
2014 Herman Ottó (1. ábra) halálának 
100., 2015 pedig születésének 180. évfordulója. 
Állandó jelzője: „az utolsó magyar polihisztor”. 
És mennyi köze volt (van) a földrajzhoz? Túl 
azon, hogy – SHakeSpeare mondatát ferdítve –  
„földrajz az egész világ”, aki az élővilággal, 
benne az emberrel is szakszerűen foglalkozik, az 
előbb-utóbb megismeri a földrajz alapfogalmait, 
folyamatainak törvényszerűségeit, és alkalmazza 
is azokat. Ő megismerte és használta. S ez szinte 
törvényszerű. Ha térképre rajzoljuk életútjának 
főbb állomásait (2. ábra), rögtön föltűnik, hogy 
csak itt, a Kárpátokban és a Kárpát-medencében 
mennyi egymástól különböző tájon járt, gyűjtött, 
dolgozott (HeveSi a. 2006).

Az állat- és növényvilággal, s persze a termé-
szetföldrajzzal való közvetlen ismeretsége a bor- 
sodi Bükk keleti végén, a Szinva és a Garadna 
völgyének találkozása szomszédságában kezdő-
dött. Bár Breznóbányán anyakönyvezték, hámo-
rinak vallotta magát (LambrecHt K. 1933). Így 
írt fogadott szülőföldjéről:

„A Szinva-völgy keletről nyugatra nyomul  
a Bükk-hegység belseje felé. Miskolcot ebben az 
irányban elhagyva, a Szinva folyása ellenében 
haladunk, a völgy kitágul, helyet ad a földmí-
velésnek, befogadja az állami acélgyárat és a 
völgy talpán terjedő telepet; a hátteret Diósgyőr, 
régi magyar mezőváros és hatalmas várromja 
foglalja el. Az acélgyár táján és oldalán van 
az a téglavető, hol a dilúvium klasszikusan fel 
van tárva. Diósgyőrön túl a völgy csakhamar 
szűkülni kezd, majd az Ostoros- és Bánya-hegy 
lába között összeszorul, s végül csak a Szinva-
pataknak, az útnak és egy-egy kaszálópásztá-
nak ad helyet.

1. ábra Herman Ottó lillafüredi szobra.  
varga Éva munkája (felavatva: 2013).

Figure 1 Statue of Ottó Herman in Lillafüred  
made by Éva varga (inaugurated in 2013)

A Szinva-patak mindinkább magára ölti a se- 
bes hegyi víz jellegét. Az Alsóhámorhoz közeled-
ve, malomhoz érünk, mellyel szemben a lejtőn 
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SZEMLE

A föLdrAjZtudoMány éS HErMAn ottó

HeveSi ATTilA

THe GeoGrApHy And oTTó HermAn

„…el nem múló munkásságával kiérdemelte azt, hogy a magyar 
föld ismertetésére hivatott Magyar Földrajzi Társaság is hálásan 
őrizze meg boldogult Tiszteleti tagja emlékezetét”

(bátky ZS. 1915)



vadregényes, részben tornyos sziklavilág emel-
kedik, míg ezzel szemben tiszta bükkerdő borítja 
a hegyoldalt. A helység alsó végét elérve, a völgy 
egy kis öblözetet alkot, melyben a sziklaszaka-
dékba illeszkedve, a hajlított bútorok gyára áll, 
mögötte legott szűk sziklaszurdok nyomul be, 
melyhez hágó vezet. A szurdokban balra szem-
beötlik egy nagy sziklaodú, mellette félig emele-
tesen nyílnak a Puskaporos-barlangok szádjai, 
míg a patak el nem fogott része vájásokban zúg 
és kanyarog. Csupa mészszikla.

