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STRESSZ A BARLANGI MERÜLÉSBEN
Kivonatos fordítás a Safe Cave Diving (A biztonságos barlangi merülés) című könyvből. Szerkesztette 

Tóm Mount, kiadta a The National Association fór Cave Diving, High Springs, Florida, 1973. — XV. fejezet: 
Stress in Cave Diving (Stressz a barlangi merülésben), írta: Róbert W. Smith.

Mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy 
barlangi merülés közben a „stressz”1 hatása alatt 
állunk és a pánik gondolata foglalkoztat bennünket. 
Egy búvármerülés során a stresszhatásnak számos 
fajtája van, amiknek még ezen belül sokkal bonyo
lultabb összetevői vannak, amelyek gyakran éppen 
olyan veszélyesek, mint maga a pánik. Mindezekhez 
hasonlóan a stressz tünetei is sok formában jelent
kezhetnek, amelyek a búvár számára nem mindig 
felismerhetőek. Ennek a fejezetnek a célja azonosí
tani néhány stresszforrást a barlangi merülésben, le
írni a stressz lehetséges hatását egy búvármerülés 
alatt, módszereket javasolni a stressz legyűrésére és 
minimálisra csökkenteni annak negatív hatásait.

A stressz forrásai

Az időkényszer
A pszichológiai gyakorlatban, ha egy kísérleti 

helyzetben valaki hibát követ el, az időkényszer alá 
vonja saját magát. Az idő elleni verseny — mint már 
hosszú ideje tudott — mintegy forrása a fizikai és 
szellemi stressznek. A fizikai stressz gyöngíti vagy 
megsebesíti a búvárt, míg a pszichológiai stressz 
viselkedészavarhoz és amire olyan gyakran hivatko
zunk, emberi tévedésekhez vezet. Az időbe való bele
feledkezés eltereli a figyelmet, és ezáltal stresszel teli 
cselekvéssé válhat.

A feladatmegoldás
A pszichológusok gyakran kísérleti szituációkat 

teremtenek, hogy az embereket hibázásra késztes
sék, ez az úgynevezett feladatmegoldás. Abból áll, 
hogy több feladatot adnak egy adott időpillanatban, 
mint amennyit valaki végre tud hajtani, vagy olyan 
versenyre késztetik, hogy egyszerre kettő vagy több 
dolgot végezzen el. A búvár például a feladatai közt 
találkozhat kötél vezetéssel, világítással, egyensúlyi 
kontrollal, az iszap felkavarásának elkerülésével, 
a fal minőségének megítélésével, a társ figyelésével, 
a levegő, az idő és a mélység ellenőrzési kötelezett
ségével stb. A nem rutinnal járó feltételek alatt vagy 
vészhelyzetben, e feladatok végrehajtása bonyolul
tabbá válik. Barlangi merülésnél egy kezdő búvár 
könnyen pánikba eshet ennyi feladat megoldására 
gondolva. Ez a stresszfaktor befolyásolhatja még a 
gyakorlott búvárok viselkedését is, jobban, mint 
ahogy azt ők gondolnák.

Erőkifejtés és hideg
A felszerelés beszállítása óhatatlanul azzal a kö

vetkezménnyel jár még a legjobb kondícióban lévő 
búvároknál is, hogy egy kicsit kifogynak a levegőből 
és éppen ez az, amit nem akarunk a merülés meg
kezdésekor. Küzdelem az áramlás ellen, különös
képpen szorult helyzetben, nyilvánvaló forrása a fi
zikai kihívásnak. Az e fajta cselekvésnek a fizikai 
stressze kézenfekvő. De lehetnek pszichológiai vo
natkozásai is, elsősorban zavarodottság a fizikai 
felkészültségből adódóan, közben ügyelve más merü
lési szempontokra is. A dekompressziós megállók 
gyakran okozhatnak hidegstresszt, és ez szintén 
olyan tényező, amivel számolni kell.

