutott el késõbb a Gala-
pagos-szigetekre, s fogalmazta meg gondolatait
az evolúciós elméletrõl. További teendõink és
szûkös idõkeretünk vetett véget nézelõdésemnek,
de a nap hátralévõ részében is elkísért a hegy lát-
ványa (13. kép). Táborbontás, hátizsákba pako-
lás, majd egy új túraútvonal megismerése követ-
kezett. Ennek volt jótékony hozadéka, egy hûs
vizû patakban való fürdés egy arra alkalmas he-
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lyen (turistaszemek elõl rejtve, viszont a Fitz Roy
látványával). Késõbb az itteni növényvilág is
megvillantotta apró bájait, s ráakadtunk néhány
„ismerõsre”, melyekhez hasonlókat a chilei olda-
lon már láttunk. Ami az újdonság erejével hatott,
az a Río de las Vueltas folyó csodálatos fonatos
vízhálózata volt. Az ottjártunkkori alacsony vízál-
lásnak köszönhetõen szinte csak a sodorvonal-
ban vezetõdtek le a vizek, illetve az övzátonyok
közti laposokat töltötték ki. Ezáltal szemet gyö-
nyörködtetõen érdekes alakzatok rajzolódtak ki 
a világosbarna kavics-homokágy–mély-türkiz vi-
zek kombinációiból (14. kép). A következõ ki-
emelkedések egyikérõl teljes átnézeti képet csi-
nálhattam az egyik „világ végi” településrõl,
majd visszaértünk El Chaltenbe. A hosszú, fá-
rasztó gyaloglást egy tájjellegû cervezával (sör-
rel) öblítettük le, majd a jól bevált kempin-
günkben töltöttük az éjszakát. Másnap egy
színpompás napfelkeltével búcsúztunk a he-
gyektõl, majd egy rövid El Calafateii tartózko-
dás után Ushuaiaba repültünk.
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Tûzföldi villámlátogatás

ATierra del Fuego, vagyis a Tûzföld szó hal-
latán misztikusan zord, rideg egzotikumok-

ra gondol az ember, melynek idõben és térben
egyaránt történelmi hagyományai vannak. So-
kan szeretnénk tanulmány-élményeink alapján 
a róla szerzett ismereteinket összehasonlítani sze-
mélyes tapasztalatainkkal. Így voltam én is, s ha
csak rövid idõre, a bepillantás erejéig, de szeret-
tem volna látni a híres-hírhedt Délnyugati-átjáró
környéki szigetvilágot (5. térkép). A Magellán-
szoros, Beagle-csatorna, Ushuaia, Tûzföld Nem-
zeti Park, Darwin-Kordillerák, s még sokáig le-
hetne folytatni a csábító helyszínek felsorolását,
de vajon mi préselhetõ bele 3 szûk napba? Ha
ott leszünk, majd meglátjuk, mit lehet ebbõl ki-
hozni. Felülrõl a repülõbõl gyönyörû látványban
volt részünk. A csipkézett, havas csúcsokkal tar-
kított Darwin-Kordillerákkal való ismerkedés
megérdemelne pár napos túrát. Közöttük eresz-
kedett le a gép, s írt le egy nagy félkört leszállás
elõtt a Beagle-csatorna fölött. A reptéren élelmi-

szerügyben komoly ellenõrzés zajlott. A koráb-
biakon okulva, kézi poggyászunkban mi nem
vittünk ilyesmit, így gond és pakolás nélkül átju-
tottunk. Jószerencsénk ekkor egy taxis képében
jött elénk, s fél órán belül a külváros egyik han-
gulatos kis panziójában foglaltunk szobát. A tu-
lajdonos – a helyi rádióadó mindenese – igen
segítõkész volt ügyes-bajos dolgainkban. Még az
általa játszott, s legjobbnak tartott argentin „slá-
gereket” is hajlandó volt alapanyagáron „szállí-
tani” részünkre. A házban családias volt a han-
gulat, a környéken mindent megkaphattunk, 
a belvárost 15 perces sétával elérhettük. Egy na-
pot a város megismerésére szántunk, a másikon
egy hajókirándulást terveztünk, melynek ügyin-
tézése közben a pingvinsziget meglátogatása
mellett döntöttünk. Megérkezésünk délutánján
felderítettük a kikötõ környékét, s információkat
szereztünk a hajózási lehetõségekrõl. Másnap
reggel a város fölötti domboldalakat róttuk, és
kerestük a legmegfelelõbb kilátópontot, ahon-
nan jó rálátásunk nyílt Földünk legdélebbi váro-
sára. Ez kisebb nehézségek árán sikerült (15.
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kép). Innen szemléletesen látszik, hogy igencsak
kiérdemli ezt a kitüntetõ címet. A nagy kiterje-
dés, a húszezres állandó népesség, a kikötõ, 
a reptér, s a központ építészeti jellege indokolják
mindezt. A funkcióváltások (fegyenctelep, bál-
navadász állomás, aranyláz-város, vadonkapu,
haditengerészeti támaszpont, modern turista-
központ) és az építészeti stílusok keveredése
(orosz, skandináv, modern) érdekes egyveleget
alkot. Nincs kifejezett összhang ebben a sokféle-
ségben, de nem nyomasztó vagy nyomorúsá-
gos, nem hivalkodó, inkább úgy tûnik, hogy 
a mostoha idõjárási körülmények ellenére élhetõ
a városka, sajátos hangulattal. Ez utóbbit a sok-
féle bevándorló s letelepedõ, illetve az idõnként
felbukkanó hajósok, turisták okozzák. Délután
az utcákat róttuk, s néhány számunkra is fontos
jellegzetességet igyekeztünk megörökíteni. Ilyen
volt a tengerparton zátonyra futott halászhajó, 
a kikötõben aktuálisan ott horgonyzó tengerjá-
ró hajónak titulált „úszó város”, és az ott álló
„Világ Vége” tábla, vagy a fõutcán lévõ kilomé-

teroszlop, melyrõl kiderült, melyik nagyváros
milyen irányban, s milyen messze fekszik állás-
pontunktól (16. kép). Ismét próbálkoztunk aján-
déktárgy „vadászattal” is. Emiatt ezen a pihe-
nésre szánt napon jobban elfáradtunk, mint 
a hegyi túrák alkalmával. Másnap lazább nap
következett, hisz egy bõ fél napos fizetett túrán
vettünk részt. Ritkán csináltam ilyet, de néha
nem lehet kikerülni. A kiválasztott cég az egye-
düli, amelyik kiköthet egy pingvinek lakta szige-
ten. Habár borsos volt az ár (80 dollár), mégis
csábító. Reggel 9-kor indultunk egy kisbusszal, s
keletre tartottunk a Beagle-csatorna mentén.
Útközben megálltunk egy mocsaras helyen
(nem a legjobbnál, amik mellett elmentünk),
ahol elhangzott angolul egy kis magyarázat 
a látnivalókról. Egy újabb megállásnál már a sa-
ját fejem után mentem, s az uralkodó szélirány-
nak behódolt fák közül kerestem a számomra
legalkalmasabb fotóalanyt (17. kép). Egy rövid
fotószünet a pingvintelepet jelzõ irányítótáblánál,
s hamarosan begördültünk Harberton telepre. 
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Ez volt az elsõ estancia (tanyaközpont) a Tûzföl-
dön, melyet 1888-ban Thomas Bridges tisztele-
tes alapított. Azóta az örökösei gazdálkodnak 
a területen, s a csónaktúrát is õk indították a
pingvinkolóniához. Rövid szervezés után be-
szálltunk a légzsákos motorcsónakba, s kb. húsz
perc múlva kikötöttünk Gable-szigetén, ahol több
száz Magellán pingvin alkotta a fogadótársaságot
(18. kép). A földre rakott száraz faágak jelölték azt
a mindössze pár méteres határt, ameddig megkö-
zelíthettük õket. Gyakorlatilag közöttük mozog-
hattunk, s kedvünkre készíthettük az életképeket
róluk. Késõbb egy kis ösvényen a homokdûnéken
lévõ fészkelõhelyeik közelébe is felsétálhattunk, s
itt szinte karnyújtásnyira mehettünk hozzájuk (19.
kép). Általában elég béketûrõnek mutatkoztak,
mindössze egy anyaállat védte hangos rikácsolás-
sal és lendületes totyogással a fészke környékét,
és hasonméretû szõrös fiókáját. Az ekkor hiányzó
napsütés ellenére sikerült megörökíteni e különle-
ges madárfaj mindennapi tevékenységét. Vissza-
térve Harbertonba a csoport egy része ebédelni
ment, mi ezt az idõt a környék becserkészésére
használtuk fel. A felszín felszabdalt mélyedéseiben
összegyûlt tavakat, s az idõjárás szélsõségeivel da-
coló erdõségeket sikerült felderítenünk, majd a la-
kóépületeket jártuk, néztük végig. A változékony
idõjárásnak köszönhetõen jellegzetes viharfelhõk-
kel, s napsütötte sávokkal fotózhattuk a telepet,
de igazán itt sem kóstolhattunk bele a fagyos-sze-
les tûzföldi viharokba.

Túravezetõnk nem állt a helyzet magaslatán,
amit nem csak az elhúzódó ebéd körüli fejetlen-
ség jelzett. A visszaút kb. 80 kilométeres szaka-
szán katonásan mondva „semmi különös ese-
mény nem történt”. Ilyen lazaságot még sehol
másutt nem tapasztaltam, a csoport kalauzolá-
sával megbízott vezetõ végigaludta Ushuaiaig
az utat. Még jó, hogy a sofõr nem követte a pél-
dáját. Néhány búcsúzó kör a várostól, majd
másnap hajnalban menetrend szerinti busszal
Punta Arenasba indultunk. Az egész napig tartó
buszozás során végighaladtunk a Tûzföldi Nagy
Szigeten (Isla Grande Tierra del Fuego), mely
során sok apró élményt kaptunk, de csak a leg-
emlékezetesebbrõl szólnék. A közúti határátke-

lés nem túl bürokratikus, de azért megnyújtja
egy órával a menetidõt. A Magellán-szoroson
már chilei oldalon, az egyik legkeskenyebb sza-
kaszán kompoztunk át. A kb. 2 kilométeres ten-
gerszoroson párban közlekedõ komp 20 perc
alatt ér át a túloldalra, ahol néhány épület és 
a világítótorony fogadott bennünket. A látvány
itt nem tartozott a legimpozánsabbak közé, de
maga a tudat, illetve a hely szellemisége az egy
hónapos utazásunk egyik legkiemelkedõbb ese-
ményévé tette számunkra. Hiszen ma is csodálat-
ra méltó az a tett, amit Ferdinand Magellán 1520
õszén véghezvitt. Dél-Amerika keleti partjai men-
tén, a teljesen ismeretlen tengeri vizeken hajózva
Patagóniához ért, ahol szigetek, tengeri csatornák
és öblök mozaikos labirintusa fogadta. Hajózási
tapasztalatának, megérzéseinek és szerencséjének
köszönhetõen vezérhajójával november 20-ra
„verekedte át” magát a késõbb róla elnevezett
tengerszoroson, s jutott a túloldali, általa Csendes-
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nek (a viszontagságok miatt tûnhetett úgy) neve-
zett óceánra: a korábban hírhedtté vált délnyuga-
ti átjáró elsõként számára tárta fel titkát.

Nem ért meglepetésként bennünket, hogy 
a Magellán-szoros nyugati partján fekvõ chilei
városka, Punta Arenas fõterén a nagy felfedezõ-
nek állítottak díszes emlékmûvet-szobrot (20.
kép). Idõnkbõl már csak rövid városnézésre fu-
totta, majd másnap, pár órás túrával a közeli
Magellán-erdõ Természetvédelmi Területet ba-
rangoltuk be. Kora délután már indult repülõgé-
pünk a következõ kitûzött célpontok központjá-
ul választott Puerto Mont felé. Hatalmas élmény
volt a két tagból álló Patagóniai-Jégmezõ fölött
átrepülni, s felülrõl tiszta idõben látni a plató-
gleccserekrõl leereszkedõ jégnyelveket, a völgyi
gleccserek által kialakított fjordokat és az óceán-
parti, szigetekre szabdalt sziklavilágot. Ekkor ér-

tettem meg igazán, hogy rengeteg különleges
látnivalót tartogat még ez a terület.

A Chilei Tóvidék (Lakes District), 
a szabályos vulkánkúpok földje 

is egyben

AChilei Tóvidék tartomány tulajdonképpen 
7 nagy tó (ezek északról délre haladva a kö-

vetkezõk: Lago Panguipulli, Lago Rinihue, Lago
Ranco, LagoPuyehue, LagoRupanco, Lago
Todos Los Santos, Lago Llanquihue) és ezek tá-
gabb környezete által lefedett terület, az
Araukária-föld pedig külön tájegysége az ország-
nak, de az általunk bejárt útvonal miatt most egy-
séges tárgyalásuk tûnik ésszerûnek (6. térkép).

Dél felõli érkezésünk miatt esett választá-
sunk Puerto Mont-ra, a tóvidék bejárásának
központjául. Sem fekvése (a terület déli részén
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helyezkedik el), sem lélekszáma, sem látnivalói
nem indokolják a központi szerepkört. Erre per-
sze bõven akad „jelentkezõ”; Valdívia, Osorno,
vagy akár Temuco is szóba jöhetne. Tranzit jel-
lege miatt abban bíztunk, hogy szállás és autó-
bérlés tekintetében is jobban járunk, ha egy ke-
vésbé felkapott, turistás helyet választunk. 
A reptéren taxiba ültünk, majd vezetõje segítségé-
vel sikerült a kikötõ környéki olcsóbb városrész-
ben egy elfogadható szálláshelyet találni. 
Az esti órákat a város felderítésére szántuk, így
alkalmunk nyílt kissé ráérezni a kikötõvárosok
matrózkocsmás hangulatára. Már ekkor feltûnt,
hogy az épületek többsége jellegzetesen kétszin-
tes, s fából készült. Ezt változtatják attól függõen,
hogy milyen funkciót tölt be. Lehet a földszinten
bolt, mûhely, iroda vagy ivószék, fent a lakrészek,
vagy motel, hotel található, ahol a tulajdonos is
meghúzza magát. Ilyen jellegû építmények jellem-
zik a kikötõ menti piactér környékét is. Késõbb,

fõként a halpiac kedvéért ezt is meglátogattuk,
hisz Chilében ezt tartják az egyik legnagyobbnak,
legérdekesebbnek. A választék tényleg bõséges, 
a kínálat is elég dús a tengeri herkentyûk tekin-
tetében, mi azonban maradtunk a hagyomá-
nyosnak tûnõ füstölt lazacnál. A személykikötõ
valamelyest látványosabb a teherkikötõnél. Ott
leggyakrabban az öbölben horgonyzó óceánjáró
uralja a képet. Sok mûemléket nem találtunk a vá-
rosban, mely fõként fiatal korából adódik, 1840-
ben alapították. Csupán a kikötõi sétány politikust,
hadvezért és tengerésztiszteket ábrázoló szobrai ér-
demelnek említést. Néhány modern áruház és iro-
daháztorony csak rendezetlenné teszi a város össz-
képét. A legfõbb látványosságnak egy „naiv”
mûvész szoborkompozíciója számított, melynek
közelében általában a belföldi turisták fotóztatták
magukat. Ez nem más, mint egy padon ülõ szerel-
mes pár, akik a kikötõi sétányról a tengeröböl felé
tekintenek. Nekem kifejezetten nem tetszett, de
nyilvánvalóan az aktuális témaválasztás találja szí-
ven csodálóit. Ez képes teljesen háttérbe szorítani
a kivitelezés egyszerûségét. Van azért egy olyan
pontja a városnak, amit már megérkezésünkkor
kinéztem, s meglátogatásakor sem keltett csaló-
dást. Kis vízitaxikkal juthatunk a városi strandot is
magán hordozó szigetre, melynek legmagasabb
pontján hatalmas fehér kereszt áll. Ennek tövébõl
nyílik a legszebb rálátás a városra, a kikötõre és 
a hátteret biztosító vulkáni kúpokra. További elõ-
nye, hogy innen, tisztes távolból már csak a szép
dolgokat látja az ember (21. kép). Közelsége és
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szabályos alakja miatt elsõ célpontul az Osorno-
vulkán körüljárását terveztük. A reggeli fél órás
autóbérlési procedúra után, a várost rövid úton
elhagyva robogtunk az északra tartó autópá-
lyán. A száguldás nem tartott sokáig, s 
a Llanquihue-tó partján futó mellékutakra térve
keresgéltük a legalkalmasabb fotópontokat (22.
kép). Tóval, vagy nélküle, esetleg a környéken
gyakori tehenészfarmok holsteinfriz teheneivel
az elõtérben, de folyamatosan azt kellett megál-
lapítanunk, hogy ezt a vulkánt nem véletlenül
hasonlítgatják a Fujihoz. Hósapkával borított
szimmetrikus vulkáni kúpja lélekemelõ látvány,
a természet tökéletességének ékes bizonyítéka
(23. kép). Annak ellenére, hogy az ismerkedést
minimális erõkifejtéssel, kocsival végeztük, eltelt
az idõ, emiatt egy másik kiszemelt vulkán felé
vettük az irányt. Az Osorno 2652 méteres csú-
csának megmászását be sem terveztük, mert el-