A szurdokból kiérve, a sziklafalak jobbra- 
balra mintegy visszalépnek, és megnyílik a szem-
lélő előtt az ország egyik legbájosabb völgy-
katlana, a faluval és templomával; talpán egy 
nagy, buja kaszálóval, a háttérben összevissza 
és lépcsőzetesen egymás fölé emelkedő, apró 
munkásházikókkal, balra egy sziklagerincen 
úgyszólván átütött, rövid alagúttal, melyen az 
út átvezet. Vízbőség idejében a Szinva fölös 
vize, két magas kaszkádot alkotva, szakad le 
a völgy talpára, és szalad a szurdok felé. Az  

egészet gyönyörű lomberdő szegi be. Az alagút-
ból kiérve, hatalmas tufakockákból épült gátra 
érünk, mely a Garadna vizét elfogja, a Szinvát 
felveszi, és smaragdzöld tavat alkotja meg. Ha 
e magaslatról visszapillantunk arra, ahonnan 
jöttünk, lábainknál terül el az egész völgy- 
katlan, a magyar klasszikusok Tempe-völgye, 
látjuk a szurdokot, amelyet a Puskaporos-tömb 
és a Szeleta-tető egybeszakadása alkot meg, az 
utóbbi fölött a kis nyíl jelzi a Szeleta-barlang 
táját.

A Szinva- és a Garadna-völgy most a gátnál 
ágazik el, az előbbi dél-délnyugati, az utóbbi 
északnyugati irányból jön. E két patak vize a geo-
lógiai korban együttesen ostromolta és átvájta 
a sziklafalakat, megalkotván a szurdokot, hogy 
azután a sík felé rohanhasson, elmosva mindent, 
ami útjában állott. A „Tempe völgyében” tó is 
lehetett” (Herman O. 1908).

Amikor később a pókokról, halakról-halá-
szatról, madarakról, a magyar nép ősfoglalkozá-
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2. ábra Herman Ottó életútjának és gyűjtőútjainak legfőbb állomásai
Figure 2 main localities of the course of life and trips of collections of Ottó Herman



sairól ír, szinte mindig ehhez a természetföldrajzi 
környékhez-környezethez nyúl vissza:

„…Az általam a Bükk-hegységben észlelt leg-
merészebb hálókeret az egyik végével a tisztás 
füvéhez, a másikkal legalább 10 méter magas-
ságban, egy óriási jávorfa ágához volt erősítve, 
a pók pedig a magasban tanyázva, a fű felett 
álló hálóra járt a prédáért” (Herman o. 1876).

ifjúkori hazai „csavargásai” után kötelező 
katonai szolgálata az otthoni környezettől merő-
ben eltérő körülmények megismertetésével is 
szerencséltet bennünket. Katonai szolgálatra 
1859-1861 között az Adria mellé vezényelték, 
ezért első „idegen” élménye a tenger. 

„Amikor a tengert csak könnyű szellő ingatja, 
akkor a haboknak ki-befutása oly renddel törté-
nik, mint akár a lélegzés. Az érkező habok mint-
ha játszva kergetnék egymást. Ilyenkor valami 
felségesen andalító van a tenger morajában.

A finoman tajtékzó, oszló habtaraj buborékjai 
szétpattanáskor kis neszt gerjesztenek, mellyel 
megtelik a levegő; ahol az érkező habok sziklá-
ba ütődnek, ott csapkodó hangok ismétlődnek, 
s ahol a gömbölyűre kopott kavicsokon futnak 
végig, ott csergedező a hang. És e hangok ezer- 
meg ezerszeresen változva – úgy, amint a part 
is lépésről lépésre más –, közelről, távolról jőve  
egyesülnek; így keletkezik azon moraj, mely  
a tenger zenéjében a pianót alkotja meg, a szem-
lélőt és hallgatót folyton vissza-visszacsábítja 
és marasztalja és oly nagyon megszeretteti vele 
a magányt.

Úgy, amint a szelek járnak vagy rohannak, 
változik e moraj is; néha felkap a fortissimóig, 
melyben a nesz zúgássá, a csörgedezés üvöltéssé 
fokozódik” (Herman O. 1877).

A dalmáciai partokról így ír: 
„Sebenicótól keletre, befelé a szárazföldbe,  

a tenger bújósdit játszik; messze belopódzik a he- 
gyek közé, könyökszerű sarkokban kerülgeti  
a sziklásokat, s egy hirtelen, merész kanyaro-
dón egyszerre csak azt mondja a padrone, kinek 
bárkáját használjuk, hogy itt már édes a víz.