A látás hiánya — iránykövetelmények
Az első, amire gondolunk: a sötétség, ami termé

szetesen nem létezhetne, ha megfelelő világító fel
szereléssel mennénk a barlangba. A megoldás lehe
tősége természetesen megvan, ha a partnernek van 
világítása és a vezetőkötél is nála van: összeszedik 
magukat és együtt indulnak kifelé a barlangból. 
Ebben a helyzetben egy alattomos stresszfaktor hú
zódik meg. Előfordulhat, hogy a tartalékvilágítás 
kevesebb ideig elég, mint a fővilágítás. Főleg arra 
gondolunk, hogy befelé a fővilágítással — ami lé
nyegesen nagyobb fényt ad — a kötél mellett ha
ladva ellenőrizhető a fal és a járat állapota. Kifelé 
csökkentett fényerőnél ugyanezek a dolgok külön
bözően hatnak, ami lassabb haladást eredményez a 
biztos tájékozódás érdekében. Az iszap felkavarása, 
amit a búvár saját maga vagy valami természetes 
jelenség okoz, a látás teljes elvesztését eredményez
heti, ami a stressz legerősebb kiváltó oka. Az iszap
fel kavarás többségét azonban mégis csak a búvár 
saját maga okozza, és itt elsősorban saját techniká
ját kell javítania.

Bezártság, szorultság és távolság
Azok az emberek, akik klausztrofóbiában2 szen

vednek, ne merüljenek barlangban. Ha valaki meg
próbál ellenállni a klausztrofóbiájának a barlang
ban, annak nincs is szüksége stresszre, hogy bajba 
kerüljön.

1 Stressz: a szervezet nem sajátos reagálása valamilyen külső 
megterhelésre (sérülés, hidegbehatás, erős fájdalom, túlfeszített 
erőkifejtés stb.). A téma orvosok körében is vitatott. (Szerk.)

* Klausztrofóbia: abnormális félelem a zárt vagy szűk helyektől. 
(Szerk.)
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A távolság legyőzését meglehetősen nehéz meg
becsülni. Egy külső helyzetkép: az ajtó a zsúfolt 
szobában nyitva van, de nagyon sok időt vesz 
igénybe, míg végre kijutsz rajta. Ezzel analóg jelen
ség a búvár számára is adódhat és meglehetősen 
bizarr stresszakciót teremt. Aki sikeresen legyőz va
lamilyen szorult helyzetet, aztán folytatja a merü
lést, az fokozatosan nyugtalanná válik a visszaúttal 
kapcsolatban.

A testhelyzet ellenőrzésének elvesztése
Az ember sokkal kevésbé hajlamos a pánikra, ha 

tudja, hogy minden mozdulata a saját ellenőrzése 
alatt áll. Barlangi merüléskor a cselekvésünk fölötti 
tudatos ellenőrzés elvesztését két dolog okozhatja: 
az erős áramlás vagy a kiegyensúlyozási probléma. 
Mind a két esetben a búvár olyan irányba mozog, 
ami nem áll szándékában.

Fizikai fenyegetettség
A fizikai igénybevétel stressze természetesen még 

rádupláz az összes stressztényezőre, amit eddig tár
gyaltunk. A sötétség vagy a csökkent látótávolság 
megemeli a stresszszintet a barlangi búvár számára, 
mert nehezebbé teszi a tájékozódást, s felrémlik 
benne az eltévedés és a megfulladás fenyegető gon
dolata. A feladatmegoldás és az időkényszer kicsit 
idegesítő lehet, de a barlangi búvárnak fel kell is
mernie, hogy az ebből fakadó hibák fizikailag fenye
getik őt.

Önbizalmi fenyegetettség
A fizikai fenyegetettség nem az egyetlen stressz- 

forma. Az egyén könnyen elpusztulhat a saját túl
zott önbizalmától, büszkeségétől vagy ahogy mon
dogatjuk, a saját önzésétől. Azok számára, akik túl
zottan célratörők, lehet, hogy csak egyirányú lesz ez 
a kirándulás.

Az önbizalmi fenyegetettség akkor jelentkezik va
lakinél, amikor vissza kellene fordulni egy kihívó 
feladattól. Ez fokozottan stresszveszélyes, kritikus 
pillanat, és itt elengedhetetlen a türelem. Ha a türe
lem nem áll fenn, szembe kerülhetünk az önbizalmi 
fenyegetettség második problémájával. Az egyén 
egy-egy kihívó feladat láttán túlbecsüli saját erejét, 
amivel veszélyezteti önmaga és a társai életét. Ezzel 
tulajdonképpen eljutottunk oda, amit kissé gúnyo- 
rosan a barlangi merülési stressz forrásának hívunk, 
és ez nem más, mint a búvár saját maga.