rémisztõ híreket hallottunk róla. Nemzeti Park lé-
vén a mászást szigorú feltételekhez (hegyi-veze-
tõ szükséges, bõséges felszerelési lista megléte)
kötik, s a nehéz jeges szakaszok miatt a parkõrök
be is tartatják a szabályokat. Ezért aztán egy má-
sik Nemzeti Parkban található mászócélpontot
választottunk, a Puyehue-vulkánt. Kevésbé lát-
ványos formája miatt, úgy tûnt, hogy a turizmus
perifériájára került. A park fogadóházánál csak
nagy nehezen sikerült helyi illetékessel találkoz-
nunk, s tõle információt kicsikarni. A tájékozta-
tó táblák alapján azonban mégiscsak sikerült
egy hangulatos szubtrópusi esõerdõtúrát tenni,
melynek fénypontját az Indio-vízesés 12 méte-
res vízfüggönye jelentette. A túraútvonal kezde-
ténél lévõ étterem-hotelben újból kérdezõsköd-
tünk. Ennek eredményeképpen azt tudtuk meg,
hogy a kiszemelt ösvény veszélyes lehet, mert
ezer állatból álló marhacsordát terelnek rajta lefe-
lé. Azt tanácsolták, hogy várjunk, de hogy med-
dig, azt nem tudták megmondani. Türelmünk
nem tartott sokáig, ezért óvatosan, folyamatosan
a kibúvó lehetõségeket keresve nekiindultunk 
a „felmenetnek”. Késõbb nekibátorodva, normál
tempót vettünk fel, majd egy nagy rét kereszte-
zése után az egyre meredekebbé váló terepen
ismét lelassultunk. Az ösvény egy árokban fu-
tott, a „mélyút” puha horzsakõben alakult ki, ta-
posási erózió hatására. Ekkor értettük meg,
hogy tényleg veszély leselkedhet ránk a csorda
miatt. Ez szerencsére nem következett be, de
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pótolta ezt a komoly erõfeszítést igénylõ, na-
gyon meredek ösvény. Már majdnem feladtuk,
mikor az erdõhatárt elérve egy lepusztult mene-
dékház környéki sátrazóhelyre értünk. A vi-
szonylag kellemes helyen már több sátor is állt,
tulajdonosaik a fa asztalokon, padokon vacso-
rafõzéssel foglalatoskodtak. Gyors sátorállítás és
vízszerzés után mi is csatlakoztunk hozzájuk, 
s pótoltuk az elvesztett kalóriákat. A folyadék-
szerzést itt komolyan kell venni, s feltölteni 
a készleteket másnapra is, hiszen a tábor menti
barranco aljában csak idõszakosan folyik a ma-
gasban lévõ hófoltok olvadásából származó pa-
tak. A hó-olvadék csupán délutántól estig tart
ki, az éjszakai fagyokkal a táplálóterület elapad,
így a reggeli fényeknél már csak a száraz völgy-
talp mutatkozott. A túra érdemi része ezután
következett. Jelzetlen csapást követve, vulkáni
törmelékanyagon kapaszkodtunk a hegyolda-
lon felfelé. Néha sikerült a hófoltokon kissé
gyorsabban haladni, de legtöbbször csak a lé-

pés, visszacsúszás sziszifuszi elõrejutása maradt.
Mivel rajtunk kívül alig volt próbálkozó, a csúcs-
ról, vagyis a kb. egy kilométer átmérõjû kráter
peremérõl egyedül élvezhettük a körkilátást. 
A nagy távolságok miatt kissé eltörpültek a vul-
káni lánc tagjai, viszont az inverziós légköri
helyzetnek köszönhetõen látványosan emelked-
tek a völgyeket megülõ, egybefüggõ felhõtenger
fölé (24. kép). A kráterperem egyes helyein szé-
pen látszott a rétegvulkáni szerkezet, a lávapa-
dok és salaksávok illetve tufaszórások rétegeinek
egymásra települése. A kráter belsejét firn és hó
töltötte ki, a kráteren kívül nagy területeket borí-
tott horzsakõszórás, de néhány helyen fiatal, fe-
kete bazaltos lávanyelvek is láthatóak voltak.
Néhol az utóvulkáni mûködésre utaló, sárgás-
barna elszínezõdések is látszottak, de ezek él-
vezhetõ látványához a közelükbe kellett volna
jutni. Tõlünk délre szépen látszott a Calbuco az
Osorno, a észak-északkeleten pedig a Lanin, 
a Llaima, az El Mocho és a Villarrica tûzhányók
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kúpjai. Egy kellemes órát töltöttünk el fenn 
a csúcson nézelõdéssel és fotózással, ahová
idõközben egy izraeli fiatalokból álló csoport
érkezett. „Átadtuk” nekik a terepet, s a felme-
neti úton tértünk vissza autónkhoz a civilizáci-
óba, hogy újabb izgalmas helyek csábíttatásá-
nak tegyünk eleget a régióban.

Következõ célpontunk a Huerquehue Nem-
zeti Park araukária erdõségeinek felderítése
volt. Ide Villarrica városkán keresztül jutottunk,
majd tõle északkeletre, autóval már csak nehe-
zen járható földutakon érkeztünk a Tinquilco-tó
partjára. Itt elõször a nemzeti park irodájában
érdeklõdtünk a lehetõségek felõl, majd a tópart
közepe táján lévõ, szép fekvésû kempingben fog-
laltunk táborozóhelyet. A nap hátralevõ részét pi-
henéssel töltöttük, mert egy teljes napot szántunk
a park látnivalóinak felkeresésére (7. térkép). 
Kora reggel indultunk a tó menti „szekérúton”, mely
a felsõ kempingig vezetett. Ott egy erdõbe ér-

tünk, ahonnan széles ösvény vitt a magasabban
fekvõ területekre. Ezt az 5–600 méteres szintkü-
lönbséget a csapadékban gazdag terület vízfo-
lyásai kisebb-nagyobb vízlépcsõkkel küzdik le. 
A felvezetõ útvonal legfontosabb látnivalói így 
a vízesések voltak, melyek közül a két legszeb-
bet mi is megnéztük. Nagyon hangulatos volt 
a buja, szinte a trópusokat idézõ erdõ is, mely-
nek félhomályában csak olyan helyeken tudtam
fotózni, ahol egy hatalmas famatuzsálem kidõlt,
s helyén elegendõ fény szûrõdött be hajdani
„lakótársaira”. Feljebb a bambuszok is megje-
lentek, jelezve a bõséges csapadékáldást. A fel-
felé menetelés nehézségeit a kilátópontokból ki-
tárulkozó, szebbnél-szebb látvány igyekezett
feledtetni. Ezek közül kétségtelenül a legszebb
az volt, amikor egy „dzsungel-ablakból” rálátá-
sunk nyílt a pár száz méterrel alattunk elterülõ
Tinquilco-tóra, s mögötte a felhõsávból kibuk-
kanó, idõnként kisebb gázkitöréseket „pipáló”
Villarrica hósapkás tetejû, szabályos vulkáni
kúpjára (25. kép). A szintkülönbség leküzdése
után már jöhettek az élvezetek. Bevezetõként az
erdõvel körülvett Lago Chico tavacska látvá-
nya, és a partján elsõként megjelenõ araukária
„mohikánok” jelentették ezt. A fenyõfélékhez
tartozó növény nevét, az araukán indián nép-
csoportról kapta, melynek tagjai elõszeretettel
gyûjtötték és fogyasztották nagy méretû tobozá-
ban (termése 7–20 cm) található, általuk
„pinoni”-nak nevezett magjait (2–5 cm). Szám-
talan különlegessége miatt kirí a fenyõfélék kö-
zül, s nemzetségének 15 faja kizárólag a déli fél-
tekén, viszonylag szûk területen fordul elõ, Chile
és Argentína középsõ részein. Az egyik legõsibb
„növény-kövületnek” számít Földünkön, elsõ
képviselõi már a triászban, 250 millió éve meg-
jelentek, aztán uralták a jura és kréta korok erdõ-
ségeit a déli kontinensen (Gondwana). Emiatt
ezeken a területeken számtalan megkövült erdõ
(kovásodott fatörzsek, faopálok) õrzi maradvá-
nyaikat. Az eltelt 70 millió év alatt lecsökkent
egyedszámuk ellenére bizonyos területeken
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még ma is tájképmeghatározó jelentõséggel bír-
nak. Egyenes, 60–70 méter magas törzseiket 
a csúcsukon, ernyõszerûen koronázzák legfiata-
labb ághajtásaik. A törzs alsó, nagyobbik része
„felkopaszodik”, folyamatosan lehullajtja régeb-
bi, 10–15 év után elöregedett ágait. A növény
barázdált vastag fakérgét általában sárgászöld
mohák apró szakállkái borítják. E jellegzetessé-
ge miatt messzirõl kirí környezetébõl, s könnyen
felismerhetõ. Általában csoportosan fordul elõ,
gyakran borít tópartokat vagy hegyoldalakat, 
s látványosan különül el az egyéb fafajtáktól.
További érdekessége, hogy kétlaki növény, kü-
lön van termõs és porzós virágzatú egyede. 
A beporzást a szél és a rovarok együttesen vég-
zik. Fõként fiatal példányaikon figyelhettük meg
ágainak és levélzetének különlegességeit. A tû-
levéltõl alakjában igencsak különbözõ, apró szív
alakú levélkéi spirálisan rendezõdve teljesen be-
borítják az ágakat. Üde zöld színe, bõrszerû ke-

ménysége és a szúrós levélhegyek szinte sugá-
rozzák az életerõt és élni akarást. Nagy méretû,
egyenes törzse és kemény fája miatt kiváló épí-
tõanyagul szolgálhatna. Szerencsére állományai
természetvédelmi oltalom alatt állnak, így talán
kevésbé van kitéve az ember kénye-kedvének.
Mindezt tudva és látva is akadt még bõven fel-
fedeznivaló, hiszen a park útvonalhálózatát úgy
alakították ki, hogy felfûzze a vizes élõhelyeket,
melyek egyediségüknél fogva számtalan eltérõ
látványt biztosítanak. Meghatározó benyomása-
im közül most csak hármat emelek ki. Az egyik 
a névadó Laguna Huerquehue tóhoz kötõdik,
melynek sekély, kicsit posványosnak tûnõ víz-
borításának mentét széles sávban szegélyezte egy
világoszöld színû sásféle, majd egy keskeny parti
sáv mögött már az araukária erdõ legtipikusabb
állománya fordult elõ (26. kép). Egy másik he-
lyen, ottjártunk idejére kiszáradt tómeder pere-
mén álló erdõségben az araukáriák minden „kor-
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osztálya” képviselve volt, s itt sikerült elkészíte-
nem ernyõ-erdõjükrõl a legkifejezõbb képet
(27. kép). A harmadik helyszín az El Toro-tó
partja, melynek kilátópontjából minden együtt
volt, amit a területen kívánni lehet. Felülrõl lát-
tunk rá a tóra, mely a délutáni fényekben mély-
kék színben pompázott, a partján pedig az
araukária „szálfák” esztétikusan elrendezve so-
rakoztak. Mindezek hátterében emelkedtek 
a park legmagasabb hegyei, melyek sziklakibú-
vásos csúcsrégiói alatt a meredek oldalakat
szinte kizárólag araukáriák népesítették be.
Nem is érdemes másképpen búcsúzni ettõl 
a különleges világtól, mint az elõbb felvázolt
kép, mely számomra ismét egy régi álom betel-
jesülését jelentette.

Ismét visszatértünk az emberlakta területek-
re, ahol a turisták által felkapott helyek kis ide-
genforgalmi központokká, üdülõhelyekké fejlõd-
tek, a szokásos infrastrukturális felszereltséggel
(28. kép). Ezeket felhasználva kis idõt mi is eltöl-
töttünk Pucón és Villarrica turistainformációs
irodáiban, ajándéktárgy- és kiadványárusainál,
ahol a következõ túrára való felkészüléshez egy
részletes Villarrica-vulkán térképet szereztem be.
Hamarosan kiderült azonban, hogy ez is pénz-
elszívós helynek számít, ahol értelmetlenül „ko-
pasztják” az embert. A 2582 méteres csúcs
megmászásához vezetõt kell fogadni 80 dollá-
rért, e nélkül nem lehet felmenni. Kissé sokall-
tam az összeget (tíz éve az Aconcagua 6960 mé-
teres csúcsmászása, és 20 napos nemzeti parki
tartózkodás került 80 dollárba), emiatt új cél-
pontot kerestünk. Közelsége miatt az El Mocho
alkalmasnak tûnt erre, bár magasságát tekintve
nem túl nagy a kihívás. A késõbbre tervezett, öt-
ezer méter feletti csúcs mászásához szükséges
akklimatizációhoz sem elég magas, de legalább
olcsó volt. A környezete szép, szinte minden ol-
dalról nagy tavak veszik körül, és valószínûleg 
a kilátás sem lehet rossz a tetejérõl. Periférikus
helyzete miatt azonban kevés információt sike-
rült szerezni róla, és a megközelítése sem bizo-

nyult könnyûnek. Végül aztán az északi lábánál,
a Panguipulli-tó partján fekvõ kis település kem-
pingjében találtunk szállást, ahonnan kb. 15
km-re volt a leendõ Természetvédelmi Terület
bejárata. Másnap reggel fél nyolc körül már 
a védett terület kapujánál voltunk, de egy õrön
kívül semmi mozgást nem észleltünk. Mikor kö-
zöltük szándékunkat, azt ajánlotta, hogy vár-
junk türelmesen, mert 9 órakor indul majd he-
lyi snowboardos fiatalokkal egy terepjáró fel 
a hegyre, melyre felférhetünk. Megváltottuk 
a parkbelépõt (6 dollár), kicsit körülnéztünk
a környéken, aztán gyülekezõ utastársaink mel-
lé a helyünket is sikerült biztosítanunk a jár-
gányra. Életvidám társaságba csöppentünk,
mely tükrözõdött a külsõségeken, például az au-
tónkon is, amilyet még nem láttam korábban.
Meredek kaptatókon araszoltunk felfelé, csak
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azt sajnáltam, hogy az útközben megfigyelt nö-
vényzeti öveket, fákat és virágokat nem tudtam
megörökíteni. A jég- és hóperemnél lévõ végcé-
lunkig, a snowboard-pályáig meg sem álltunk.
Ott egy kis színpadszerû részen mindenki átöltö-
zött, aztán hóna alatt a lesikló eszközével a hegy
irányába indult. Hamarosan jött az újabb meg-
lepõ közlekedési eszköz (29. kép), egy gumital-
pú nyitott szánkó, melyet drótkötéllel húztak fel
a hegyoldalon kb. 200–250 méterrel maga-
sabbra, másfél kilométeren belül. Felettünk ma-
gasodott a jéggel, hóval fedett vulkáni kráter, de
nem „ugrottunk neki toronyiránt”, hanem kissé
oldalazva az északkeleti részéhez sétáltunk át.
Onnan már jól látszottak a régi kráter kürtõkitöl-
tésének kiemelkedõ sziklatömbjei (neck). A fia-
talabb kráterrõl egy salaklávából álló nyelv
ereszkedett le a két kitörési központ között elhe-
lyezkedõ nyereg irányába. Kisebb-nagyobb, er-
rõl leszakadt szikladarabok borították a firnlejtõ

egy részét. Közöttük szlalomoztunk felfelé, majd
a felsõ szakaszt magán a megszilárdult lávafo-
lyamon tettük meg. Meglepetésünkre a kráter
majd egy kilométer átmérõjû volt, belsõ lapos
teknõjét firnesedõ hó töltötte ki, csak a pere-
meken bukkantak elõ a sziklafelszínek. Két ki-
látópontot is kerestünk a környék „feltérképe-
zésére”, sikerült is róluk hét nagy tavat
összeszámlálni a hegy körül. A távoli részek saj-
nos párába burkolóztak. Ennek ellenére kelle-
mes látvány volt a 3776 méteres Lanin szabá-
lyos vulkáni kúpja, vagy a távolban pöfékelõ,
ottjártunk idején aktivitást mutató Llaima tûz-
hányó. Ez a 2422 méteres kilátópont alkalmas
volt arra is, hogy a viszonylag lakatlan és járha-
tatlan környékre felülrõl rálátva, felmérjük azt.
Késõbb, ennek ellenére, elfogadva a helyi térké-
pek útjelzéseit, sikerült egy olyan „zsákutcába”
belefutnunk, ahol az állattartó farmok közelé-
ben egyszerûen vége lett a „kocsiútnak”. Talán
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ez is jelzésértékû a vidék felkapottságát illetõen.
Miután körbejártuk hegyünket, s nem találtunk
alkalmasabb lefelé vezetõ utat, a megismert út-
vonalon tértünk vissza az indulásunk óta „hól-
ejtõt szaggató” sporttársainkhoz. Nem sokat
tétlenkedhettünk, mert a csúszkálás fél háromig
tartott. A napközbeni erõs felmelegedés olvasz-
tó hatására a pálya latyakossá, használhatat-
lanná vált, ezért három órakor indult vissza 
a terepjáró a parkbejárathoz. A sikeres visszaté-
réssel még nem ért véget ismerkedésünk a park-
kal. A kapu közelében kialakított ösvények be-
járása során két szép vízeséssel, valamint 
a vulkáni kõzetekben (andezit, bazalt) kialakult,
vízerózióval koptatott szurdokokkal találkozhat-
tunk. Az utóbbiakhoz szép evorziós üstök kap-
csolódtak, a folyóvölgyek oldalfalaiban pedig
oszlopos elválású képzõdményeket láthattunk.
A két vízesés egyike a Huilo névre „dübörög”, s
25 méteres vízfüggönye Chilében a legmaga-

sabbak között van. Gyönyörû látvány volt a ha-
talmas bazalt katlanban leomló vízsugár párá-
ján, vízpermetén megtörõ napsugarak szivár-
ványíve. Ezzel búcsúztunk ettõl a turisták által
még nem túlságosan megkoptatott tóvidéki te-
rülettõl.

