
Kíváncsiság, kalandvágy és egy magyar orvos a jégmezőn

Nagy hajtóerő a 
kíváncsiság. Ez 
c s a l t a  e l 
Livingstont ké-
nyelmes skóciai 
otthonából a 
maláriás, veszé-
lyes Afrikába. 
Kíváncsiság vet-
te rá Nansent, 
hogy meleg oslói 
lakása helyett 
egy telet jéghi-
deg sátorban a 
Ferenc József-
földön töltsön el. 
Ha nem egyéni, 
hanem nagy ex-
pedícióról van 
szó, akkor a kí-
váncsiság egye-
dül nem elég. 
Akkor pénz kell, 
sok-sok pénz. 

Az osztrák
-magyar Monar-
chia a XIX. szá-
zadban még ten-
geri hatalom volt. 
Ezért 1850 után 
osztrák- és ma-
gyar főurak, pén-
zes emberek vol-
tak kíváncsiak 
arra, hogy
van-e tengeri 
á t j á r ó 
Svalbardtól, a 
szibériai partok 
mellett, ki a 
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Csendes-óceánig. Ennek megválaszoláshoz pénzt adtak, és kalandvágyó embereket ke-
restek, akik a vállalkozást véghez is vinnék. Magyar oldalról gróf Zichy Jenő jelentős 
összeggel járult hozzá a tervhez. Carl Weyprechtet, az északi vizeken már járt osztrák-
magyar tengerésztisztet pedig megbízták az expedíció szervezésével.

Egy normális embert nem érdekel, hogy van-e tengeri átjáró, vagy milyen a Déli-
sark, inkább az ágyában alszik, és tudatlan marad. De kalandvágyó embereinket éppen 
ez az ismeretlen érdekelte, s elindult az Osztrák-magyar sarki expedíció, ami 1872-től 
1874-ig tartott.

A történetből a jó kezdet után krimi lett. Eleinte minden szépen ment, később jött az 
életveszély. Az expedíciónak komoly gőzvitorlása volt, Bremerhafenben épült, s a nevét 

az osztrákok hős admirálisá-
r ó l ,  W i l h e l m  v o n 
Tegetthoffról kapta. Huszon-
négy férfi szállt a fedélzetre. 
Köztük egy magyar és egy 
norvég. A többi a Monarchia 
országaiból jött. A norvég a 
sarki jég szakértője volt. A 
magyar orvos, dr. Kepes 
Gyula a gyógyszerellátásért 
és az élelmiszer készletért 
felelt. Számtalan balszeren-
cse kísérte a hajót, s hogy a 
sok kalandból élve kerültek 
vissza a civilizációba, az 
valószínűleg neki köszönhe-
tő. Ugyanis a doktor, a C-

vitamin áldásos hatását ismerve, előrelátóan rengeteg savanyú káposztát, citromlevet 
spájzolt az útra. Sok-sok üveg Tokaji aszú sem maradhatott le. “Savanyú káposzta a 
skorbut ellen - Tokaji aszú a rossz kedv ellen” – mondta a jó doktor.

23 főnyi legénységgel 1872 június 13-án indult el a hajó Bremenhafenből. Elő-
ször meg kellett kerülniük Norvégiát. Az utolsó norvég állomás Tromsø volt. Két ta-
pasztalt tengerésztiszt, Karl Weyprecht és Julius von Payer vezette az expedíciót. A 
legénységet – tapasztalt alpesi vadászokat és tengerészeket – főként Istriából és Horvát-
országból válogatták. 

- Ha már Tromsøbe mennek, miért nem norvégok közül válogatta embereit? –
kérdezték Weyprechtet. Válasza az volt, hogy vidámabb a déliek természete és keveseb-
bet isznak. Ejnye! – mondanánk erre mi, norvégiai magyarok.

Tromsøben az északi jégvilág kitűnő ismerője, Carlsen matróz csatlakozott hoz-
zájuk. Hamarosan kiderült, nem sokra ment vele az expedíció. A gondos Kepes doktor 
Tromsøben C-vitamindús sarki szederből, a multéből is vásárolt egy készletre valót.

1872. július 14-én hagyták el Tromsøt. Néhány hét után mozgó jégtáblák
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vették körül a hajót, órákon belül teljesen bekerítették, és mozdulatlanná tették. A le-
génység eleinte nem aggódott, remélték, hogy amit a jég bekerít, azt el is engedi. De 
nem így történt, rabok lettek. Egy ideig nyugodt volt a jég, de októberben mozogni kez-
dett, s csak az erős hajótestnek volt köszönhető, hogy nem roppant össze. Megmozdul-
tak, és északkelet felé sodródtak a jéggel. Mindenki beletörődött, hogy az első telet jég-
morajlásban, kikötő nélkül kell tölteniük. Ez így ment 1873. februárig, állandó készen-
létben, és készen arra, hogy ha a hajó összeroppan, akkor az életben maradáshoz szük-
séges dolgokkal megrakott két nagy mentőcsónakba szállnak. Nem adták fel a hajó ki-
szabadítását sem, robbantottak, léket vágtak a hajó előtt, hogy ott kicsúsznak, de a jég 
erősebb volt. Ez így ment egész nyáron, szeptember végéig. Közben a jég mozgott s 
vitte a hajót északi irányba. Ilyen tétlenül telt el egy év.