A stressz hatásai

A stressz viselkedési mechanizmusa — 
szellemi beszűkülés

Amint a búvárra nagy stresszek hatnak, létrejön 
egy szellemi beszűkülés, ami leredukálja a búvár fo
gékonyságát a környezetére, gátolva a tudatos hely
zetelemző képességét, behatárolja az ügyességét, 
amiknek teljes birtokában meg tudná oldani a prob
lémát.

Észlelélési beszűkülés
Stresszhatás alatt a búvár elmulaszthatja meg

figyelni, észrevenni helyzetének finomabb jelensé
geit, például nem figyel fel arra, hogy a palackja 
csapjára tekeredett a biztosító zsinór és csak a nyil
vánvaló tényt érzékeli („nem tudok mozogni”).

A levegő adott mennyisége minden helyzetben 
stresszt növelő tényező, és ebben a szituációban a 
biztos helyzetfelismerés korlátozott lehet.

A gondolkodás, az elemzés és a reagálás beszűkülése
Stresszhatás alatt az ügyesség és az ismeretanyag 

szintje szintén csökkenő tendenciát mutat. Amit jól 
megtanultunk, az csak a legvégén fog minket el
hagyni. Sajnos az utolsó viselkedési kategória nem 
mindig a legjobb módszer, hogy kapásból foglalkoz
zunk ezzel a helyzettel. Ennek tipikus példája a lé
legzet visszatartása. Évek tapasztalatai alapján a 
merülési tréningjeinket megelőzően azt mondjuk, 
hogy tartsuk vissza lélegzetünket, mivel a levegő
utánpótlás véges. De ez nem helyénvaló cselekvés, 
ha a búvár fölfelé emelkedik. Mindannyian tudjuk, 
hogy fölfelé jövet nem szabad a levegőt visszatar
tani, de stresszhatás alatt mégis sokan visszatérnek 
ehhez a primitív viselkedéshez.

Pánik
A pánik egyszerűen a szellemi beszűkülés vége, 

amitől kezdve nincs tovább kapcsolat az értelem és 
a cselekvés között. A hibák bekövetkeznek, foko
zódik a fizikai fenyegetettség veszélye, s amint a 
búvár kezd rájönni, hogy hibákat csinál, az önbi
zalmi fenyegetettség járulékos stressz tényezőként 
jelenik meg. Nagyon fontos az egyén számára egy 
ilyen stresszel teli szituációban, hogy a lehető leg
gyorsabban törjön ki ebből az ördögi körből. Ezért 
kívánatos a stressz korai tüneteineinek felismerése 
mind a saját, mind a társak viselkedésében, mielőtt 
ezek a tünetek elérnék a pánik határát. A pánik a 
vonal vége és rendszerint ragályos. Szerencsére azt 
a viselkedést, amit mi pániknak ítélünk, más visel
kedések hosszú sora előzi meg, amiket, ha megfe
lelően felismerünk, az intelligens búvár barométere
ként használhatjuk az izgalomszint és a saját egyéni 
stresszforrások meghatározására.

A stressz élettani hatásai
Az ember szervezete egy stresszel szembeni élet

tani alkalmazkodási rendszerrel van ellátva. Ez az 
alkalmazkodási rendszer adrenalint táplál a vérbe 
és előkészíti a szervezetet arra, hogy megvívja csa
táját egy stresszel teli eseménnyel. Ez a mechaniz
mus nem a búvár akaratával van összeköttetés
ben, és több más dolog mellett a szívritmus 
növekedését és a légzés szaporaságát. Ez na
gyon sokszor káros lehet a búvár számára, és rend
szerint akkor is bekövetkezik, ha nem akarja, mivel 
az értelmétől független idegrendszer fenyegetve érzi 
magát. Leglényegesebb a megnövekedett levegőfo
gyasztás elkerülése, és tudatában kell lenni annak,
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hogy stresszhatás alatt mindig ez történik, hacsak 
nem vagyunk képesek arra, hogy uralkodjunk fö
lötte.

A stressz viselkedésbeli hatásai
Általános stressz-reakciók

Amikor valaki összeroskad a stressztől, bizonyos 
direkt viselkedési formát mutat. Szorult helyzetben 
elég gyakran előfordul a „vadszemű” nézés. Az a 
búvár, akinél ez a tünet jelentkezik, tévedhetetlenül 
és jól láthatóan zavarban van. A gyors, rángatódzó 
és ritmustalan mozgás szintén nyilvánvaló tünet.