A hátralévõ kevés idõben fõleg bérautónkat
tettük próbára, s a chilei úthálózatot teszteltük.
Társaim még nem látták korábban a Csendes-
óceánt, s szerettek volna habjaiban csobbanni,
ezért egy Valdivia városához közeli tengerpart
meglátogatását szemeltük ki. Maga a város
(130 ezer lakos), melyet a fõvárost alapító
Pedro de Valdivia spanyol konkvisztádorról ne-
veztek el, nem túl sok látnivalót tartogat az oda
érkezõknek. Ez alól talán a Calle-Calle-folyón
átívelõ hídról elénk táruló látvány volt kivétel,
ahol a kikötõ a templommal, a környezõ köz-
épületekkel és a parkkal hangulatos egyveleget
alkotott. Mindehhez persze az ott még meglévõ
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(kb. 15 km-re az óceántól) napsütés is kellett,
de alig hagytuk el a várost, máris sûrû felhõ
ülte meg a partvidéki pár kilométeres sávot.
Elég zord külsõt kölcsönzött a nem véletlenül
Niebla, Felhõnek nevezett halásztelepülésnek
és környékének. A látvány azon kívül, hogy 
a felhõképzõdés egyik alapeseteként nagyon ta-
nulságos volt, elrettentõ erõvel is bírt. Hatására
barátaim lemondtak arról, hogy a hullámok kö-
zé vessék magukat. Újabb cél felé robogtunk, de
már sejtettük, hogy e „paradicsomi” vidék meg-
látogatására méltánytalanul kevés idõ jutott
programtervünkben. Az Osorno-vulkán déli elõ-
terében lévõ Petrohue-vízesés és környékének,
valamint a Lago Todos los Santos tó megisme-
résére mindössze egy délutánunk maradt, ami
csak benyomások szerzésére volt elegendõ. Így
azonban láttuk, mit vesztettünk ezáltal, illetve
szaporítottuk „az ide feltétlenül vissza kell men-
ni” helyek sorát. Nem véletlenül tartják a Petro-
hue-vízesés környéki Nemzeti Parkot Chile
egyik legértékesebb látnivalójának. Az alap-
hangot már az megadta, hogy megközelítése-
kor, a festõi Llanquihue-tó partján autózva, az
Osorno vulkánt látva juthattunk a látogató köz-
ponthoz. A két és fél dolláros belépõdíj megfi-
zetése után kiépített ösvényeken, járdákon, hi-
dakon, útbaigazító táblákkal tájékoztatva
kereshettük fel az érdekességeket. Már az elején
kiszúrtam, hogy egy lávafolyás tetején járunk.
Annak puhább részeit a folyóvízi erózió kikop-
tatta, s a bazaltszurdokocskák sûrû hálózatát
hozta létre. Amit most a folyó rombol, és ahol
az aktuális vízesések láthatók, az talán nem csak
földtörténeti, de emberi léptékkel is csupán „pil-
lanatnyi” állapot, bármikor megváltozhat, átte-
võdhet máshová. Olyan kilátópont nincs, ahon-
nan az egész rendszer átlátható lenne, csak 
a részletek megfigyelésére nyílik lehetõségünk.
Sok apró szépség összessége ez a vidék. Elha-
gyott és aktív, folyóvíz vájta szurdokok, kõzetüs-
tök, tajtékzó vízesések, vadul hömpölygõ, s 
a kék számtalan változatát felvonultató folyó, és

a gazdag növényzet járulnak hozzá a kellemes,
vonzó összképhez. A Todos los Santos-tó meg-
pillantására már csak naplemente tájékán volt le-
hetõségünk, s a nyugati végébõl rátekintve való-
színûleg nem is a leglátványosabb képét mutatta
a kiterjedt vízfelület. Egy hajókázás a tavon, s egy-
két jó kilátópont felkutatása azóta is a hiányok lis-
táját szaporítja nálam. Összességében azért nyu-
godt szívvel térhettünk vissza Puerto Monttba,
mert az itt eltöltött egy hét alatt sem tétlenked-
tünk, és sok szép élmény részesei lehettünk.

A chilei két gyors belföldi repülésünkkel igen-
csak megváltoztak tartózkodási helyünk ter-
mészeti viszonyai (Puerto Mont-Santiago,
Santiago-Calama). Kíváncsian vártam, milyen
meglepetéseket tartogat San Pedro de Atacama,
ahol tíz éve már egyszer jártam (lásd A Földrajz
Tanítása 2001/5. szám). Azt kellett megállapíta-
nom, hogy nem elõnyére változott. A fellendülõ
turizmus miatt drágább és zsúfoltabb lett, s ezt
saját bõrünkön is tapasztaltuk. Nehezen talál-
tunk normális szállást, s foglaltsága miatt nem
tudtunk menetrend szerinti busszal átjutni 
Argentínába. Emiatt haladásunk érdekében
kénytelenek voltunk a jóval drágább taxizást
választani. A városhoz közeli Hold-völgyet ter-
mészetesen megnéztük, társaimnak újdonság
volt ez a sivatagi táj, de számomra sem volt ha-
szontalan az ismétlés. Kétszer úgysem látja
ugyanazt az ember, így történt ez most is. Nem
szeretném ismételni magam, ezért csak az újon-
nan szerzett benyomásaimról közlök egypár
gondolatot. A parkba most is helyi kísérõvel ju-
tottunk el. A belépõdíjat egy olyan „beléptetõ
kapunál” kellett kifizetni, mely egy újonnan nyi-
tott útvonal mentén található. Jártam egy-két új
részen, és természetesen a „nagy klasszikuso-
kat” is viszontláthattam. A „Három Mária” gipsz-
tornyokból álló alakzat ránézésre csak keveset
változott, érdemes lenne azonban alaposan ös-
szevetni a róla készült régi és mai képeket. Egy
bepárlódott tómedencében most rátaláltam egy
poligonális só-gipszfelszínre, és úgy tûnt, hogy
kiterjedtebb homokmozgásos térszínek jöttek
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létre az eltelt évek során. A legérdekesebb „fel-
fedezés” azonban az volt, hogy a barnásszürke
„sókarros” felszíneket borító vörösbarna agya-
gos-homokos üledékekbõl az idõszakos zápor-
csapadékok hatására eróziós tölcsérek, garatok
keletkeztek, melyek hiányzó anyagmennyisége 
a lejtõ alján, szép, szabályos kis hordalékkúpok-
ban halmozódott fel. Ez az érdekes anyagkombi-
náció és típusosság mértékén túl igazából az éle-
sen elütõ színek miatt volt nagyon látványos (30.
kép). Bérelt kocsis határátkelésünknek megvolt
az az elõnye, hogy néhányszor megállhattunk fo-
tózni, így az útba esõ érdekességekrõl sikerült ap-
ró információkat begyûjtenünk. Ennek köszön-
hetõen tudtam képet készíteni az inkák egyik
szent hegyérõl, a chilei-bolíviai határon emelke-
dõ Licancabur vulkánról. Azt már chilei sofõ-
rünktõl tudtuk meg, hogy az argentinokkal nem
túl baráti viszony, itt északon abban nyilvánul
meg, hogy a határsáv el van aknásítva, ezért

nem túl tanácsos az önkényes mozgás. Nem va-
lószínû, hogy a jó szomszédságnak köszönhe-
tõen, de az argentin oldalon 3 órát várattak
bennünket a belépés engedélyezéséig. Ott át-
szálltunk egy argentin kocsiba, amelyik elénk
jött, s innen ismét helyi sofõrrel indulhattunk 
a napi végcélul kiszemelt Salta városába. Ezt az
egymilliós települést választottuk az argentínai
Altiplánó és a róla leereszkedõ quebradák (31.
kép) csillagtúrás bejárásának központjául, vala-
mint innen terveztük a hazautazást megkezdõ,
hatodik belsõ repülésünket (Salta-Buenos Aires).

A városba vezetõ 400 km-es út során már
ízelítõt kaptunk az újabb egyhetes etap várható
érdekességeibõl. Új sofõrünk is „vevõ volt” 
a számára is szembetûnõ érdeklõdésünkre szû-
kebb hazája iránt. Ezt rövidebb-hosszabb meg-
állásokkal honorálta, így szinte repült az idõ, de
azért fogytak a kilométerek is, és estére megér-
keztünk új fõhadiszállásunkra.
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Pillanatképek a Földön 
egyedülállóan színpompás észak- 

argentin quebradák világából

Az utazás végére a drágább „súlypontáthe-
lyezésnek” jól kamatozó hozadékai szület-

tek. Barátságos sofõrünk segítségével könnyen
találtunk egy alkalmas szálláshelyet, ahol távol-
létünk idején is raktározhattuk felesleges holmin-
kat. Említettük neki autóbérlési szándékunkat is,
és ez a közremûködésével olyan jól sikerült, hogy
az általa vezetett céges kocsit bérelhettük ki, ez-
által gyorsan túlestünk a formaságokon. Rövid
saltai ismerkedés után dél felé vettük az irányt,
s elsõként a Quebrada del Conchas felderítésé-
re indultunk. A nagyvárost elhagyva még né-
hány kisebb települést érintett az útvonal, aztán
összeszûkült a folyóvölgy, s vele az út is. Hama-
rosan megkezdõdött az üledékes kõzetekbõl álló
színes hegyek „felvonulása”. A belõlük lepusztu-
lással kialakult, változatos formájú alakzatok
mellett-között vezetett utunk. Uralkodóan a vö-
rös, lila és barna szín különbözõ árnyalatai fordul-
tak elõ, de kombinációik olyan változatossággal
jelentek meg, hogy szinte minden kanyar után
megállítottam a kocsit, alaposan lelassítva ezzel
haladásunkat. A többiek egy idõ után ezt megun-
ták, erre én visszafogtam magam, és csak a táblá-
val jelzett alakzatoknál idõztünk több-keveset. 
A látványos formák között elsõként az Ördög-tor-
ka nevût említem, mely nem más, mint egy fo-
lyamatosan hátravágódó, de csak idõszakos víz-
folyással rendelkezõ, rövid szurdokvölgy,
valamint annak felsõ végénél kialakult, meredek
falú katlan (32. kép). A különbözõ irányokból
érkezõ csapadékvizek itt találkoznak, majd in-
nen kezdõdõen együttes erõvel erodálnak. 
A forma típusossága és mérete miatt volt érde-
mes ezen a helyen alaposabban körülnézni. Má-
sutt a különbözõ keménységû rétegeket színük
alapján is jól el lehetett különíteni. Ezekben a
külsõ lepusztító erõk különféle beöblösödéseket,
üregeket hoztak létre. Látványos, néha bizarr
képviselõik közül legemlékezetesebb számomra
egy téglavörös homokkõfelszín, melynek göm-

bölyded formáit minden helyzetben (alul, oldal-
ban, tetõn) kialakult kõzetkamrák ékesítettek.
Az eltérõ méretû kõzetlyukakat valószínûleg 
a szélmarás alakította ki a puhább részek kikop-
tatásával, de szerepet kaphatott a kialakulási fo-
lyamat kezdetén a vízfolyások eróziós tevékeny-
sége is. Erre utaló kavics hordalék-foltokkal
több helyen is találkoztunk a terület bejárásakor
(33. kép). A színek és formák gazdagságához a
félsivatagi vegetáció helyi, fõként pozsgásokból
álló képviselõi is hozzájárultak. Több helyen ta-
lálkoztunk a jégkorszakok törmelékanyagainak
felszabdalódásával keletkezett földpiramisokkal
is. Legtipikusabb tagjaik becserkészése azonban
hosszabb idõt igényelt volna. Szürkésbarna
alaptónusú felszíneik valószínûleg nagyobb tá-
volságból kerültek jelenlegi helyükre, hisz ala-
posan kiríttak az õket körülvevõ színpompás
üledékrétegek közül. Az utóbbiakban fedezhet-
tünk fel néhány érdekes sziklaformát és -csopor-
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tot, melyek korábbi látogatóik fantáziájának
szüleményeként már találó elnevezéseket visel-
tek. A „Katedrális” és az „Obeliszk” voltak a leg-
formásabb és legtalálóbb nevû alakzatok.