Evvel megtudjuk, hogy a tenger búvóhelye 
voltaképpen folyótorkolat, a folyó pedig a Ker- 
ka, Dalmácia legnevezetesebb folyója, mely  
a Dinári-havasokból kapja első ereit, szeszé-
lyesen kanyarog Knintől Scardonáig, s ezen az 
úton találja meg azt a lépcsőt, amelyen le kell 
haladnia, azaz: esnie.

A Kerka vízesése nagy hírű, s hírét meg is 
érdemli; sokszor volt leírva (magyarul is), leraj-

zolva. Meg is bámultam a zuhogó kaszkádokat, 
melyeknek tövén a vizek hófehér tajtékká, sőt 
köddé zúzódnak. E ködökben megfürdik a nap-
sugár, s a legfelségesebb szivárványokkal festi 
be azokat; lenn, az évezrek óta kivájt medencé-
ben, mintha forrna az a nagy víztömeg: habzik, 
kavarog, tódul kifelé, s amikor végre a víztörő 
akadályokból kimenekül, lecsendesedik, békésen 
tovahalad, mintha semmi sem történt volna vele.

Egy ilyen hatalmas vízesés egy darabja a ter- 
mészet őshatalmának, mely szakadatlan hatásá-
val előbb megbűvöl, utóbb kérdéseket, gondola-
tokat fakaszt. A Kerka vízesése éppen meglepő, 
mert a folyó egész futása a Dinár egy tájáról  
a sebenicói torkolatig rövid, s alighogy a forrás-
ból csorgó, ebből patak lett, s alighogy a folyó  
képét öltené magára, máris víztömeggé dagad, 
zuhog, forrong, ismét elsimul, s észrevétlenül 
belévegyül az anyatenger vizébe. És ez így me- 
gyen örök időktől örök időkig, szakadatlan 
egymásutánban – amíg a költészet szemüvegén 
nézzük. A hideg ész mást is lát.

A vízcsepp követ váj, ha folytonosan egy 
helyen éri, s hogyne vájná a dalmát sziklát  
a Kerka esése, melyen miriád csepp siet alá 
szakadatlanul? Fel is tehető, hogy ember által 
meg nem számlálható idősorok kezdetén a Kerka  
a tenger szélén emelkedő sziklapárkányról köz-
vetlenül a tengerbe zuhogott le; de folyton és 
örökké mosva a követ, az esés folytonosan hát-
rált, s az az egérút, amely a tengertől a mai 
esésig vezet, meglehet, egy millió év munkája” 
(Herman o. 1877).

És az ott élő népekről:
„A halászélet minden ízében sajátságos; 

egész menetében sok mozzanat van, mely az 
ember kedélyére, mégpedig nyomasztólag, hat. 
Nem fejlődik ki benne az a nyugodalmas pász-
torfilozófia, mely a szívességgel karöltve jár s oly 
előnyösen jellemzi a mi alföldi „Földtengerünk” 
tanyás népét, mely pedig bizony szintén messze 
esik attól, mit társadalomnak nevezünk.

A pásztor őriz és nevel; kenyere emberileg biz-
tos; a föld, amelyen mozog, nem csalja meg, nem 
veszíti el; a vihart, esőt a suba alatt csak kiállja.

De a halász, főleg a tengeri halász, az más!
Kenyerét a véletlentől várja, ellesi, s az a mér-

hetetlen, feneketlen „föld”, amelyből kenyerét 
halássza, csalfa egy elem, s oly haragos, hogy 
el is nyeli, mégpedig nyomtalanul, azt, aki rája 
támaszkodik.

A halásznép jellemében a munka jellege na- 
gyon is érezhető. Hallgatag, komor egy nép, nem-
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csak bátor, hanem vakmerő is de – többnyire –  
a szükség vaskezének nyomásától vakmerő; innen 
pedig a kalózság csak egy lépés, a hajótöröttek 
kifosztása még annyi sem” (Herman O. 1877).

valamennyire betekint a partok mögé is:
„A mezőgazdaság éppen sajátságos. A Karszt- 

területben bőven vannak azok a tölcsér alakú 
mélyedések, amelyekbe helyen-közön vizek sza-
kadnak, hogy eltűnjenek s néha egy távolságban 
ismét napfényre kerüljenek. 