Stresszhatást válthat ki az ingerlékenység, az ér
zékenység és az ember kedélyállapotának más kelle
metlen megnyilvánulása, amiktől óvakodni kell 
mind a merülést megelőzően, mind a merülés teljes 
időtartama alatt. Önmagunk és a társaink ismerete 
nagyon hasznos a stressz finomabb jeleinek tuda
tosulásában. A mélységmérőbe vagy az órába való 
túlzott belefeledkezés szokásos jele a stressznek, és 
amikor a társunk elkezdi módszeresen törölgetni 
a nyomásmérőt, amikor az nem is koszos, vagy meg
próbálja kijavítani valamilyen felszerelését, ami pe
dig jó, avagy ismételten tisztogatja a maszkját, 
amikor az nem is párás: akkor feltétlenül eljött az 
ideje, hogy szelíden kivezessük őt a barlangból.

Az emberi tévedés
A legkomolyabb stresszhatás barlangi merülés al

kalmával a hibák elkövetése. Az emberek, beleértve 
a búvárokat is, sokféle okból csinálnak hibákat. 
Ezek közül az egyik éppen a stressz és ezt a legke
vésbé ismerjük el. Okolhatjuk az oktatónkat, a kör
nyezetet és a felszerelésünket, de a tény akkor is 
tény marad. A stresszel teli szituációk a leggyako
ribb okozói az összes hibának. Stresszhatás alatt az 
alapügyesség leromlik. Ha a vezetőkötélből kell ki
szabadulni, rendszerint nehezebben sikerül például 
90 m-re egy barlangban, mint egy uszodai gyakorlás 
alkalmával. A viselkedésbeli tévedések másik része 
a hibák megítélésére vonatkozik. Ha egy búvár 
visszaemlékezésében nem tud magyarázatot adni 
valamely cselekvésére, amit „ésszerűségi” alapon 
csinált egy barlangban, azt jelenti, hogy az adott 
helyzetben a stresszel teli állapot behatárolta a cse
lekvését, ill. magát a döntést is. A szegényes ítélő
képesség példája lehet az is, hogy ha valaki a beha
tolás alkalmával túl gyakran köti meg a kötelet, ami 
fizikai fenyegetettségi stresszt tükröz. Ha viszont 
valaki túl ritkán köti meg a kötelet, akkor ez az ön- 
zési vagy önbizalmi fenyegetettség reakciója lehet. 
Mindkét esetben a nem megfelelő ítélőképesség a 
stressz eredménye, bár lehet, hogy a búvár csak té
vedésből köti meg a kötelet túl gyakran.

Foglalkozás a stresszel
A megelőzés

Pszichológusok megállapították, hogy az ember
nek tulajdonképpen nem is kell túl sok, hogy bele

haljon egy stresszel teli szituációba, ha mást vár, 
mint ami történik. Nagyon fontos a búvár számára, 
hogy mérlegelje és előre lássa azokat a búvárhelyze
teket, amik a stressz okozójaként léphetnek fel vele 
szemben. A meglepetés lehetőségének minimálisra 
csökkentése már fél siker. Kevésbé stresszel teli a 
merülés, ha a búvár tapasztalt, otthonosan mozog a 
barlangban, és tudja, hogy milyen szituációk fordul
hatnak elő egy barlangi merülés alatt. Az elméleti 
tudás ismétlése önmagában is hatásos fegyver a 
stressz ellen, és vészhelyzetben fokozza az ember 
teljesítőképességét.

Szólnunk kell még a merülés megszervezéséről, 
amely három dolgot foglal magába:

1. információgyűjtés,
2. csoportos tervezés,
3. egyéni tervezés.
A felkészülés első lépcsője a merülési környezetre 

vonatkozó összes információ begyűjtése. A partner
rel előzetesen részletesen és elemzően kell megbe
szélni a merülés várható feltételeit.

A merülés csoportos megtervezése, különösen a 
barlangi búvároknál, mindennapos gyakorlat. Meg
egyeznek: ki hova megy, mit fog csinálni, ki kezeli 
a kötelet stb. Meg kell fontolni az összes lehetséges 
variációt, hogy mindenre felkészülve kezdhessük 
meg a merülést.