Mielõtt a völgy központjának számító Cafa-
yatet elértük volna, egy igazi különlegességet is
érintettünk. Egy folyócska közelében pár tíz mé-
ter magas, piszkosfehér színû homokdûnesorok
halmozódtak fel a szél tevékenységének köszön-
hetõen. Kiterjedt felszínük igencsak kirí az eddig
látottak közül, s anyagának származási helye is
kérdéses. Ennek ellenére látványos, így egész
utunk során egyedülálló térszínre jutottunk.
Cafayate az Andok 5–6 ezres hegyláncának ke-
leti oldalán, egy kellemes éghajlatú medencében
fekszik, melyet kiterjedt szõlõültetvények jeleztek.
A városka a környékbeli „borút” egyik borászati
központja, melyet számtalan kis borpalackozó
üzem látszott igazolni. Turisztikai jelentõségére
kevésbé sikerült ráéreznünk, melyet az informá-
ciós iroda kínálata és a település látnivalóinak
szegényessége okozott. Jóval érdekesebbek vol-
tak a környék koloniális templomai, melyeket
San Carlos városkában, majd egy kis útszéli falu-
ban, végül Molinas városában láttunk. Eközben
egy újabb idõszakos vízfolyásmeder mentén, 
a Quebrada del Fechason utaztunk végig. Az idõ-
járás nem volt kegyes hozzánk, emiatt haladá-
sunk felgyorsult, viszont a fantasztikus hegyvidé-
ki tájképek megörökítése hiányosra sikeredett.
Pedig lett volna mit tenni, hisz az itteni hegyek

vastagpados, függõlegesre állított üledékrétegek-
bõl álltak, s ezek folyamatos lepusztulásának „pil-
lanatképei” nagy változatosságban jelezték a kü-
lönbözõ állapotokat (34. kép). Útközben
megtapasztalhattuk a vidéki élettel együtt járó
nehézségeket és szépségeket. Ilyen volt egy gyö-
nyörû sziklakatlanban kialakított kecske-birka-
farm, gyér legelõs környezetben, vagy egy „is-
ten háta mögötti” kis szövõmûhely, melynek
gazdája híres mester lévén, II. János Pál pápá-
nak is készített egy piros (Salta színe) tónusú
poncsót. A családtagok errõl könyvet, újságcik-
keket és fotókat mutattak nekünk. Molinasban
és Seclantasban védett temetõket is meglátogat-
tunk. Szép fekvésük mellett együttesen jellemzi
õket a sírok egyszerûsége és színpompája (35.
kép). A sírhant nagyobb méretû, természetes
kövekkel van borítva, melyet kereszt alakú fejfá-
val és színes koszorúkkal ékesítenek. Az elõbb
említett, magasabban fekvõ helyeken gyakran
találkoztunk a környék vegetációjára jellemzõ
oszlopkaktuszokkal. E növényóriás képviselõi
Cachi városka környékén erõteljesen megsza-
porodtak. Cachi-ban egy szép fekvésû, hangu-
latos kisvárost ismertünk meg, 4–5 ezer méteres
hegykoszorúval körülvéve, melyek közül a leg-
magasabbakat hósapka fedte ott-jártunkkor. 
A környéken terveztünk egy hegymászást, de
részletes térkép, utak, útbaigazító táblák és ösvé-
nyek hiánya, valamint egy kellemetlen kaland mi-
att elálltunk szándékunktól. A másik elképzelésün-
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ket viszont sikerült megvalósítanunk. A közelben
található Cordones Nemzeti Park az itteni oszlop-
kaktuszfaj helyi elnevezésébõl származik. A 3500
méter körüli magasságokban uralkodóvá váló
kaktuszfaj számtalan környezetben fordult elõ, de
érdekes volt látni különbözõ korú példányaikat
is. A fiatalabbak pár tíz centis magasságuk mel-
lett már méretes (6–8 cm) tüskékkel rendelkez-
nek. Kifejlett korukra akár 4–5 méter magas,
combvastagságú, gyakran elágazó törzsû példá-
nyokká válnak. Néhány megöregedett „aggas-
tyánnak” már csak a kemény, rostos váza ma-
radt meg. Valószínûleg azért ritkák ezek, mert 
a helyiek használati és dísztárgyakat készítenek
a törzsdarabokból. Az út során számtalan kép
készült róluk különbözõ látványos hátterekkel
(36. kép). Legnagyobb tömegben a róluk elne-
vezett nemzeti parkban fordultak elõ. A park

határát csak egy látványos ismertetõ tábla jelez-
te, egyébként belépõdíj nélkül látogatható. Itt
egy nagy kiterjedésû, lapos felszínt borítanak, de
egyes példányai „felkúsznak” a környezõ hegy-
oldalakra is. Egy négyezer méteres hágón átkel-
ve hamarosan az Altiplánó keleti peremére jutot-
tunk, melyrõl meredek szerpentinekkel, sûrû
felhõtengerben ereszkedtünk le egy folyóvölgy-
be, majd annak szurdokán keresztül a Salta kör-
nyéki dohánytermesztõ vidékre értünk. A város-
ba érkezve elsõ körutunk lezárult (8. térkép).

Ezt kihasználva egy rövid városnézést iktat-
tunk programunkba. A milliós nagyváros meg-
ismerésére ez persze kevés volt, de a központi
tér patinás épületeit, közparkját és a környezõ
egyirányú utcák építészeti stílus-kavalkádját lát-
va valamit megsejthettünk az összképbõl. 
Az egyik legértékesebb épületnek a Ferences
templomot tartják. Szépen felújított, különálló
harangtornyával valóban kellemes látványt
nyújtott (37. kép). Városnézõ sétánkat újabb te-
repbejárás követte, melynek keretében Jujuy
város felé vettük az irányt. A kevésbé forgalmas,
de kanyarokkal tûzdelt, szubtrópusi erdõkön és
víztározók partján vezetõ mellékutat választot-
tuk. A várost elhagyva csak néhány fotószüne-
tet tartottunk, jórészt a fõút mentén elõbukkanó
színes hegyek megpillantásakor. Purmamarca
településre így is késõ délután érkeztünk. A köz-
ponti téren lévõ, hangulatos indián piac kirako-
dó árusai már az összecsomagolással foglalatos-
kodtak. Az ajándéktárgyakat árusító boltokban
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azonban kedvünkre nézelõdhettünk a képek,
szõttesek, kerámiák és ékszerek között. Késõbb
egy helyiek által látogatott kis étterembe is be-
tértünk, ahol kipróbáltuk a helyi ételkülönleges-
ségek közül az umitat és az empanadat, s meg-
kóstoltuk a Nortes sört. A település négy kis
kempingje közül a temetõ közelében lévõt vá-
lasztottuk sátraink felállítására. Ez jó döntésnek
bizonyult, mert másnap napfelkeltekor a tábo-
runk fölött húzódó gerincrõl szemlélhettem,
majd fotózhattam a felejthetetlen látványt. Itt ta-

lálható ugyanis az egyik legjobb kilátópont 
a „hét színû hegy” felé. Az elnevezés kissé csaló-
ka, mert alapszínbõl valószínûleg nincs hétféle,
viszont a fehér, narancssárga, vörös, lila, zöld és
szürke olyan árnyalati változatosságban fordul
elõ, hogy nincs párja a Földön. A felkelõ Nap fé-
nyei olyan élénk színeket „varázsoltak” elénk,
amelynél kívánni sem érdemes szebbet. Jó rálá-
tás nyílt a falura és a környezõ színes hegyvonu-
latokra is. Ekkor azonban még nem tudatosult
bennem, hogy amit látok – azok a bizonyos
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„színes hegyek” –, melyekrõl különbözõ köny-
vekben szép képeket láttam, egyben Világörök-
ség listás helyszín is. Balázs Dénes írásai alapján
az tûnt meggyõzõnek, hogy az elnevezés hely-
színén, Humahuacaban látjuk közülük majd 
a legjobbakat. A sors szerencsére úgy akarta,
hogy ezen a legjobb helyen (38. és 39. kép),
ideális körülmények között legyünk. A kilátóte-
tõrõl szétnézve gyönyörködtem a körülöttem lé-
võ tájban, s keresgéltem a fotózáshoz legalkal-
masabb pozíciókat. Innen néztem ki egy másik
kilátópontot és egy túralehetõséget a falutól dél-
re esõ hátsó völgyben, melyben szintén színes
rétegkibukkanások sorakoztak. Gyors sátorbon-
tás, reggelizés és pakolás szakította meg az élve-
zeteket, melyek a másik kilátó felkeresésével
folytatódtak. Ez annyival nyújtott többet az elõ-
zõnél, hogy itt „testközelbe” kerülhettem a szí-
nes rétegekkel, és a részletekrõl is készíthettem

fotókat. Egy kisebb gerincen átkelve jutottam 
a hátsó völgybe, ahol olyan részeket kerestem,
melyek növényzetükkel vagy formavilágukkal
egészítették ki az addig látottakat. A hosszabb
ismerkedést az akadályozta meg, hogy erõsen
furdalt már a kíváncsiság, vajon milyen szépsé-
gek várnak ránk a Világörökségnek nevet adó
helyszín környékén. Ezért késõ délelõtt autóba
szálltunk és elindultunk Humahuaca felé. Az idõ-
járás továbbra is kedvezõ volt, s a hasonnevû fo-
lyóvölgyben lankásan emelkedõ aszfaltozott úton
haladtunk. Valami ösztönös megérzéstõl vezérel-
ve menet közben többször megállítottam a kocsit,
ha az út valamelyik oldalán szép elrendezésû, szí-
nes kõzetrétegeket láttam. Azokat hosszabb-rö-
videbb idõ alatt becserkészve kerestem a jó fo-
tópontokat. Így aztán sorra fedeztem fel azokat
a helyszíneket, amelyeket helyi kiadású képes-
lapokon vagy prospektusokon láttam. Leg-
többször a sárga-vörös kombinációjú összeállí-
tás szerepelt, de olyan változatos tájképi
környezetbe helyezve, hogy nem tudtam fotó-
zásuknak ellenállni. Ennek köszönhetõen ké-
szült kép jellegzetes félsivatagról, cordonesekkel
(40. kép), és vizenyõs, sáscsokros elõtérrel egy-
aránt (41. kép). Elrobogtunk egy dombsorozat
mellett, melyen olyan sûrûn nõttek az oszlop-
kaktuszok, mint korábban még sehol. Elkövetett
hibánkat, hogy itt nem álltunk meg, késõbb, mi-
kor idõnk engedte, kijavítottuk. Közelükbe fér-
kõzve sikerült õket is megörökítenem (42. kép).
Humahuacaba érve csalódtam elvárásaimban.
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Részletes térképhez vagy valami hasznosítható
információhoz jutni itt sem lehetett, így megér-
zéseinkre alapozott rögtönzésekbõl állt a terület
megismerésére tett próbálkozásunk. A Városhá-
za közelében lévõ koloniális templomon és egy
terjedelmes parkban, lépcsõsorokkal kiemelt
helyzetû Függetlenségi emlékmûvön kívül nem
sok minden van a településen. Az utóbbi tetejé-
rõl körbenézve a vidéken rossz sejtéseim tá-
madtak, színes hegyeknek nyomát sem láttam.
Ehhez adhattuk hozzá a semmitmondó infókat,
és tehettünk egy autós, majd egy gyalogos, tö-
viskerítéses magánterületeket sértõ, ruha- és
bõrszaggató bozóttúrát, melynek eredménye
közel állt a nullához. Csak azért nem kapott
ilyen alacsony osztályzatot, mert idõközben egy
hatalmas méretû, fehér szõrökkel ékesített osz-
lopkaktuszt közelítettem meg, amelynek tövé-
bõl, mint kilátópontból, sikerült panorámaképet

készítenem a településrõl. Egy távolabbi hely-
színre tett autós próbálkozásunk is hasonló
eredménnyel végzõdött. Tapasztalatokkal gaz-
dagodva, a bérelt kocsiban maradandó kárt
nem okozva úsztuk meg a kalandokat. A nap
második felének szerencsére pozitív hozadéka is
volt. Sikerült buszjegyet vennünk másnap reg-
gelre az idilli kis „ékszerdoboznak” tartott Iruya-
ba. Ez a megfelelõ idõpontban, jó fél órás sor-
banállással végrehajtott tett nem is volt kis
teljesítmény, mivel csak egy társaság járatai köz-
lekednek a két település között. Pár lazító sörrel
kitörölve a kellemetlen élményeket, a „színes
hegyek” csodaszép látványának emlékképeivel
térhettünk nyugovóra. Másnap a „pályaudva-
ron” már benn állt a buszunk (43. kép), s „telt
házzal”, pár perces késéssel, 9 óra körül elindul-
tunk Iruya felé. Kicsit nehézkesen vette az elsõ
kaptatókat a „sokat látott” járgány, de késõbb
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meghálálta a belé vetett bizalmat. Hamarosan
rátértünk egy földútra, majd egy kis településen
(Iturbe) keltünk át, amely után tovább romlott az
útminõség. Ráadásul folyamatos emelkedõk és
vízfolyás-átkelések nehezítették a sofõr dolgát,
de õ nem jött zavarba. Elszórt tanyák, mûvelt
földek, legelõk mentén araszoltunk felfelé kb. 
4 ezer méter magasságba. Ott sajnos nem volt
megálló, pedig látványos körpanorámát élvez-
hettünk volna, valamint ismét elszalasztottuk
esélyünket az ötezer méter fölé jutásra. A hegy-
gerinc túloldalán hatalmas szerpentinekkel kez-
dett el lefelé ereszkedni a busz. Ennek csak a lát-
ványos folyóvölgy alsóbb szakaszán, kb. 2700
méter magasságban lett vége, mikor megérkez-
tünk célállomásunkhoz. Iruya egy jégkorszaki
moréna-törmelékbe bevágódott folyóvölgy te-
raszára települt. Központi terének ékessége 
a katolikus templom, de környékének egységes
stílusú épületei miatt összességében is kellemes
benyomást tett ránk. A terület jelenlegi túrale-
hetõségei szegényesek, vagy inkább „gyerekci-
põben” járnak. Erre az a vázlat a bizonyíték,

melyet a helyszínen szereztünk, s két nap alatt
jártuk be segítségével a felvázolt útvonalat. Ter-
vezett hegyi túránk lankás ereszkedéssel indult
(1 km alatt 150 métert). Ez nem volt túl jó jel,
de a környék legalább „hibátlannak” tûnt. 
A meredek falú, nagy vízmosásmedret számtalan
oldalvölgy érte el. A hegyoldalak színezésével
sem volt gond, sõt nagyon is látványos részek
követték egymást. Jól kirajzolódott a moréna ce-
mentálatlan törmelékanyaga, melyben a csapa-
dékvizek nyomaiként hatalmas lepusztulás tor-
nyok sorakoztak. Balról egy hasonló méretû
folyóvölgy csatlakozott az addigi útvonalba.
Ezen a helyen kellett befordulni, s a vízfolyást
felfelé követni. Jelzések nem voltak, így a kita-
posott csapást használtuk, de amikor az egy
partomlásnál véget érve eltûnt, akkor a nagy
görgetegekbõl álló kavicságyban folytattuk
utunkat. Ez azzal járt, hogy a két oldalfal között
„vándorló”, sebes folyócskán, többször a vízbe
gázolva kellett átkelnünk. A völgy bal oldalán
gyönyörû, morénából karcsúsított gerincek és
tornyok látszottak. Ezek érdekessége, hogy alul
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vörös, felette éles határral szürkésbarna törme-
lékanyagból álltak. Valószínûsíthetõ, hogy kõzet
anyaguk különbözõ korú és eltérõ területekrõl
származik, csak lerakódásuk, össze préselõdé-
sük, majd lepusztulásuk során váltak egységes-
sé. Visszafelé tanulságos mászótúrát tettem, így
a közelükbe férkõztem. A meredek vízmosásár-
kokban nehéz volt a felfelé jutás. Fõként a laza,
de meredek falú törmelék felsõ részén kapasz-
kodási lehetõségek hiányában minden kipergett
a kezem és lábam alól. Csak másodszorra sike-
rült nagy nehezen elérni a fûcsomókkal benõtt
lankásabb völgyoldalt, ahol felállva már élvez-
hetõ volt a torony-sorozat (44. kép). Nagy meg-
nyugvást éreztem, mikor visszaértem elrejtett
hátizsákomhoz. Bár a patakátkelések kalando-
sak voltak, egy idõ után már kellemetlenné vált
az állandó bakancs, szandál csere és a hideg vi-
zes lábáztatás. Szerencsére újra ráakadtunk 