E tölcsérek közül a szárazok adják a mezőt 
és a kertet! A föld, amely e természetes gödrök 
alján egy hitvány vegetációt táplál, a szó szoros 
értelmében kézzel van összehordva, s így szapo-
ríttatik még mai napig is!”

„Az építkezés modorában itt küzd a dél a mér- 
sékelt övvel. A háztetők ellapulnak, minden  
a passzív bélyeget viseli magán. Annak az édes 
„otthon”-nak, melyet a voltaképpeni mérsékelt 
öv lakályos házai és kunyhói már külsejükkel is 
kifejeznek, annak itt semmi nyoma… Az abla-
kok keretei roppant vaskosak, erős vaslásokkal 
megrakottak, hogy kiállják a Bóra lökéseit.” 
(Herman O. 1877).

Tudományos tanulmányai először az erdélyi 
múzeum egylet Évkönyveiben, Kolozsvárt je- 
lentek meg. mint a múzeum munkatársa részt 
vett számos ásvány- és őslénygyűjtő úton (Gyer- 
gyóditró, ill. esküllő, igric-barlang), de legin-
kább a mezőséget járta, Gyeke, Cege és mező- 
hát tóvidékét. vasasszentgotthárdon néhányszor 
WaSS bÉLa, WaSS aLbert nagyapja vendége volt 
(WaSS a. é. n.). Bár munkatársaival főként mada-
rakat, madártojásokat gyűjtött, hőmérsékletet és 
légnyomást is mértek. A mezőségi tóvidék más 
természetföldrajzi sajátosságaira, pl. a „porond-
kő”, azaz homokkő különleges formáira, így  
a gömbkövekre is kiterjedt a figyelme, 

„A Mezőség általában véve harmadkori (ter-
cier) képlet, melyet csak itt-ott szakít meg az 
ún. pala (trachittufa). Domborodásai ritkán 
érdemlik meg a „hegy” nevet, a völgyek szűkek, 
… a tavak legnagyobb részben mesterségesek. 
Olyan helyeken, amelyeken három, olykor négy 
völgy nyílik egymásba, meglehetős kiterjedé-
sű sík terek alakulnak, jelesen azáltal, hogy  
a lejtők sohasem éles gerincesek, hanem kerek-
dedek. Ilyen pl. a katonai tó területe, a Mócs 
felől jövő völgynek a fő- és a légeni völggyel 
való egyesülése.

A hegy nevet érdemlő domborodások 1500 
lábtól 1800-ig emelkednek ki, s rendesen két és 

öt lábnyi mélység között ingadozó humuszréteg-
gel vannak borítva. Egyik oldalon fel a tetőig 
szántóföldekkel borítvák, holott az ellenkező 
oldalon jó legelőket szolgáltatnak. A humuszré-
tegekre a hegyeken többnyire elmálló porondkő-, 
olykor agyagrétegek következnek, mely utóbbiak 
a völgyekben a humusz alatt a rendesek. Sok 
helyen a porondos talaj felszínre vergődve ter-
méketlen, kopár helyeket alkot. A porondrétegek 
azt idézik elő, hogy a földnek bármily nagy átáz-
tatása után a szikkadás igen gyorsan következik 
bé, úgyhogy a völgyekben is a legfeneketlenebb 
sár két-három nap alatt tökéletesen megszikkad. 
A szikkadást még az is segíti, hogy a Mezőség, 
ha szabad úgy fejeznem ki: egy szélmedret képez, 
mely az ország leghatalmasabb hegyláncait 
nevezheti partjainak, amelyek szélrohamaikat 
ide irányozva, hatalmukat itt szokták kitombolni.