Az egyéni tervezést gyakran nem megfelelő gon
dossággal végezzük el, pedig a stresszhez való tü
relmet tekintve, ez az egyik legfontosabb tényező le
het. A közös megbeszélés után a búvárnak komo
lyan magába kell szállnia, hogy a merülési terv az ő 
egyedüli személyére mit jelent! Vajon összeegyeztet
hető-e a levegő fogyasztásával? Vajon nem megy-e 
túl az ügyességi szintjén, vagy nem tartalmaz olyan 
dolgot, amiben nem mozog otthonosan, vagy keve
set gyakorolta? Van-e új körülmény, pl. agyagos fal, 
amivel azelőtt sohasem találkozott? Fel van-e meg
felelően szerelve arra, hogy elvégezze azt, amit rá
bíztak?

A felszerelés kezelésének biztonsága
Nagyon fontos, hogy kitűnően, beidegzésszerűen 

tudjuk használni a felszereléseinket, mert a stressz
hatás alatt hajlamosak vagyunk éppen az ellenke
zőjét csinálni annak, amit kellene, például a mentő- 
mellény használatában. A stressz okozta cselekvési 
beszűküléskor a búvárnak nincs ideje gondolkodni 
azon, hogy a készülék vagy felszerelés hol van és 
hogyan működik.

Élettani ellenőrzés
Stresszhatás alatt a búvárnak tanácsos figyelnie 

a szívritmusát, de különösen a légzés ritmusát, és ha 
lehetséges, egy percre lassítsa le magát ezek ellenőr
zésére.

Megfigyelés és elemzés
Egy stresszel teli szituációban mindig nagy szük

ség van arra, hogy tisztán tudjunk gondolkodni. 
A világos gondolkodás első lépcsője a megfigyelés
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és elemzés, ami nem tarthat tovább, mint a másod
perc tört része, hiszen lehet, hogy ez lesz a legfonto
sabb pillanat a búvár életében.

Sok esetben, mikor az ember zavarba kerül, csak 
a harmadik próbálkozásra tud kikeveredni belőle, 
a búvárnak azonban nagyon gyakran csak egy vagy 
két próbálkozása lehet. A búvár első cselekedete, 
mikor komoly bajba kerül, megállni és gondolkozni. 
„Hol vagyok, mi a hiba és mit csináljak?” Ez csak 
másodpercekig tarthat, vagy még kevesebb ideig, 
hogy eldönthessük: mi a rossz és csinálhatunk-e 
valamit, mielőtt teljesen bezárul a világ. Ezt az elem
zést rendszerint egy ok előzi meg. A készülékes 
merüléskor a túléléshez van egy igen-igen fontos 
tényező: a levegő. Ez az, amiért a búvár először 
áll meg gondolkodni. Ha van levegője, legalább egy 
kicsit több ideje van, hogy megbirkózzon egyéb 
problémájával is. A jó búvárnak tudnia kell, hogy 
nagyon megéri gondolkodni, mielőtt cselekszik.

Fegyelmezett gondolkodás — koncentráció
Ez a fajta gondolkodás nyilvánvalóan megkövetel 

bizonyos fokú önfegyelmet. Fel kell ismerni a kon

centrálás szükségességét a probléma megoldásához 
inkább, mint izgulni miatta. Egy kiélezett helyzetben 
nagyon sok dolog van, amiért izgulhatunk: bera
gadás a szűkületbe, keszonbetegség stb. Intenzív 
stresszhatás alatt fegyelmezett gondolkodással a fő 
probléma megoldására kell koncentrálnunk. A visz- 
szatartott lélegzettel történő feladatmegoldás ki
tűnő módja a stressz alatti koncentrálóképesség fej
lesztésének.

A túlélés filozófiája
A stresszel szembeni tudatos fellépést mindig 

össze kell kötni a túlélés filozófiájával. Hiszen mind
annyian reménykedve azért merülünk a barlangban, 
mert az kihívó és szórakoztató. Minden normális 
ember úgy kezdi el a merülést, hogy túl akarja élni.