Egy nap a köd teljesen eloszlott, s aki látta, fölkiáltott. 
- Föld, föld, föld!
Hatalmas, bérces föld mutatkozott előttük. Tokaji Aszúval tartottak keresztelési 

ünnepséget s az első szigetet háromszoros hurrával Tegetthoff-fok névre keresztelték. 
Kiderült, hogy szigetcsoporttól van szó, ami a Ferenc József-föld nevet kapta. Mivel az 
expedíció magánfinanszírozású volt, a szigetcsoport nem lett osztrák felségterület. De 
biztosan mindenki úgy érezte, hogy ha nem találtak rá az Észak-keleti átjáróra, legalább 
felfedeztek egy új földrészt. 

Tehát 1873 őszén vagyunk. Eltelt az első év. Jobb híján a legénység bebarangol-
ta a szigeteket. A hajó pedig néhány kilométerre a szigettől befagyva nyugodott, többé 
meg sem moccant s új télnek nézett elébe.

Kemény legények lehettek a résztvevők, törhetetlen optimizmussal. Egész télen 
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munkálkodtak: zoológiai és meteorológiai megfigyeléseket végeztek, mérték a mágne-
sességet. A csökkenő élelmet a jegesmedvék pótolták, kilőttek vagy hatvanat, így húsból 
nem volt hiány. A savanyú káposztának, és a gyümölcsleveknek köszönhetően skorbut 
sem tört ki. Egyetlen embert vesztettek, de szegény tüdőbajban halt meg, még otthonról 
hozta a betegséget. Az egyik szigeten temették el.

1874 februárjában egy tiszti gyűlésen elhatározták, hogy semmi értelme sincs a 
maradásnak, a hajót nem engedi el a jég, tehát elhagyják azt. Ez májusban történt. Há-
rom nehéz mentőcsónakot szántak az útra, amik egyenként 7-8 mázsát nyomtak, élelmi-
szerrel megrakva 14 mázsát. Három csoportot alakítottak, mindegyik 7 emberből állt, s a 
csónakot az elképzelés szerint a kutyák segítségével, a jégen húzták volna. Nekiláttak -
de a csónak meg sem moccant. Végül 11 ember kellett csónakonként. Hasig hóban. Es-
tére alig távolodtak el a hajótól. Júliusig, két hónap kínlódás után még csak két-három 
órányira, 13 kilométerre távolodtak a hajótól. Ez volt az expedíció legkimerítőbb szaka-
sza. Végre július közepétől meleg szél fújt, és oszlatni kezdte a jeget. Augusztus 15-én a 
jégmező szélére értek. A csónakokat végre vízre bocsájthatták. Színig telve élelemmel, 
így a kutyáknak nem volt hely. Nehéz szívvel és biztosan rossz lelkiismerettel, a hű ku-
tyákat le kellett lőniük. Nem hagyhatták magukra a jégen.
Végre evezni lehetett. Még aznap este egy arhangelszki hajóhoz tartozó csónakot pillan-
tottak meg, ami elvezette a csoportot a Nikolay nevű orosz halászhajóhoz. Voronin kapi-
tány vodkával kínálta, majd elvitte őket Vardøbe, vissza a civilizációba.

6380                                                         Járkáló 



Könyv                                                          6381

Ezzel ért véget az expedíció, amely ha nem is jutott el a kitűzött célba, de
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Novaja Zemljától 300 kilométerre északra felfedezett egy nagy szigetcsoportot. A ké-
sőbbi expedícióktól származó elnevezések: Budapest-fok, Simonyi gleccser, Zichy-fok 
és még több más magyar név.

Az expedíció 140 éves emlékére - 2013 szeptemberében - a Norsk-Ungarsk 
Kulturhistorisk Forening, a Norsk-Österriksk Selskap, a Norsk-Kroatisk Forening, és a 
Tsjekkisk-Norsk Forum emlékünnepélyt rendezett Vardøben, amire felkutatták és meg-
hívták az expedíció résztvevőinek leszármazottjait.
Dokumentumfilm az Osztrák-Magyar Északi-sarki Expedíció és a Ferenc József-föld 
felfedezése évfordulójának vardø-i megemlékezéséről
A Norsk-Ungarsk Kulturhistorisk Forening (Norvég-Magyar Kultúrtörténeti Egyesület) 
kezdeményezésére a Norsk-Østerriksk Selskap (Norvég-Osztrák Társaság), a Norsk-
Kroatisk Forening (Norvég-Horvát Egyesület), a Norsk-Tsjekkisk Forum (Norvég-Cseh 
Fórum) és a Vardø Kommune közel másfél évig együtt munkálkodott a megemlékezés 
megrendezésén. Sikerült az egykori expedíció leszármazottjainak jó részét meghívni és 
vendégül látni, az expedíció magyar, osztrák, horvát, cseh, német, norvég és orosz szak-
értőinek előadásait megszervezni, emléktáblát állítani. A megemlékezés tudatosította az 
expedíció osztrák, magyar, cseh tisztjeinek, horvát és olasz legénységének, norvég tag-
jának valamint orosz megmentő hajójának szerepét. A rendezvény konferencia részének 
legfontosabb üzenete, hogy a különböző nemzetiségű emberek együttműködési hajlan-
dósága és akarata jéghegyeket tud mozgatni, sikereket elérni, és nem utolsó sorban em-
beri kapcsolatokat kovácsolni.

Borka László

Kovács Jolán keramikája  - Foto: Ove Hallin  