A porondgömb-képződés szerte el van ter-
jedve, s egy, a maga nemében igen sajátsá-
gos jelenséget mutat. A vidéknek bár futóla-
gos átutazásakor ugyanis mindjárt feltűnnek 
a falusi kovácsműhelyek előtt alkalmazott igen 
jeles minőségű, durvább és nagy köszörűkövek; 
továbbá az a körülmény, hogy minden láto-
gatottabb kút egy többnyire tökélyesen kerek,  
4-5 hüvelyknyi vastag porondkő lappal van 
fedve, melynek az átmérője gyakran az ölet is 
tetemesen meghaladja. Figyelmesen vizsgálva, 
könnyen reájövünk, hogy az élesítő eszközt úgy, 
mint a rendes kútfedelet, a természet műhelye 
szolgáltatja. Az elsőbe az ember éppen csak  
a tengelynek szánt lyukat vési. Így a götzi hegy-
oldalban láthatjuk, hogy a porondkő vízszintes 
rétegekben fekszik… 

Egy másik jellemző sajátsága a domborodás-
nak a csúcsok rendesen ismétlődő alakjában, 
a szakadásokban, vagy olykor inkább omlá-
sokban, és az ún. halmokban fekszik… Ezek 
mindig ott jelentkeznek, ahol a hegyhát hirtelen 
szakadást képez, vagy ahol a hegyoldal omlást 
mutat… A szakadásokat és omlásokat rendesen 
csak gyér növényzet lepi el, holott a halmok ren-
desen gyepesek”. 

Alighanem ez a mezőségre jellemző suvadá-
sos formák első leírása.

„Ami mármostan a mesterséges tavak korát  
a keletkezésök kérdését illeti, egy pillantás meg- 
győz arról, hogy évek százaival kell visszamen-
ni. Magában az a körülmény, hogy a vízi és 
vízmelléki virány a természetes és mesterséges 
tavat egyforma bujaságban és erőteljességben 
lepi el, elegendő arra, hogy a dugások régisége 
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mellett tanúskodjék. Egy más bizonyíték a halak 
fajaiban fekszik, amint ezt az ichtiológiai rész-
ben ki fogom mutatni. A történelemből merítve, 
tény az, hogy amidőn a cegei birtok a XIII. szá-
zadban a most is virágzó gr. Wass családnak 
donáltatott, az illető okmányban a „piscina” 
világosan meg van említve. Látjuk tehát, hogy itt 
oly halastókkal van dolgunk, amelyek a magyar 
keresztyénség első korszakában a szigorú böjtök 
megtarthatásáért igen fontos szerepet játszottak. 
Alakításukra igen kínálkozott a völgy szűk volta 
és talpának lépcsőzetessége…

A legérdekesebb forrás tagadhatatlanul a gye- 
kei Buna. Már magában véve a neve is eléggé 
dicséri. Vize átlátszó, tiszta, üdítő, feltűnően 
vasas ízű, mit azonban hamar meg lehet szokni. 
Fekvése a fenn jellemzett forrásokkal szemközt 
a nádas tőszomszédságában van, vízszínével  
2 láb magasságig áll a tó felett. Gondos fake-
retbe foglalva, mélysége három öl, kifolyása bő. 
Hőmérséke a külső levegőéhez képest ingadozik 
+11 és 9° között, mely utóbbi számot +5° külső 
hőmérséknél mutatja. Ha csak egypár órát töl-
tünk a faluban, mégis észrevesszük e forrást, 
mert a falu és a határ legtávolabbi pontjairól 
vízért és vízzel járó-kelő emberek rögtön feltűn-
nek” (Herman O. 1869).

Amint a fönti idézetek is tanúsítják, szerző-
jük mindenütt és mindig élő- vagy lakóhelyével 
együtt látta s mutatta be az élővilág bármely 
képviselőjét. Herman Ottó a környezettani 
(ökológiai) szemlélet egyik legkorábbi kialakí-
tója, nemcsak itthon, hanem – mivel főbb mun-
kái németül is megjelentek – szerte európában  
(a nemzetközi tudományos nyelv ekkor még nem 
az angol volt…). S az előbbiek alátámasztásául:

„Mily jelentősége van a rovarok seregének  
a földkéregre nézve? Ezer meg ezer fajnak miriad- 
nyi egyéne ássa, túrja a föld kérgét; felporha-
nyítja; útat készít az eső vizének, mely behatol 
s a föld feloldható részeit feloldja, tehát részint 
chemiai, részint mechanikai változásokat léte-
sít; az előbbieket leginkább a növényélet elő-
nyére, az utóbbiakat nem egyszer a földkéreg 
tetemes átváltoztatására. Az a tücsöklyuk, ott 
a hegy lejtőjén, a melybe a sebes zápor rohanó 
vize beléakadt s így kiszakította a gyepet, nem 
egyszer indító oka volt a vízmosás, a szakadék 
keletkezésének, a hegyoldal földkérge lecsusz-
szanásának, így a talajviszonyok, a növény és 
állatélet elváltozásának.