a kerülõ ösvényekre, ahol kisebb-nagyobb hul-
lámvasutazással, de száraz lábbal juthattunk
egyre feljebb. Az ösvény a jobb völgyoldalba
tért ki, majd megjelentek az elsõ tanyák, mûvelt
kertek, s hamarosan a lankásabb, szép folyóte-
rasz tetején sétálhattunk. Az egyre sûrûbben
elõforduló házikók jelezték San Jose falu köze-
ledtét. Ez egy zsákutca falu, valahol a „világ
egyik végén”. Ehhez képest jó pár kis hotelt lát-
tunk és turistákkal is találkoztunk. A nyugalom-
ra vágyóknak valóban ideális hely. Mi az egyik
vendéglõben kalóriát gyûjtöttünk, miközben
vendégszeretõ háziasszonyunk fotókon mutatta
be a környéket, szokásaikat és ünnepeiket. A lá-
tottakból megsejtettük, hogy az ösvények ha-
marosan véget érnek. Egy nagy vízmosásmed-
ren átkelve a központban találtuk magunkat,
melyet az egyszerû koloniális templom jelzett.
Csak ezután következett a falu nagyobbik része,
de a házikók elég hézagosan követték egymást. 
A közeli kertekben sokan dolgoztak, fõként a ta-
karmány betakarításával foglalatoskodtak. A fa-
luból kiérve az ösvény egyre követhetetlenebbé
vált. Amikor a folyó kavicsteraszán nem boldo-
gultunk, kénytelenek voltunk a mederben lerakó-
dott kavicsgörgetegeken keresztül bukdácsolni. 
A lakott helytõl távolodva egyre elhanyagoltabbá
váltak az ültetvények, és kevésbé használtak let-
tek az ösvények. Hamarosan rátaláltunk arra az
állatvásártérre, ahol ünnepeiken áldozati oltárt
használnak. Innen már csak az idõszakosan mû-
ködõ pásztorszállásokhoz vezetõ állatcsapáso-
kat tudtuk követni. Az õket kitaposó lovakat és
teheneket messzirõl láttuk legelészés közben 
a füves hegyoldalakon. Az összeszûkült völgy-
bõl fel kellett kapaszkodnunk a hegyoldalba,
ahol egy sziklafal alatt egy lakatlan kunyhót ta-
láltunk. A közelében lévõ legelõn kerestünk sát-
runk számára egy kis vízszintesebb területet, így
csendes magányunkban tölthettük az éjszakát.
Ezt semmi más, csak az idõközben szemerkélõ
esõ zavarta meg. Körülbelül 4200 méter maga-
san lehettünk, de a körülmények hátrányos ala-
kulása miatt (felhõs, esõs idõ, úttalan vadon) el-
veszítettük esélyünket egy hegycsúcs elérésére,
ezért a visszafordulás mellett döntöttünk. 
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A nagy csodákat ezúttal nem tartogató ismeret-
len felderítését, az alig elképzelhetõ nyugalmat,
és apró virágcsoda ékességeket kaptunk „aján-
dékba”. A lefelé vezetõ út gyorsabban telt és
könnyebb volt, mint vártuk, s csak egy rövid
megállót iktattunk be az ismerõsöknél, ahol egy
hûs Salta sörrel lazítottuk el fáradt lábizmainkat.
Kedvünk és az idõjárás is nagyot javult, így 
a völgyoldali ösvényeket használva folyamato-
san szép látvány nyílt a széles völgytalpát beka-
landozó folyómederre (45. kép). Az ilyen pilla-
natokért éri meg felderíteni az ismeretlent, és
vállalni a nehézségeket. Szikrázó napsütésben
élvezhettük a színpompás hegyoldalak, éles fo-
lyóterasz-peremek, moréna maradványformák
és a szilaj folyó kavicsgörgetegágyának látvá-
nyát. Visszatérve az iruyai civilizációba, a busz-
jegy bebiztosítása után maradt még idõnk a saj-
tos empanada megkóstolására is. Várakozás
közben pedig alkalmunk nyílt bepillantani a he-
lyi közösség életébe. Egy részük önszántából itt
rekedt nemzetközi csavargó volt, akik ajándék-
tárgy készítésébõl és árusításából, esetleg zené-
lésbõl próbáltak megélni, illetve családjukat el-
tartani. A busz ismét látványos helyeken vitt át,
de fotón való megörökítésükre nem volt lehetõ-
ség. Az Abra Pampa környéki hegyvonulatok is
tudtak újat hozni az egyre telítõdõ „élményba-
tyunkba”. A kõzetminõség különbségeit itt nem
csak a színek, a rétegzettség, hanem a lepusztu-
lásuk során létrejött formák is látványosan jelez-
ték. A sokszínû, élükre állított rétegekbõl álló
vonulatokat a lepusztító erõk lankás dombsor-
okká koptatták. A közöttük lévõ völgyeket néhol
már feltöltötte a törmelék és a hordalékanyag.
Ezeken sima felszínû kaszálókat alakítottak ki.
Ezt az egész összletet azonban egy keményebb
kõzetbõl álló sziklataréj koronázta (46. kép),
védve az alatta lévõ üledékrétegeket. A bolíviai
határhoz közeledve rendõrségi ellenõrzõ pon-
ton keltünk át. A térképen nagyvárosnak jelzett
Abra Pampa elég jelentéktelennek tûnt. Valószí-
nûleg demonstrációs céllal betelepített népessé-
ge négyzethálós utcákba rendezett egyenházak-
ban lakik. A várostól aztán ÉNy-ra egy
zúzalékos útra térve az Altiplánó kiterjedt füves

pusztái felé vettük az irányt. A nem túl változa-
tos felszínû vidéken apró vízfolyásmedret köve-
tett az út, nagyritkán esett utunkba egy-egy
farm. Fõként lámákat tenyésztettek, s ezek az
állatok jelentették a legfõbb látnivalót. Bundá-
jukba font színes gyapjúcsomókkal jelzett cso-
portjaik gyakran népesítették be a punát. 
A Pozuelos-tó és környéke nem túl látogatott vi-
dék, amit újfent alaposan megtapasztalhattunk.
Az, hogy késõ délután a Nemzeti Park õrházá-
ban senkit sem találtunk, majdnem rendben lett
volna, de szállás és informálódási lehetõség sem
volt sehol. A térképünkön jelzett legközelebbi
település 15 kilométerre volt, ott is próbálkoz-
tunk. Sikertelenül, mert a templom környéki is-
kola és ház is teljesen kihaltnak tûnt, mindössze
egy kutyát sikerült fölzavarnunk. Ekkor már vé-
szesen sötétedett, így aztán „bekopogtattunk”
egy tanyára, jelezve sátorállítási szándékunkat. 
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Rodolfó és családja azonban olyan vendégsze-
retõ házigazdának bizonyult, hogy egy étkezõ-
helyiséget bocsátottak rendelkezésünkre, ahol
fõzni, enni és aludni egyaránt lehetett. Másnap
reggel kicsit ráérezhettünk e mindentõl távoli vi-
dék hétköznapjaiba. Házigazdánk, akár a szom-
szédai, birka- és kecsketenyésztésbõl él (47.
kép), s a készletek feltöltése miatt a nagycsalád
egésze birkanyúzáson szorgoskodott. A pusztá-
ban e két állatfajon kívül a már említett láma, és
a vadon élõ guanako is gyakori volt. A Nemze-
ti Park fogadóházában csak a belépõdíj besze-
désére voltak képesek. Emiatt „saját szakállunk-
ra” nézhettünk körül a legnagyobb argentin
flamingópopulációt eltartó szódás tavon. Az autó
kímélése miatt néhány kilométeres gyaloglást is
vállaltunk, de ezek a rózsaszín csodák olyan óva-
tosak voltak, hogy nem tudtunk a közelükbe fér-
kõzni. A Pozuelos-tó sekély és nagy kiterjedésû
(160 km2), emiatt eloszlik a madársereg, ezért ne-
hezen megközelíthetõk, illetve megfigyelhetõk.
Az Andok magasabban fekvõ, de kisebb tavain
könnyebb „fotóprédák” az ott élõ flamingó-fajok.

Az ÉNy-argentínai magas-fennsík megisme-
résére új útvonalat választottunk. A közlekedési
útvonal minõsége nem javult, de így alkalmunk
nyílt a Gran Salar alaposabb szemrevételére.
Elõször a keleti partvonalát vizsgáltuk át, ahol
érdekesek voltak a sókörnyéki területek bepár-
lódott felszínei. A sókiválásos részek között szi-
getszerûen sótûrõ növényfajok csoportosultak.
A maximum pár száz méteres átmeneti zóna
mögött a sima, sókristályokból álló felszín (össz-
területe 8290 km2) hosszasan húzódott. Ezt a ki-
terjedt fehérséget csupán egy kelet-nyugat irá-
nyú, másodrendû aszfaltos kocsiút szeli át.
Ennek közelében egy sófeldolgozó üzem épült,
de az ottani munkások elég barátságtalanok
voltak, ezért az útról letérve a sófelszín közepén
lévõ „turista-centrumba” autóztunk. Az odaju-
tás maga is nagy élmény volt társaimnak, akik
ekkor élhették át a sóstó szilárddá szikkasztott
felszínén történõ autóvezetést. Én pedig kicsit
nosztalgiázhattam az Uyuni tavon tett hasonló
túrára emlékezve. A só közepén rögtönzött be-
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mutatóhelyen apró emléktárgyakat lehetett be-
szerezni. Különlegességük az volt, hogy szinte
minden darab sóból készült. A helyiek itt kiél-
hették sófaragó tudományukat, melynek ered-
ményeképpen ekkor a szemünk láttára „eleve-
nedtek meg” sóba vésve az ottani állatvilág
képviselõi, lámák, keselyûk és flamingók (48.
kép). Lehetett kapni hófehér, szabályos kocka
alakra növesztett sókristály csoportokat. Az állat-
figurákat pedig a kifejtett, sávozott sórétegbõl fa-
ragták. A fejtések téglalap alakú, türkizkék sós
vízzel kitöltött tálkái szabályosan sorakoztak, mel-
lettük kupacokba volt felhalmozva a kifejtett
anyag. Másutt nagyobb halmokban összetúrt só-
kristályok vártak bezsákolásra. Néhány tolólapos
munkagép folyamatosan dolgozott, tolta össze 
a felsõ pár centiméteres, frissen kikristályosodott
sókiválást. A legszebb látvány talán mégis a ha-
talmas sófelület bolygatatlan részén nyílt, ahol
5–6 szögû bepárlódási poligonok mintázták a fel-
színt, melynek hátterét komor hegyláncok és bá-
rányfelhõ-csokros kék ég biztosította (49. kép).

Szerencsénkre még hosszasan autózhattunk 
a „tó” délkeleti peremén, s élvezhettük látványát.
Aztán egy zivatarfelhõ komoly veszélyeztetését
kerültük ki sikeresen, majd „kezesbárányként”
viselkedõ lámákat fotózhattunk az út közepén.
San Antonio de los Cobres bányásztelepülésnél
(mélymûvelésû ércbányák, szegényes környe-
zetben) ismét kiértünk egy aszfaltozott fõútra,

MOZAIK KIADÓ 71

2012. május A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA

48. kép
Sófaragványok és sókristályok a Salar Granden

47. kép
Pozuelos környéki jellegzetes tanya az

Altiplanon

Fold12_2.qxd  2012.05.30.  8:55  Page 71



mely egy folyóvölgy mentén hosszasan ereszke-
dett le Saltaba. Ezen az útszakaszon fogalmazó-
dott meg bennem az a gondolat, hogy nem tud
rosszul választani az, aki a Jujuy – Salta –
Tucumán terület megismerésére vállalkozik. 
A közutat kerülgetve ezen a vonalon fut a Tren
a las Nubles, a „Felhõ”-vasútvonal, mely hatal-
mas völgyhidakon, alagutakon és kanyarokon
gyûr le 3000 méter szintkülönbséget, s ez igazi
mérnöki csúcsteljesítménynek számított építése-
kor, az 1920-as években, de ma is sokan csodál-
ják ezt az emberi alkotást. Legalább ennyire érde-
kes az a természeti környezet, amelyen átvezették
a sínpárt. A korábban látottakhoz képest a gránit-
térszínek uralkodóvá válása és a mállásfolyama-
tuk eredményeképpen létrejött ellipszoid formák,
gyapjúzsák csoportok számtalan változata jelen-
tették az újdonságot. A korábbi hasonló látvá-
nyosságokkal (morénafelszínek, folyóteraszok,
színes hegyek és oszlopkaktusz ligetek) alkotott
változatos kombinációikról csak elragadtatással
szólhatok. Sajnos az idõhiány itt is meghiúsította

az alaposabb ismerkedést, de legalább láthattam
néhányukat, s tudok létezésükrõl. Ezután már
csak a hosszú hazautazás elõkészületeire és egy
rövid saltai városnézésre maradt idõnk. Elkez-
dõdhetett a szerzett élmények, tapasztalatok és
emlékek rendezése, hisz az eltelt 32 nap bõvelke-
dett olyan eseményekben és látványokban, ame-
lyekért érdemes volt ide utazni.

Nehéz egyértelmûen kinyilatkoztatni, s talán
nem is szabad utazásokat, országokat, kultúrákat
és látnivalókat összehasonlítani, de a legfrissebb
közép-amerikai túrám kapcsán szerzett tapaszta-
lataim által megerõsíttetve érzem, hogy életem
eddigi legtartalmasabb utazása volt az Argentíná-
ban és Chilében megtett, e cikk alapjául szolgáló
utam. Az általam is nagyra becsült földrajzos uta-
zó, Balázs Dénes, talán mondhatom, hogy élet-
mûvét összefoglaló könyvének címe Életem –
Utazásaim. Ebbõl két betû elhagyásával úgy ér-
zem, találóan jellemezhetném ezt a dél-amerikai
terület megismerésére tett kísérletet: „Életem uta-
zása”. Remélem, lesz még folytatása!
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„Ha a Nap a teremtés apja,
akkor a víz az anyja”

(régi indiai közmondás)

Írásunkban ötleteket kívánunk adni ahhoz,
hogyan tudunk komplex módon, projekt-
munkában tanítani és tanulni a természe-

ti környezetrõl. A tavaszi idõszakban nagyszerû
keretet ad ehhez a munkához három jeles nap:
a víz, a meteorológia és a Föld világnapja.

A víz világnapja (március 22.)

A víz világnapjának megünneplését az
1992-ben tartott Rio de Janeiro-i környezetvé-
delmi konferencián kezdeményezték, amely
hatására 1993-ban az ENSZ március 22-ét je-
lölte ki a megemlékezés napjává. Ettõl az évtõl
kezdõdõen számos nemzetközi és hazai rendez-
vényt tartanak ezen a napon – így a magyar is-
kolák jelentõs hányadában is –, de sajnálatos
módon a maximum egy napig tartó programok
szervezése jellemzõ, ezért többnyire akciójelle-
gûvé válik ennek a fontos témának a feldolgo-
zása.  Képzeletben már hallom a pedagógus
társaim sóhajtó megjegyzését, mely szerint
„örülnek, ha egy-egy napot ki tudnak szorítani
az iskola életébõl zöld jeles napok ünneplésé-
re”. Valóban nehéz helyzetben vagyunk, ha
ezeket a programokat tantervektõl és tantár-
gyaktól elkülönítve, külön feladatként kezeljük.
A „hagyományos rendezvényeken” elsõsorban
a vízrõl, mint lételemrõl és a vízvédelmi felada-
tokról esik szó valamilyen formában. Ettõl cél-
szerûbb a víz témakörét komplex módon, min-

den tantárgyat érintõ vagy átívelõ módon fel-
dolgozni és a tanítási anyagokba építeni. Ehhez
szeretnénk gondolatébresztõ (nem teljes körû)
ötleteket adni. Mielõtt belekezdenénk a megva-
lósítás sokféleségének leírásába, megjegyezzük:
nem kell megijedni attól, ha nem értünk min-
den tudományterülethez. Elegendõ, ha a saját
szakterületünkbõl (természetismeret, földrajz)
indulva néhány javaslattal felhívjuk a többi
tantárgyat tanító kolléga figyelmét, hogy gon-
dolja át, hogyan tudná beilleszteni a tanítási
anyagba ezeket a témákat. Az ötletgyûjtéshez
hasznos lehet egy fogalomtérkép vagy fürtábra
készítése, hiszen ezzel rávilágíthatunk a víz té-
makörön (gyûjtõfogalmon) belül felmerülõ és
kapcsolódó fõ- és altémákra, jelenségekre,
amellyel foglalkozni szeretnénk. Az elkészült fo-
galomtérképek, fürtábrák elemzése után célsze-
rû rendszerezni a felmerülõ kulcsfogalmakat, az
azokhoz kapcsolódó témákat és mûveltségi te-
rületeket. A víz holisztikus szemléletéhez nélkü-
lözhetetlen a víz sokszínû jelentõségét rendsze-
rekbe sorolva bemutatni.

1. A víz mint anyagi valóság 
és természeti forrás

A víz különféle halmazállapotokon keresztül
zajló körforgása az anyag rejtélyes megmaradá-
sát mutatja. A víz körforgásáról tablót vagy
posztereket készíttethetünk a diákokkal. 

A Föld felszínének hetven százalékát víz bo-
rítja, ezért nevezhetjük „kék bolygónak”, de en-
nek a vízmennyiségnek a 97,4%-a tengerekben,
óceánokban található sós víz. A teljes vízkészle-
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tünknek csak 2,5%-a  édesvíz, amelybõl viszont
csak körülbelül 0,6% alkalmas közvetlenül ivó-
vízfogyasztásra. A tanulók számára elõsegíthet-
jük ezeknek az arányoknak a könnyebb elkép-
zelését, ha a teljes vízkészletet egy 10 literes
edénnyel, majd ehhez arányosítva egyre kisebb
edényekbe töltjük az édes- és az ivóvíz mennyi-
ségeket. Beszélhetünk a vízrõl, mint létszükség-
letrõl: egy felnõtt embernek naponta körülbelül
2 liter ivóvíz fogyasztását javasolják manapság,
miközben a világ népességébõl több mint 1,2
milliárd nem jut jó minõségû, tiszta ivóvízhez.
A probléma tovább fokozható azzal a ténysze-
rû ismertetéssel, hogy az ivóvízkészleteknek 
a 60%-a tíz ország területén található, melyek
közül a négy legnagyobb „vízbirtokos”: az USA,
Oroszország, Brazília, és Indonézia.  A napi víz-
fogyasztás arányait tekintve az USA-ban fejen-
ként és naponta 600 liter, az Európai Unióban
200 liter, Magyarországon 140 liter, míg Afriká-
ban alig 30 liter az egy fõre jutó vízfogyasztás
átlaga, amelybe az ipari vízfelhasználás is bele-
tartozik. A továbbiakban olyan módszertani öt-
leteket mutatok be, melyhez Kilement Mindjov,
Schróth Ágnes, Szászné Heszlényi Judit és
Fodorné Gyalog Éva írásait vettem alapul
(Kilement M. – Schróth, – Szászné, 2003;
Fodorné 2005.)