Nagyon fontos fenntartani ezt a filozófiát a me
rülés teljes időtartamára, bármilyen nehéz stresszel 
teli helyzet jöjjön is létre. A túlélés akarása a legjobb 
pszichikai erő ahhoz, hogy kikerüljünk a bajból.
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Mogyorósi Gábor

AZ ANTROPOGÉN LÉGSZENNYEZŐK HATÁSA 
A KARSZTOSODÁSRA

Andreas Arnold tanulmányának rövid ismertetése. Az írás teljes címe: Theoretische Betrachtungen zűr 
anthropogenen Beschleunigung des Verkarstungsprozesses durch Immission saurer Gase, Aerosole und Staubé 
(A kibocsátott savas gázok, aeroszolok és porok által emberi közreműködéssel meggyorsított karsztosodási 

folyamat elméleti megfontolásai). — Mitteilungen des Verbandes dér deutschen Höhlen- und Karstforscher 
e. V.t München, Jahrgang 30, Nr. 2. p. 24—26., 1984.

Az antropogén savas légszennyezők megnövelik 
a karsztosodás sebességét. A veszélyes gázok (S02, 
N 02, C 02) állanak a vizsgálatok középpontjában. 
A környezetvédők elsősorban a S02 és a belőle 
ózonos oxidációval keletkező H2S04 szerepét hang
súlyozzák, mint a mezőgazdaság, természeti kör
nyezet (erdők!) legsúlyosabb kártevőjét. A szerző 
irodalmi adatokra hivatkozva becslést tesz a karszt
területekre csapódó antropogén savas szennyeződé
sek mértékére. Megállapítja, hogy a savas esők 
pH-értékének a levegőben 5,5—5,8% C02-nek kel
lene megfelelnie (3,3—4 pH!). Legler (1978) szerint 
pl. a Kamerun-barlang vizének (Rübeland) megnö
vekedett szulfáttartalma a szomszédos kénsavgyár 
piritporának oxidációjából származik. Közép-Euró- 
pában a meszes területeken 44—89 g Ca/m2 mész- 
veszteséggel kell évente számolni, amit pl. az Erz- 
Gebirgében mért 25 g H2S04 savas oldása válthat 
ki. Peuckert és Panning (1975) szerint 1969-ben 146 
millió tonna S02 keletkezett a Földön a kőszenek 
és olajok elégetéséből (az NSZK-ban 3,6 millió 
tonna), aminek 43%-át az energiaipar szolgáltatta. 
Az USA-ban 1968-ban 900 millió dollár S02 kor
róziós kár keletkezett. Európában 1968-ban a kö
vetkező S02-emissziót mérték: Svájc 3, NSZK 12,5, 
Anglia 22,6 tonna/km2.

Az észak-amerikai 6 millió km2 területen az 
S-emisszióból 14 millió tonnát az USA, 2,1 millió 
tonnát Kanada műszaki forrásai, 0,44 millió tonnát 
az USA, 0,32 millió tonnát Kanada természeti for
rásai szolgáltattak.

Neumüller (1975) európai reprezentatív adatai 
alapján Európában 20,2 g S02 (ami 30,6 g H2S04- 
nek) és 8,1 g NO/N02 (ami 11,7 g HN03-nak felel 
meg) képződése miatt évente 31,2 g/m2 CaC03 ol
dódásával kell számolnunk. Ez m2-enként évente 
10,65 cm3 mészkő feloldását jelenti, ami km2-enként 
évente 13,3 m3 üreg képződésével egyenértékű. Más 
savak, pl. a halogének, mennyiségét nem becsülték.

Összahasonlításul legyen szabad megemlítenem, 
hogy pl. a jósvafői körzetben évente átlag 600—700 
mm csapadék hull. Ez m2-enként átlagosan 650 liter 
vizet jelent. Ennek közelítőleg 30%-a (200 liter) 
jelenik meg a forrásokban 16 NK° mésztartalom 
mellett, ami 60 g/m2 CaC03 oldódásnak felel meg 
(1 NK°, vagyis német keménységi fok =10 mg 
CaO/I, azaz 18,8 mg CaC03/l). A savas korrózió 
ezzel összemérhető oldódást eredményezhet. Érde
mes erre odafigyelni még akkor is, ha a savas esők 
oldó hatása a beszivárgási zóna felső néhány tized 
méterére terjed ki, azaz nem üregképző, hanem le
pusztulást elősegítő tényező. Dr. Cser Ferenc
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