A vágtató vihar ledönti a százados tölgyet, 
halomra dönti a fenyves óriásait. Mi követke-

zik? Megjelennek a rágó, fúró rovarfajok ezrei, 
keresztül-kasul járják az elhalt sudarakat, útat 
nyitnak a víznek a fák belsejébe s így eszközlői-
vé válnak a gyors rothadásnak, előkészítik az új 
növényélet talaját” (Herman O. 1881).

A székely halászok világát pedig így írja le:
„Gyergyó: …olyan vidék ez, mely világré-

szünk vadregényes tájai között az igazi „hamu-
pipőke”. Igen, hamupipőke ez a táj! Rónája 
– igaz – csak egy kis medence, telve falvakkal, 
városokkal, melyeket a szemnek egy pillantása 
mind meglát: de ez a kis medence úgy fekszik 
hegy alkotta környékén, mint a pacsirtamadár 
meleg fészke a búzakalászok árnyékában. Igaz, 
hogy hegysége nem nyúlik fel az örök hó szín-
tájáig: de csúcsainak vonalzata a lágyságot és 
merészséget párosítja; szakadékai föltárják az 
anyaföld méhét az alsó jura színéig, s a szoro-
sokon át vágtató, bukó, majd csörgedező, súgó, 
majd a dübörgő patakba letekint az Ammón 
csiga, a Terebratula kagyló: rég letűnt korsza-
kok megkövesedett emlékei – oly régi korsza-
koké, amelyekre emberi időszámítás nem is 
alkalmazható.

Az Öcsémtető, Tarkő, Egyeskő, Nagyhagy- 
más, Csofronka és Vöröskő a mészsziklák leg-
szebbjei közé tartoznak; mintha a hegység agya-
rai, örlőfogai volnának, csúcsaik, sorozataik úgy 
emelkednek ki a fenyves – részben már gyalog-
fenyő – öve fölé; e sziklafalazatok párkányain 
a havasi tájak igazi gyopárja nyitogatja fehér, 
bolyhos csillagvirágát, míg fenn a magasban  
– sokszor az alant járó felhő fölé emelkedve –  
a levegőég legmerészebb szárnyas rablója, a sza- 
kállas saskeselyű kering… Az érintetlen renge-
tegben még máig is nesztelen, óvatos léptekkel 
jár a hiúz, cammog a „toportyán féreg” málnás-
ról málnásra. – A művelődés elől futó dúvadak 
maradványai ezek; méltó társuk, a hatalmas 
bölény utolsó erdélyi ivadéka is e tájakon szá-
molt be bőrével…

Erdély tűzhányó korszaka, mely a Hargita 
hegyláncát teremtette, itt, e tájon ostromolta 
utoljára a föld kérgét, s ez az ostrom oly hatal-
mas volt, hogy összevissza törte, szakította a már  
megülepedett hegységet. Így készül az igazi 
vadregényes táj. A sziklavilág e valóságos ren-
getegéből kivált a kelet felé kitörő vizek a leg-
vadabb sziklaszorosokon át vájják medröket; 
sziklatömbökön, párkányokon, bedöntött fák 
korhadó testén ezerszeresen megtörve, messze 
kell haladniok, míg a Békási-szorosból kiérve, 
folyásuk valamiképpen megnyugszik.
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Ezeknek a vizeknek halászgyöngye a Gyilkos-
tó, keletkezésének, kifolyásának egész csoda-
rendszerével együtt. E század második évti-
zedében a Békás… még mint patak csörtetett 
a Cohárd aljáig, hol az Entrekje (kövek köze) 
sziklaszoros tévesztőjén át folytatta útját; de 
ez idő tájban a hegyoldal megmozdult, s nagy 
zuhanással betemette a patak útját. A Békás-
pataknak föl kellett venni a harcot az óriási 
akadállyal; – föl is vette, s fölségesen győzött.  
A forrás szünet nélkül, folyton küldte le a vize-
ket mindaddig, amíg tóvá nem dagadtak, s végre 
meghágták azt az akadályt; ekkor átbuktak rajta, 
hogy a Békás-szoros útvesztőin továbbnyargal-
hassanak. És ez az új tó víztömegével a hegyol-
dal alsó lejtőjének erdejét is elnyelte. A fenyvek 
éveken át küszködtek a szokatlan, természetök 
ellenére való új állapottal, azután meghaltak; 
– a tűk leperegtek, leáztak; – a vízből kiálló csú-
csokról levált a kéreg, s a tó csapkodó hulláma, 
eső, vihar és verőfény elvégezték a fehérítést; 