A mindennapi vízfogyasztás matematikája:
1. Egy körülbelül 5 percig tartó zuhanyozással

kb. 70–80 liter (dm3), míg kádban történõ
fürdésnél ennek kétszeresét, azaz 140 liter
(dm3) vizet fogyasztunk.

2. Ha egy csöpögõ csapból percenként 10
csepp víz csepeg, akkor óránként 60 cm3 víz
folyik el.

3. A legtöbb WC-tartályból egy öblítéssel átla-
gosan 10 liter (dm3) víz zúdul le – erre nem
mindig van szükség –, így átlagosan 45 liter
vizet használunk erre a célra naponta. Ennek
a mennyisége csökkenthetõ, ha a rosszul
mûködõ tartályokat lecseréljük, majd kis- és
nagyöblítéses kapcsolókkal szabályozható
tartályokat használunk.

4. Egy automata mosógép a beprogramozott
mosástípustól függõen 90–140 liter vizet fo-
gyaszt alkalmanként.

5. Egy fogmosás alkalmával ötödannyi vizet fo-
gyasztunk, ha poharat használunk és elzárjuk
a csapot a csapból való folyamatos vízcsur-
gatással szemben.

Tanulói feladat:
Feltételezzük, hogy egy ember naponta két-

szer mos fogat úgy, hogy közben nem zárja el 
a vizet. Általában 3 percig szoktunk fogat mos-
ni. Az átlagos vízfolyási sebesség 2 dm3 percen-
ként. Hány m3 vizet használunk ezzel a mód-
szerrel évente a fogmosáshoz? (Megoldás: 4,38 m3

= 4380 litert).
Feltételezzük, hogy egy másik ember szintén

kétszer mos fogat naponta, de õ elzárja közben
a csapot. Neki így 1 dm3 vízre van szüksége,
hogy megmossa a fogát. Hány m3 vizet használ
ez az ember évente a fogmosáshoz? (Megoldás:
0,73m3 = 730 liter)

Tanulói kísérlet: a fenti két fogmosási típusú
vízfogyasztást önkéntesen jelentkezõ diákokkal
könnyen szemléltethetjük is. Ehhez vízcsapra,
fogkefére, stopperórára, vízgyûjtõ és vízmérõ
edényre van szükségünk.

Elgondolkodtató adatok:
Mennyi vizet tud egy ember évente megta-

karítani, ha fogmosás közben elzárjuk a vízcsa-
pot? (Megoldás: 3,65 m3 =3650 liter)

Hány m3 víz takarítható meg évente, ha 
a magyar lakosságból 5 millió ember megváltoz-
tatja a szokásait, és úgy mos fogat, hogy közben
elzárja a csapot? (Megoldás: 1,825 x 107m3)

Pedagógiai megjegyzés: A fenti matematikai
feladat elvégzésével bizonyítható a tanulók szá-
mára, hogy egy ember életében megváltoztatott
apró cselekedetnek mekkora hatása van egy or-
szágnyi vagy a Föld teljes népességére vonat-
koztatva.

A víztakarékosság 12 pontja
1. Szereltessünk fel saját vízórát! A külön (csalá-

donként) mérhetõ vízfogyasztásunk alapján
fizetett vízdíj takarékosságra ösztönöz.
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02. Kádban való fürdés helyett inkább zuha-
nyozzunk! Víztakarékos zuhanyozófejet
használjunk és a szappanozás idejére zárjuk
el a vizet!

03. Ne legyen a lakásunkban csöpögõ csap
vagy folyamatosan folyó WC-tartály!

04. Felújításkor, építkezéskor egykaros keverõ-
csapot vagy termosztátos csapot szereljünk
fel! (Ezekbõl a csapokból azonnal a kívánt
hõmérsékletû víz folyik, így megtakaríthat-
juk azt a vízmennyiséget, ami feleslegesen
folyik ki, amíg a hagyományos hideg-meleg
csap esetében a megfelelõ hõmérsékletû vi-
zet beállítjuk.)

05. Ne folyóvízben mosogassunk! (Mosogatás
elõtt célszerû eltávolítani az ételmaradékot
az edényrõl.)

06. Szakaszosan öblítsük az edényeket!
(Edénycserénél zárjuk el a vizet!)

07. Az automata mosó- és mosogatógépeket
mindig teljes programmal mûködtessük!

08. Víztakarékos WC-tartályokat használjunk!
09. A növények öntözésére, a terasz és a járdák

takarításához összegyûjtött esõvizet hasz-
náljunk!

10. Locsolás helyett csepegtetõs módszerrel
öntözzünk a kertben! (Öntözés után célsze-
rû letakarni forgáccsal vagy szalmával a be-
öntözött talajt.

11. Autómosáshoz elõször egy vödörnyi mosó-
szeres vizet használjunk, majd ezután öblít-
sük le folyóvízzel!

12. Fogmosás közben zárjuk el a csapot!

Feladat: Beszéljük meg a tanulókkal, hogy ki
melyik pontot tartja be a fentiek közül! Fogal-
mazzanak meg rövid és hosszú távú víztakaré-
kos fogyasztási változtatásokat. A tanulók több-
sége komolyan úgy gondolja és be is látja, hogy
õk is sokat tehetnek azért, hogy a jövõben is
megfelelõ minõségû életet élhessenek. Jól il-
lusztrálja ezt az 1. kép, melyet 8. osztályos tanu-
lók készítettek. Ennek a képnek az a fõ monda-
nivalója, hogy minden cselekvésünk, döntésünk
elõtt nagyon fontos a mérlegelés, azaz mindig a
legkörnyezetkímélõbb lehetõséget válasszuk.

Magyarországon az Alföld tájalakításában
jelentõs szerepet játszottak egykoron a folyók,
ezért a vízzel összefüggõ természeti környezet
megváltozása szembetûnõ volt a magyarság
történetének elmúlt ezer évében. Kapocsy
György fel is tesz egy kérdést a Szülõföldünk
szép határa címû könyvében: „Honfoglaló õse-
ink, ha ma körbenyargalnák szilaj paripákon 
a Kárpát-medencét, igencsak elcsodálkozná-
nak. Nem ismernének rá, s azt hinnék, rossz
helyre tévedtek. (…..) Vajon vonzónak találnák-
e újabb honfoglalásra?” (Kapocsy, 1999. 38.)
Érdekes program lehet ezzel kapcsolatban egy
képzeletbeli „idõutazás” formájában, vita kere-
tében kideríteni, mi a véleményük a diákoknak
errõl a kérdésrõl. Természetesen nem csak Ma-
gyarországon szabályozták a folyókat és a vizes
területeket. A világ gazdaságilag fejlett országai-
ban levágták a folyók kanyarulatait, gátak közé
szorították õket, az egyre növekvõ népesség el-
látása miatt felszántották az árterületeket, így 
a vizes élõhelyek jelentõs hányadát megszüntet-
ték. A legfontosabb természeti erõforrásunk
egyikével – a vízzel – még napjainkban is pazar-
ló és környezetszennyezõ módon bánunk. A rö-
vid távú haszonszerzés és az ebbõl eredõ hibás
döntések, emberi tevékenységek miatt nem
csak a természetes vizes élõhelyeket, hanem az
ivóvízkészletünket is veszélyeztetjük. A diákok
kutatómunkában összegyûjthetik azokat a ked-
vezõtlen környezeti tényezõket, amelyek a nem

MOZAIK KIADÓ 75

2012. május A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA

1. kép

Fold12_2.qxd  2012.05.30.  8:55  Page 75



kellõen átgondolt emberi tevékenységek követ-
keztében jöttek létre. Nagyon fontos, hogy ele-
mezzük azt is, hogyan lehet ezeket megelõzni.
(Felmerülõ problémák lehetnek: tisztítatlan
szennyvizek, olaj és egyéb mérgezõ anyagok
vízbe kerülése a véletlen balesetek következté-
ben, túlhalászat stb.) 

Javasolt dilemma feladat (négysarkos vitamódszer)
Idõ: 15 perc
Cél: A tanulók kritikai gondolkodásának, dön-
téshozó és kommunikációs képességének fej-
lesztése.
Feladat: Képzeld el, hogy a te feladatod a váro-
sod vízellátásának kezelése! Az édesvízkészlet
nagysága nem éri el a kívánt szintet. A követke-
zõ lehetõségek közül melyiket választanád en-
nek a problémának a megoldására?
1. A gyártási folyamatok nagy mennyiségû vi-

zet igényelnek. A nagy vízfogyasztói iparága-
kat kötelezheted zárt körû vízrendszer hasz-
nálatára.

2. Szorgalmazhatod a takarékos vízhasználatot
az otthonokban és az irodákban elhelyezett
vízórákkal, amelyek használatával az embe-
rek az általuk használt vízmennyiség után fi-
zetnek.

3. Megszorításokat vezethetsz be a mezõgazda-
ságban használt, az ivóvizet szennyezõ
növényvédõszerek és mûtrágyák használatá-
val kapcsolatban.

4. A vízveszteség csökkentésének érdekében
beruházásokra van szükség a vízellátási és
kezelési rendszer fejlesztésére.

A vita menete: Ismertessük a tanulókkal 
a feladatot frontálisan (ki is vetíthetjük a leírást).
A négy megoldási javaslatot egyenként helyez-
zük el a tanterem négy sarkában (gyurmara-
gasztóval rögzítve). Kérjük meg a tanulókat,
hogy olvassák el figyelmesen mind a négy meg-
oldási lehetõséget, majd döntsék el, hogy melyi-
ket választanák. A választott megoldás mellett
maradjanak, majd a kialakult csoportoknál leül-
nek – döntésük szerint –, megvitatják, miért azt
választották. Kérjük meg õket, hogy a választá-

suknál mérlegeljék a tevékenységek rövid és
hosszú távú következményeit. Ezután érveket
keresnek, amivel a többi csoportból meggyõz-
hetik a társaikat a saját igazukról. A következõ
lépésben a csapatok egymás után elmondják az
érveiket, ha van közbeszólás, meghallgatják,
hogy kialakulhasson a vita.

Útmutató a tanároknak: Minden emberi te-
vékenységnek van pozitív és negatív hatása 
a környezetünkre. A lényeg az, hogy mindig azt
a megoldást, tevékenységet válasszuk, amely 
a legkevésbé terheli a környezetünket (környe-
zetkímélõbb). A kiskamasz és serdülõ korosztály
életkori sajátosságából adódóan szeret vitatkoz-
ni, de hajlamosak a szélsõséges véleményekre.
Ez a módszer alkalmas arra, hogy rádöbbentsük
õket, hogy a jó és rossz (fehér és fekete) véle-
mények között sok-sok árnyalatbeli különbség
van, amelyeket az eltérõ nézõpontok és körül-
mények befolyásolhatnak.

A csoportok érvelésénél a következõ szempon-
tok kerülhetnek szóba:
1. Ha az 1-es számú megoldást választották,

ahhoz szükség van egy nagyobb kezdeti be-
ruházásra a gyárak részérõl, valamint képzett
mûszaki szakértõkre, de hosszú távon az üze-
mek csökkentenék a vízhasználathoz kapcso-
lódó kiadásokat.

2. A kettes megoldás azt eredményezné, hogy
az emberek felelõsségteljesebben használnák
a vizet, a vízmérõk elhelyezése azonban
pénz- és idõigényes.

3. Ennél a megoldásnál lehetséges, hogy a me-
zõgazdasági termelõk tiltakoznának az intéz-
kedés ellen, mivel félnének az esetleges ter-
ménycsökkenéstõl. Információ-szolgáltatásra
és oktatásra volna szükség, hogy a termelõk
optimálisan tudják felhasználni a megenged-
hetõ mennyiségû vegyi anyagot.

4. Ez a változat nagy beruházásokat igényelne,
de a jövõben megtérülne. (Becslések szerint
legrosszabb esetben a 70%-ot is elérheti a
vízelosztó-rendszer rossz hatékonyságából
adódó vízveszteség.) 

MOZAIK KIADÓ76

A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA 2012. május

Fold12_2.qxd  2012.05.30.  8:55  Page 76



A víz, mint közeg: sok-sok élõlény számára
biztosít élõhelyet. A diákok elõzetes ismereteitõl,
tanulmányaitól függõen tanulmányozhatjuk 
a lakóhelyi, a hazai, majd a távoli tájak termé-
szetes vízi és vízparti élõvilágát. 

2. A víz mint szimbólum

Az élet kezdetét a víz eleméhez kapcsolják 
a kultúrák. Nagyon változatos szimbolikája van
a víznek a különbözõ kultúrákban, de négy fõ
témakörbe csoportosíthatjuk ezeket:
1. az õsvíz, az élet vize, az élet forrása, magzat-

víz,
2. a megtermékenyítõ égi víz,
3. a regenerálódás, az újjászületés eleme,
4. a megtisztulás eleme.

Ezen négy kultikus funkciócsoport elemei
megtalálhatók az emberiség õsi hagyományai-
ban, az archaikus népi imádságokban, a külön-
bözõ vallások kultúráiban. A víz és a hozzá kap-
csolódó szimbólumok örök témát adnak 
a különbözõ mûvészeti ágaknak. Ehhez kapcso-
lódó kutatómunkát adhatunk a tanítványaink-
nak, hiszen nagyon sok irodalmi alkotásban, ze-
nemûben, vagy képzõmûvészeti alkotásban
szerepel a víz valamilyen megjelenési formája.
A víz lehet pozitív és negatív: alkotó és rombo-
ló, elválasztó és egyesítõ, életet adó és halált
hozó. A mozdulatlan, végeláthatatlan tenger az
örökkévalóságot, a változó folyó az idõ megfor-
díthatatlan, könyörtelen múlását idézi fel. (Pál
J. – Újvári, 1998).

A víz misztikája
A víz a világ teremtésének meghatározó

anyagaként szerepel az emberiség kultúrtörté-
netének kezdetétõl napjainkig. Platón (i. e.
427–347) görög filozófus szerint Isten négy ele-
met – köztük a vizet – használta a világ teremté-
sekor. A születés és a halál megtestesítõje, így
minden vallási irányzatban jelentõs szerepet tölt
be. A kereszténységben a szentelt víz a születés-
tõl a halálig elkíséri az embert, miszerint szentelt
vízzel keresztelik meg a csecsemõt, ebbõl hinte-

nek a bölcsõre, a menyasszony koszorújára, 
a halott koporsójára.

A vízhez számtalan néphiedelem kötõdik,
amelyek közül néhányat emlékeztetõül megem-
lítünk. Magyar népszokások szerint a bõ termés
reményében vízzel loccsantották le az aratásból
hazatérõ gazdát. A húsvéti locsolásnál a meg-
tisztulást és az újjászületést szolgálja, amikor 
a lányokat és az asszonyokat az „élet vizével”
öntözik. A kemencébõl kivett kenyeret is vízzel
„mosdatják”, hogy tiszta legyen és az egészsé-
günket szolgálja. A néphiedelem szerint, ha va-
laki meghal, akkor a környékbeli lakóknak aján-
latos a vízzel teli edényeket kiüríteni, mert
ellenkezõ esetben balszerencsés lesz a ház népe.
A törökök szerint szerencsét jelent, ha az útnak
induló ember háta mögé vizet öntenek, hason-
lóképpen járnak el az azeriak is, ezzel szemben
az afgánoknál rossz elõjelnek számít, ha kilocs-
csantják a vizet. A koreai fiataloknál hagyo-
mány, hogy vizsga napján nem szabad hajat
mosni, mert a memóriájukat is kimossák a víz-
zel. Az angolok szerint: aki más által már koráb-
ban használt vízben mosakodik, veszekedni fog
az illetõvel, hacsak nem üti össze a tenyerét 
a víz fölött, miután a mosakodást befejezte. 
Az asztrológiában vizes jegyek: a Rák, a Skor-
pió, a Halak és a Vízöntõ csillagjegy, amelyekre
a nedves, hideg sajátosságok jellemzõek zömé-
ben. A víz elem jegyei az ösztönök, az impres-
szió, az egyenletes munkálkodás, a flegmatikus
személyiség. 

A víz nemcsak minden dolog kezdete, ha-
nem vége is, errõl szólnak a világvégét elbeszé-
lõ vízözön mítoszok, amelyek egyetemes részét
képezik a világ kultúrtörténetének. Az özönvíz-
legenda alapja a zsidó-keresztény kultúrkör szá-
mára a Biblia. Noé története az egyik legismer-
tebb ószövetségi história, melynek lényege,
hogy az Úristen negyven napig tartó esõzést bo-
csát a Földre, hogy a bûnös embert eltörölje.
Egyedül Noé és családja kap lehetõséget a me-
nekülésre: bárkájában az állatokkal túléli a világ
pusztulását, és a születõ új világ égisze alatt
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újabb szövetséget köt az úrral, ennek a jelképe
a szivárvány. Az özönvíz tehát nemcsak pusztu-
lást eredményezett, hanem megtisztította a vilá-
got a szennytõl, így újjászületést, megújulást ho-
zott. 

3. A víz mint mûvészek ihletõje

A patakok csörgedezõ, csilingelõ hangja, 
a hullámok morajlása, a folyók, folyamok mél-
tóságos hömpölygése a mûvészek sokaságát
megihlette, így születtek a halhatatlan mûvek a
zene és képzõmûvészet területén. Csodálatos él-
ményben részesülhetnek a diákjaink, ha az ösz-
szegyûjtött mûvészeti alkotásokat párhuzamo-
san élvezzük és elemezzük. A következõ
táblázatban Dr. Nádai Magda (1990) mûvészeti
csomagja alapján készítettünk javaslatot a mû-
vészeti feldolgozáshoz.

A mûvészeti alkotások közös elemzése után
javasolhatjuk a diákoknak, hogy õk is írjanak
verset vagy prózai alkotást a vízrõl, továbbá ké-
szíthetnek fotót, festményt és egyéb mûvészeti
alkotást is a témával kapcsolatban.

Javasolt játékos tevékenységek:

Vízizene:

Idõ: 5–10 perc

Készítsünk elõ 6 darab egyforma nagyságú be-
fõttes üveget (például 700 milliliteres üvegeket).
Töltsük meg õket vízzel különbözõ magasságig.
Fémvilla vagy fémkanál nyelével megütögetve
az üvegeket különbözõ dallamokat játszhatunk,
mint például a Tavaszi szél címût. (Két üvegen 
a Zsipp-zsupp kezdetû dalocskával begyakorol-
hatjuk a játékot.)

Vízbingó:

Idõ: 20 perc

Szükséges eszközök: elõre elkészített feladatla-
pok a résztvevõk számának megfelelõen.

Cél: a vízzel kapcsolatos környezettudatos gon-
dolkodás, magatartásforma gyakoroltatása.

Elõkészítés: Egy A/4-es lapot felosztunk 20 me-
zõre, majd mindegyikre írunk vízzel kapcsolatos
állítást. Például: Üdítõ helyett vizet iszik; Inkább
tusolni szokott, mint kádban fürödni; Fogmo-
sáshoz poharat használ, nem folyatja folyama-
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Zenemû Képzõmûvészeti alkotás Vers

Beethoven: VI. szimfónia, II.
tétel: Patakparti jelenet

Hobbema: Vízimalom 
(Drezdai képtár)

Eduard Morike: 
a Rajna Zúgása

Händel: Vízizene Whistler: Noktürn kékben 
és ezüstben

Váci Mihály: A tenger

R. Strauss: Alpesi szimfónia
Schubert: A pisztráng

Daubigny: Folyópart József Attila: Dunánál
Ady Endre: A vén Duna

Respighi: Róma kútjai Római útikönyv fotói a
kutakról, Bernini: Tritonkút

Conrad Ferdinánd: A római kút

Smetana: Moldva 
(Hazám 2. rész)

Fotó a Moldváról vagy
Dunáról

József Attila: Dunánál
Ady Endre: A vén Duna

Debussy: A tenger – 
1. tétel: Hajnaltól délig

C. Monet: Impresszió: 
A felkelõ nap

Váci Mihály: A tenger (részlet)

Debussy: A tenger – 
2. tétel: A hullámok játéka

C. Lorrain: Tengerparti táj,
Monet: Csónakban

Szabó Lõrinc: 
Tengeren (részlet)

Grand Canyon Szvit
(Viharjelenet)

Delacroix: Villámtól megriadt ló Áprily Lajos: Viharfelhõ

Fold12_2.qxd  2012.05.30.  8:55  Page 78



tosan a vizet; A növények öntözéséhez esõvizet
gyûjt stb. (További ötleteket a Víztakarékosság
12 pontjából is szerezhetünk).

A játék menete: Kiosztjuk a lapokat, majd meg-
kérjük a résztvevõket, hogy a jelenlevõk közül
lehetõleg mindenkinek szerepeljen a neve vala-
melyik mezõben. (Mezõnként egy név elegen-
dõ). Az lesz a gyõztes, aki a legtöbb mezõ állítá-
sára talál egy személyt.

Nyelvi játékok
Szólások, közmondások: a közismertebb

szólásokat, közmondásokat leírjuk úgy, hogy ki-
hagyjuk belõlük a mássalhangzókat. Például: 
A víz se mossa le róla: A .í. .e .o..a .e .ó.a; Las-
sú víz partot mos: .a..ú .í. .a..o. .o.  A kevésbé
ismertekbõl a magánhangzókat hagyjuk ki,
mert így könnyebben megfejthetõk. 

„Fogadj örökbe egy patakot vagy folyót”:
A Zöld Szív Ifjúsági Természetvédelmi Mozga-
lom javaslata alapján válasszunk az iskolához
közeli patakot vagy folyót, amelynél folyama-
tos megfigyeléseket, vizsgálatokat végezhetünk.
(Orgoványi-Victor, 1998.)

Meteorológiai világnap (márc. 23.)

Ameteorológia görög eredetû szó, amely 
a meteora és a logos szavak összetételébõl

keletkezett. Jelentése az ég és a Föld között leját-
szódó jelenségek tudománya. Erre utal 
a „légtüneménytan” régi magyar elnevezés. A mai
értelmezõ szótárak szerint az idõjárási folyama-
tokkal és elõrejelzésekkel foglalkozó tudomány-
ág. Az 1950. március 22-én Genfben megalakult
Meteorológiai Világszervezet (WMO) 1961. már-
cius 23-án újjáalakult és ezen eseményre emlé-
kezve, március 23-át a Meteorológia Világnapja-
ként tekintjük. A világszervezet errõl a napról
évente egy, az emberiség számára jelentõs, idõ-
szerû téma megválasztásával emlékezik meg. 
A 2011-es év kiválasztott mottója: „Climate for
you” magyarosítva: „Éghajlat a mindennapo-
kért” téma körül szervezõdött. A légkör komplex
rendszer, amelyben szoros összefüggések, kap-
csolatok vannak, így minden benne zajló ese-

mény érinti az emberiséget, ebbõl következik,
hogy bármilyen témát jelöl ki évente a világszer-
vezet, mindben érdekeltek vagyunk. 

Az emberiség kultúrájában az õstörténeti ko-
roktól napjainkig meghatározó szerepet tölt be az
idõjárás és annak elemei, hiszen az emberek jó-
létét az idõjárás határozta meg. A világ különbözõ
tájain élõ természeti népeknél még napjainkban is
elõfordul az „Esõisten megidézése”. Az égbõl való
vízfakasztás mágiája néprajzi hagyományainkban
is fellelhetõ. A különbözõ rítusok lényege, hogy
az esõ varázslásánál gyermekek, nõk vonultak
végig a falun, egyiküket zöld galylyakkal, levelek-
kel beborították. Közben énekeikben esõt kértek
a szántóföldekre, szõlõre, búzára, kukoricára.
Eközben a falu lakosai vízzel öntözték a zöld
lombba öltöztetett társukat, így az esõ utánzásá-
val akarták elõcsalogatni az égi áldást. Voltak fa-
luk, ahol szárazság idején lányokkal szántatták
körül a vetést. Ismert olyan esõvarázslás is, ami-
kor ekét húztak a patak medrében, vagy a falu
legöregebb asszonyának alsószoknyáját áztatták
be a legközelebbi folyó vizébe. 

A meteorológia tárgya a levegõ, melyet az
élõlények a legrövidebb ideig nélkülözhetnek,
így az ember is. Mindamellett, hogy az emberi-
ség nagyon jól alkalmazkodott az évezredek so-
rán a környezethez, az éghajlat jelentõs változá-
sa esetén sebezhetõvé válik. Az elkövetkezõ száz
évre vonatkozó globális klímaváltozással kap-
csolatos elõrejelzések és természeti katasztrófák
felhívják az emberek figyelmét arra, hogy a ter-
mészetben lejátszódó ciklikus éghajlati folyama-
tok mellett az emberi tevékenységek környezet-
re gyakorolt hatásai is jelentõs tényezõk. 
A légkörbe juttatott szennyezõ anyagok az épí-
tett és természetes környezet rongálása mellett
az emberi egészséget is károsítják. A levegõbe
jutott mérgezõ anyagok, savas esõ károsítja a
termõföldeket, az erdõket, a vízkészletet és a víz
élõvilágát. Ezen folyamatok a meteorológiai té-
nyezõk változásaitól függõen nagy kiterjedésû
területeken okozhatnak károkat.  A szmog, az
alacsony szintû ózon koncentrációjának mérté-
ke, a levegõbe kerülõ virágporok, illetve a he-
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veny asztma és egyéb légúti megbetegedések
megjelenése között ok-okozati összefüggés van. 
A tanulókat is érzékenyen érinti ez a téma, mert
hazánkban elég nagy az asztmás és allergiás gyer-
mekek száma. (2. kép: Korunk betegsége az aller-
gia – 8. osztályos tanulók készítették a plakátot.)

A tanulók életkorától, elõzetes ismereteitõl
függõen beszéljünk az idõjárási elemekrõl, a me-
teorológiában használatos mérési módszerekrõl,
eszközökrõl. Ha van az iskolának többféle mérõ-
mûszere, abból kiállítást is szervezhetünk. A he-
tedik osztályosoktól fölfelé már el is látogatha-
tunk egy meteorológiai állomásra tanulmányi
kirándulás keretében. Ha az iskola rendelkezik
csapadék-, hõmérséklet-, széliránymérõvel (nem
bonyolult ezek elkészítése), akkor egy hónapig
naponta folyamatos méréseket végezhetnek fel-
váltva a gyerekek. Javasoljuk, hogy informatika-
órán számoljanak az adatokból átlagokat, készít-
senek grafikonokat, majd a kapott eredményeket
hasonlítsák össze a 100 éves átlagokkal. A grafi-
konok leolvasása nem minden tanuló számára
könnyû feladat, különösen akkor, ha kétféle idõ-
járási tényezõ szerepel ugyanazon az ábrán. 

(A tankönyvekben gyakran található a hõmér-
séklet és a csapadék mennyiségi eloszlását
együtt ábrázoló grafikon.) Ez a konkrét tapaszta-
láson alapuló vizsgálati tevékenység segíti az
összefüggések megértését és a mindennapi élet-
ben alkalmazható tudáshoz juttatja a diákokat. 

A természettudományos tájékozódáshoz, in-
formációgyûjtéshez és tevékenységekhez terje-
delmi okból a továbbiakban felsorolás szinten
adunk ötleteket, de az írásunk végén található
irodalom segít a felkészülésben, projektek meg-
valósításában.

Témajavaslat
– Az idõjárási elemeket befolyásoló tényezõk

(Az idõjárási elemek számbavétele után sorra
vehetjük azok fizikai, csillagászati feltételeit és
a kölcsönhatásaikat.)

– Milyen hatással lehet az emberi tevékenység az
idõjárási, éghajlati elemek változására? (Szén-
dioxid, freon, por és korom levegõbe juttatása.
Hõszennyezés, õserdõk területének csökkenté-
se, talajviszonyok megváltozása stb.)

– Milyen tényezõk befolyásolják a levegõ minõ-
ségét? (Növény- és állatvilág egyensúlya, vul-
kánok mûködése, ipari létesítmények és 
a közlekedés levegõszennyezése stb).

– Hogyan befolyásolja az ipar és a közlekedés 
a levegõ minõségét, és hosszabb távon az ég-
hajlatot?

– Hogyan változtathatnánk döntési helyzetben
a negatív tendenciákon? Mi lehet az akadálya
a változtatásnak?

– Mit tehetünk a levegõ minõségének megóvá-
sa érdekében? (Energiatakarékosság, fogyasz-
tási szokások, közlekedés stb. terén?)

Ezekrõl a témákról vitákat tarthatunk. Pél-
daként Kilement Mindjov, Schróth Ágnes,
Szászné Heszlényi Judit ötlete alapján bemuta-
tunk egy megvalósítási formát, melyet
(Kilement M. – Schróth, – Szászné, 2003.)

Dilemmafeladat: Tegyük fel, hogy te vagy
Magyarország környezetvédelmi minisztere, és
csökkenteni szeretnéd országod légszennyezett-
ségét! A szakemberek több lehetõséget is felso-
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rolnak. Melyik volna ezek közül szerinted a leg-
hatékonyabb?

1. Az energiaárak felemelése annak érdekében,
hogy az energiafogyasztás hatékonysága nö-
vekedjen, és ezzel a szennyezés csökkenjen.

2. A régi, nagy szennyezõanyag-kibocsátású
ipari létesítmények bezárása.

3. A szennyezõanyag-kibocsátás határértékei-
nek csökkentése, különösen a kén-dioxid,
nitrogén-oxidok és a por esetében.

4. Új eszközök (technológiák) használatának
ösztönzése a szennyezõanyag-kibocsátás
csökkenésének érdekében.

Ennél a tevékenységnél a tanulókat körbe
ültetve vitathatjuk meg a véleményeket, de al-
kalmazhatjuk a korábban már leírt négysarkos
vitamódszert is. A tanulók érvelésénél a követ-
kezõk kerülhetnek szóba:
1. Az elsõ megoldással a kiadások az energia-

termelõrõl a fogyasztóra háríthatók. Ezért

nem sokan fogják ezt választani. Érdemes le-
het a „valódi” szükséglet és a mindennapi fo-
gyasztási szokások közötti összefüggést ele-
mezni.

2. A második megoldással elsõsorban a helyi
szennyezést fékezhetjük meg, de közben
munkahelyeket is megszüntetünk és ezért
népszerûtlen lenne.

3. Szóba kerülhet, hogy mi a még elfogadható
szint? Az EU-standardokat vagy még annál is
szigorúbb határértékeket adjunk? Ennek 
a bevezetése költséges lenne, hiszen új beru-
házásokat igényelne. A szennyezõ ipari léte-
sítmények bezárása munkahelyek elvesztésé-
vel jár együtt.

4. Ez is drága beruházással jár együtt, így a kor-
mánynak támogatásokat vagy kölcsönöket
kell igénybe venni.

Tiszta levegõt! A tanulókat érzékenyen érinti 
a környezetvédelem ügye, ezt bizonyítja az 
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a nyolcadik osztályosok által készített makett,
amely a levegõszennyezés elleni tiltakozásukat
fejezi ki. (3. kép)

Idõjárással kapcsolatos játékos tevékenységek:

Szólások befejezése: a tanulóknak megkezdett
szólásokat kell befejezni. Például: Lóg az esõ ….;

Esõ után ……; Májusi esõ ……. ..; Továbbfej-
lesztés: a  szólások jelentését külön cédulára el-
készítjük, a diákok feladata a párosítás lesz.

Esõvarázsló

Idõ: 10 perc

Elõkészítés: Beszélgessünk a tanulókkal arról,
honnan eredhet az esõvarázslás? Mikor, kik, ho-
gyan varázsoltak? Vannak-e napjainkban esõva-
rázslók a világon? Ha igen, hol? Ez a beszélgetés
természetesen életkortól függõ: a nagyobbak
közt már szó eshet mágiáról, sámánokról, tálto-
sokról, idõjóslásról, természeti népek hiedelem-
világáról stb.

A játék menete: Alakítsunk kört, a „Varázsló”
álljon középre. Lépjen közelebb valakihez, és
mutasson neki egy kézmozdulatot, amit egé-
szen addig kell ismételgetnie, míg más jelzést
nem kap. A „Varázsló” ezután sorban odalép
mindenkihez, és beszéd nélkül, szemkontak-
tussal „veszi rá” a mozdulat átvételére. Amikor
körbeért, a kezdõ játékosoknak ismét mutat
egy újabb mozdulatot, a többiek pedig egyen-
ként utánozzák õt. Az esõvarázsláshoz a követ-
kezõ mozdulatokat javasoljuk: a két tenyér
összedörzsölése (ez az esõ elõtti szél susogásá-
hoz hasonlít), ujjcsettintések, taps, lábdobogás
– majd ezeket visszafelé haladva megismétel-
jük: lábdobogás, taps, ujjcsettintések, tenyér-
dörzsölés. A mozdulatok száma bõvíthetõ, de
egy dologra figyelni kell: a halktól a hango-
sabb felé haladjunk, éppen úgy, ahogy az esõ
elõtt feltámad a szél, majd cseperegni kezd az
esõ, majd egyre erõsebben kopog és végül el-
csendesül.

A következõ játékokhoz az ötletet Csabai
Dolores (2005) írása adta:

Idõjárásfogó – ügyességi játék a szabadban
A játékosok körben állnak, és mindenki be-

mutatkozik, olyan nevet találva ki magának,
ami az idõjárással kapcsolatos (szél, hurrikán,
harmat, zivatar, villám, szivárvány stb.) Idõt
adunk a gyerekeknek, hogy megjegyezzék egy-
más nevét (elõször kitûzhetik az idõjárásos ne-
vüket, majd a memorizálás után levetetjük ve-
lük). Ezután egy játékost beküldünk a körbe,
akinek meg kell két játékost nevezni. Az „idõjá-
rás néven” megszólított tanulóknak gyorsan he-
lyet kell cserélni egymással, miközben a közé-
pen álló igyekszik valamelyik helyét elfoglalni.
Ha nem sikerül, újra mond két nevet.

Ózonpásztor
Elõzetesen gyûjtsünk 50 darab makkot vagy

vadgesztenyét. Ezután húzzunk ki egy 6–8 mé-
ter átmérõjû kört, amelyben elszórjuk a makkot
vagy gesztenyét. A gesztenyék az ózont jelképe-
zik. Egy játékos az ózonpásztor, õ a körben áll,
míg a többi játékos a freon. A „freonok” meg-
próbálják kilopkodni az ózonokat a körbõl. Ha
az ózonpásztor megérint egy „freont”, annak
vissza kell adni az összegyûjtött ózonokat és ki-
áll a játékból. A játék kimenetele az ózonpásztor
ügyességétõl függ. A játék után megbeszélhet-
jük, hogy mit tehetnek a tanulók az ózon védel-
me érdekében.

Föld Napja (április 22.)

Az elsõ Föld Napját egy amerikai egyetemis-
ta fiú, Dennis Hayes kezdeményezte, így

1990 óta világszerte megemlékezünk errõl 
a napról.  1970. április 22-én 25 millió amerikai
emelte fel a szavát a természet védelme érdeké-
ben. Ez a nagyhatású esemény fontos változáso-
kat eredményezett az USA-ban, de a Föld más
részein is. Törvényeket hoztak a levegõ és vizek
védelme érdekében és számos új környezetvédõ
szervezet jött létre, de sokan változtattak az élet-
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módjukon is; megpróbáltak környezet- és egész-
ségkímélõ módon élni. Magyarországon a kör-
nyezetvédõk megalapították 1990-ben a Föld
Napja Alapítványt, így létrehoztak egy közpon-
tot a Föld napi rendezvények összehangolására.
A Föld napja mozgalom igazi sikere az, hogy
napjainkban mindenféle központi szervezkedés
nélkül is fontos eseménnyé vált április 22. A he-
lyi kezdeményezésû programokhoz sok-sok is-
kola is csatlakozott/csatlakozik. Kedvcsinálóként
és pozitív példaként a dévaványai esettanul-
mányt (Saly E., 2005. ) mutatjuk be.

Dévaványai esettanulmány
Dévaványán civil szervezetekhez kapcsolód-

va a kezdetektõl megünneplik a Föld napját.
Eleinte a „Zöld Szív Mozgalom” gyerekei folyó-
figyelésre mentek, iskolai programot szerveztek,
amelybe az iskola összes diákját bevonták. 
Késõbb olyan programokat szerveztek, amelybe
a szülõket és az önkormányzatot is mozgósítot-
ták. Létrehoztak egy környezeti nevelési mun-
kacsoportot, mely minden évre kidolgoz egy
környezettudatosságot fejlesztõ programsoroza-
tot, melynek része az egy hetes Föld napi pro-
jekthét. Fontosnak tarják, hogy Dévaványáért
megismertessék a helyi értékeket és rámutassa-
nak a térségben található környezeti, természeti
problémákra és azok megelõzésére vagy megol-
dására. A helyi önkormányzatnak év elején be-
mutatják az éves tervüket, melynek megvalósítá-
sához erkölcsi, szervezési, anyagi és egyéb
segítséget kérnek és kapnak. Az önkormányzat
alkalmanként megbízási szerzõdést köt a kör-
nyezeti nevelési munkacsoporttal egy-egy kör-
nyezetvédelmi feladat megvalósítására, amely-
nek az anyagi költségét az önkormányzat
biztosítja, de a munkacsoport szervezi meg,
hogy a tanulók és a szülõk valósítsák meg a fel-
adatot. Dévaványán így valósult meg, hogy
egyre több utcai szemétgyûjtõt helyeztek el, kör-
nyezet és természetvédelmi hirdetõtáblát szerel-
tek fel, virágtartókat készítettek és helyeztek ki a
város különbözõ pontjain. Javaslatokat tettek

helyi védettségû területek kijelölésére. A helyi és
a megyei médiában rendszeresen hírt adnak 
a környezet- és természetvédelmi tevékenysé-
gükrõl, szemléletformáló cikkeket írnak „zöld
morzsák” sorozat formájában. Ennek a folya-
matnak jól érzékelhetõ az eredménye, hiszen év-
rõl-évre többen vesznek részt a rendezvényeken,
melybe egyre több vállalat is bekapcsolódik. 

Ha feltesszük azt a banálisnak tûnõ kérdést
diákjainknak, hogy milyen bolygón szeretnének
élni a jövõben: „Kékbolygón” vagy „Hulladék-
bolygón”? Elõször nem is értik, miért kérdezzük
ezt, hiszen természetesen mindenki a csodálatos
„Kékbolygót” választja. Amikor azonban rákér-
dezünk arra, hogy megtesznek-e mindent azért,
hogy a Földünket ne árasszuk el hulladékkal,
akkor már picit megszeppenve válaszolnak.
Fontos beszélni arról, hogy ha az úgynevezett
mai fogyasztói társadalom nem változtat a gon-
dolkozásán és a környezettel kapcsolatos szoká-
sain, cselekvésein, akkor sajnos nem kell hosszú
idõnek eltelni ahhoz, hogy hulladék- vagy sze-
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méthegyeken éljünk. A mértéktelen fogyasztási
szokásunk miatt a természeti erõforrásainkat is
feléljük. 4. kép: Válassz! Ezt a plakátot nyolca-
dik osztályos tanulók készítették azzal a céllal,
hogy kifejezzék:  ha környezettudatosabb mó-
don él az emberiség, akkor az  élõlények szá-
mára a jövõben is megfelelõ („zöldebb”) életkö-
rülmények maradnak.

Ennél a témakörnél szóba jöhet a környezet-
szennyezés mellett a „tudatszennyezés” téma is.
A legnagyobb tudatszennyezõ tényezõ napja-
inkban a gyártók és kereskedõ cégek által támo-
gatott reklámipar. A reklámok különösen érzé-
kenyen érintik a serdülõ korosztályt. A különféle
reklámoknak és divatirányzatoknak ugyanis az
a közös jellemzõjük (fõ céljuk), hogy elhitessék
a társadalom tagjaival, hogy nem teljes értékû
emberek, ha nem a legújabb divatnak megfele-
lõ termékeket vásárolnak. A reklámok egyik fõ
hatása, hogy szükségtelen igényeket és vásárlá-
sokat gerjesztenek. Mivel a serdülõ korosztálynál
jelentkezik az identitástudat és a versenyszellem,
úgy érzik, hogy lemaradnak a társaiktól, ha nem
követik a divatot.  Természetesen a nem környe-
zettudatosan élõ emberek is beleesnek ebbe a fo-
gyasztási láz okozta „ördögi körbe”, így sokszor
lecserélnek még mûködõ gépeket, eszközöket,
használati tárgyakat. Tipikus példája ennek a je-
lenségnek a mobil-mánia. A reklámok káros ha-
tásainak elkerülésére úgy készíthetjük fel a tanít-
ványainkat, ha kritikusan elemzünk velük
néhányat. Kérjük meg õket, hogy gyûjtsenek az
utóbbi hetekben megjelent reklámokból néhá-
nyat, majd ebbõl válasszuk ki azokat, amelyeket
4–5 fõs csoportokban kritikusan elemeznek! 
A reklámelemzés szempontjai lehetnek: tartal-
maz-e tényszerû, megbízható tájékoztatást? Mi-
lyen „féligazságokat” tartalmaznak? Hogyan
befolyásolják az érzelmeinket? Milyen reklámfo-
gásokkal próbálnak rávenni a vásárlásra? 

Az ipari társadalmak alapvetõ problémája,
hogy a gyártási folyamat legnagyobb része line-
áris, ami azt jelenti, hogy a természeti erõforrá-
sokból kinyert nyersanyagból a gyárakban kü-

lönbözõ gyártási folyamatokon keresztül ener-
gia felhasználásával termékeket állítunk elõ, de
ez hulladék keletkezésével és a környezet szeny-
nyezésével jár együtt. A természetben lejátszódó
anyagok áramlása ezzel szemben mindig körfo-
lyamatban történik, és nem képzõdik mellékter-
mékként hulladék. Szerencsére már vannak 
a világ különbözõ pontjain olyan kormányzati
célok, amelyek az úgynevezett hulladékmentes
gyártási technológiákat kiemelten támogatják.
A hulladék képzõdésének érzékeltetésére bemu-
tatunk néhány megdöbbentõ, de a képzelõerõt
megmozgató tényt: Kalifornia és Hawaii között
Közép-Európa nagyságú szemétsziget úszik,
amely elsõsorban PET-palackból áll.  A világûr-
bõl két nagy emberi alkotás látszik. Az egyik 
a Kínai Nagyfal, a másik a New York-i szemét-
telep. Nápolyt 2007 decemberében ellepte 
a szemét, de még napjainkban sem oldották meg
a szemét kezelését ebben a városban. Sajnos
még hosszasan sorolhatnánk a világviszonylatú
példákat, de nézzünk néhány magyarországi
tényt. Budapesten évente Gellért-hegy nagyságú
hulladék képzõdik. A Szegeden évente képzõdõ
hulladékból a Szegedi Fogadalmi templom sem
látszana ki, ha köré gyûjtenénk. Sajnos már 
a Földön kívül, az ûrben is szemetelünk. Ûrsze-
métnek nevezik mindazokat a világûrben kerin-
gõ, lebegõ, mesterséges eredetû tárgyakat,
amelyeknek már nincs semmiféle hasznuk. 
A Föld körül keringõ ûrszemét veszélyes az ûrha-
jókra, a repülõgépekre, az állomásokra, mûhol-
dakra. Szerencsére egyre több emberben felme-
rül a környezettel kapcsolatos felelõsségtudat. Ide
illik egy mondás, mely szerint: „A hulladék (vagy
szemét) elsõsorban nem a kukában, hanem az
emberek fejében keletkezik.” Ez a gondolat ki-
váló problémafelvetése lehet egy beszélgetés-
nek, amely arról szól, hogyan változtassuk meg
rossz fogyasztói szokásainkat. A beszélgetés
(vagy vita) segédanyaga lehet a Tudatos Vásár-
lók Egyesülete (www.tve.hu) által összeállított
12 pont. Ezt érdemes mondatonként kiosztani 
a tanulóknak, akik elõször párokban vagy há-
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rom fõs csoportokban megbeszélik, mit is kell
ezen pontok tartalmán érteni. A páros vagy kis-
csoportos beszélgetés után érdemes az osztály
elõtt is bemutatni a tanulói értelmezéseket és 
a hozzá kapcsolódó véleményeket. Ezt a felada-
tot kb. 15–20 perc alatt megvalósíthatjuk, ha
lendületesen irányítjuk a beszélgetést.

A tudatos vásárlók 12 pontja
1. A pénzeddel szavazol. 
2. A szemét a legdrágább! 
3. Cetli. 
4. Helyben.
5. Mennyi mûanyagot viszel haza? 
6. Keresd az eredetit! 
7. Olvasd el a termékek címkéit! 
8. Erõszakmentes szépség! 
9. Tartós használat. 

10. Frisset. 
11. Helyi termékeket vegyél.
12. Nem mindegy! 

Dilemmafeladat:
Sok tényezõ van hatással a földi környezet-

re. Mit gondolsz, a következõ változások közül
melyik lesz a legsúlyosabb a te jövõdben?
1. A globális éghajlatváltozás.
2. Az élõlények változatosságának (biológiai

sokféleség) csökkenése a Földön.
3. A Föld erõforrásainak nem fenntartható fo-

gyasztása.
4. Lételemeink: a víz, a levegõ és a talaj szeny-

nyezése.

A diákokkal csoport- vagy páros munkában
rangsorolhatjuk a fenti tényezõket. A tanulók ta-
pasztalni fogják, hogy nagyon nehéz eldönteni,
melyiknek lesz nagyobb következménye a földi
életre, hiszen valamennyi komoly gond. Leg-
fontosabb nevelési feladatunk az, hogy tudato-
sítsuk bennük, õk is tehetnek valamit a problé-
mák csökkentésében. Bármelyik pontot is
választották, kérdezzük meg: te mit teszel ennek
a problémának a csökkentése érdekében? 

Szép színfoltja lehet az iskolai életnek egy
ünnepi mûsor, de a környezeti és természetvé-

delmi nevelés akkor igazán hatékony, ha az ak-
ció jellegû programok helyett hosszabb ideig
tartó tanulási munkaformákat – például komp-
lex projektek – vagy más, élményekben gazdag
tevékenységeket biztosítunk a tanulók számára
tanórai,  tanórán kívüli,  iskolán kívüli szervezési
formában. A zöld jeles napok keretet adhatnak
egy olyan iskolai program- vagy tevékenységso-
rozatnak, amelynek ünnepélyes megnyitója lehet
a víz világnapja. Ezen a napon nemcsak a vízrõl,
hanem a meteorológiai napról is megemlékezhe-
tünk, de fontos, hogy olyan programokat, tevé-
kenységeket is meghirdessünk, amelybe az isko-
la összes diákját és minél több szülõt, helyi
szervezeteket, vállalatokat is bevonunk. Ver-
senyt is hirdethetünk az osztályok között. Kivá-
lasztunk egy ide illõ díjazási formát: például víz-
cseppekkel, vagy földgömbbel jutalmazzuk azt
az osztályt, amelyik sikeresen megvalósít egy
környezetvédelmi vagy természetvédelmi fel-
adatot. Kijelölhetjük feladatként, hogy írjanak
az osztályok dráma- vagy szerepjátékot a Föld
és az emberiség kapcsolatáról. Hívjuk fel a fi-
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gyelmet, hogy ne csak a problémákra koncent-
ráljanak, hanem a problémák megoldását is
dolgozzák fel a szerepjátékban. Ennek a tevé-
kenységsorozatnak az ünnepélyes zárása lehet 
a Föld napja, amelyen a szerepjátékok bemuta-
tása mellett a többi tevékenységrõl is eredményt
hirdetünk. A legjobban szereplõ osztály jutalma
lehet egy természetvédelmi táborozás, amely-
nek megvalósításához szponzorok támogatását
kérhetjük. Befejezésként bemutatunk egy olyan
tanulói alkotást, amelyet a 2008-as évi Föld
napjára 8. osztályos tanulók készítettek. (5. kép:
Ökoház makett)

Bízunk benne, hogy írásunkkal sikerült rávi-
lágítani arra, hogy a környezeti nevelés széle-
sebb körû tevékenységet jelent a környezetvé-
delmi nevelésnél. A környezeti nevelés magába
foglal minden olyan tevékenységet, hatást,
amely érzékenyebbé, fogékonyabbá tesz ben-
nünket a természeti és az ember által létrehozott
környezet értékei, szépségei iránt. Abban is re-
ménykedünk, hogy sikerült hozzájárulni ahhoz,
hogy eloszlassuk azt a tévhitet, mely szerint csak
a természettudományi tárgyakat tanító pedagó-
gusok feladata a környezeti nevelés. A fentebb
bemutatott ötleteket felhasználva az iskolák – 
a helyi adottságokat is figyelembe véve és azok
értékeire, problémáira építve –  komplex pro-
jekteket valósíthatnak meg. Az ötletmorzsákból
úgy épül fel egy pedagógiai projekt, mint víz-
cseppekbõl az óceán.
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