A tavasz, az ősz vonuló madárseregei, a hegy-
ségen való átkeltökben megörülhettek az új alka-
lomnak; a vadrucák le is csaptak a pihenőre; 
nádas helyről jőve, tollaik között elhozták a nád 
magvát, itt felejtették, s a tó megkapta nádkoszo-
rúját. De megváltozott a víz élete is, kivált halak 
dolgában. A patak üldözött, fürge pisztrángja, 
mely a göbék lengjében alig arasznyira nőhetett, 
bevette magát a tóba, ahol se szigony, se háló 
nem érhette el, s ahol a rovarseregek fejlődése 
nagyot gyarapodott; néhány év múlva már kétki-
logrammos derék- vagy fajhal vágott mindenféle 
lény felé, mely halélelemnek bevált; késő ősszel, 
ívás idején, az alsó Békás pisztrángjai a tavon 
át vették útjokat a lakodalmas hely felé, s igaz 
pisztráng módra szökve hágtak esésről esésre, 
míg a kellő helyre jutottak. A kikelt ifjú ivadék 
a tó szélein, hínárosaiban jó tanyára akadt” 
(Herman O. 1888).” 

ezeket olvasva megállapíthatjuk, nem vélet-
lenül írta bátky ZS. (1915), hogy „irodalmunk-
ban páratlanul állott magyar földből fakadt saját 
természettudományos megfigyelései népszerű-
sítésében”.

Az 1880-1890-es években Herman Ottó 
főleg az európai madarak vándorlását vizsgál-
ja. 1888-ban LendL adOLf társaságában fölke-
resi északi madárvendégeink fészkelőhelyeit 
norvégiában. Az utazásukról beszámoló könyv 
(Herman O. 1893) több fejezete mai természet-
földrajzi szakirodalmunknak is szakszerű és 
olvasmányos része.

„A földgömb e részén az igazán arktikus 
természet csak ott veszi át az uralkodást, a hol 
a meleg Golf-áram hatása megszűnik… Az 
eddig szerzett ismeretek arra tanítanak, hogy  
a hőmérséklet, vagy mondjuk a hőmérsékletben 
kifejezett éghajlat, a sarkkörön belől két csoport-
ra osztható, ú.m. az óczeánira és a földségire; 
az éghajlat pedig ezekben a csoportokban nem 
úgy alakúl, hogy azt a tételt lehetne fölállítani, 
«mennél magasabb az északi szélesség, annál 
hidegebb az adott pont éghajlata», mert a való-
ság az, hogy a tenger hatása alatt álló pontok, 
noha magasabb szélességi fok alá esnek, mégis 
enyhébb éghajlattal bírnak, mint a földség bel-
sejének délibbre fekvő pontjai. Áll pedig ez 
tisztán a tenger mérséklő hatásáról ott is, a hol 
melegebb áramlásokról szó sincsen.

A mondottakat néhány adat igen szembetű-
nően bizonyíthatja. Még pedig, a tenger hatása 
alatt állva:

Hely Szélesség nyár tél
Flöeberg 82°17’ +1’25°C –35°C
Mosselbai 79°53’ +2’8°C –15°C
Port Foulke 78°18’ +2’7°C –29’6°C
Port Kennedy 72°01’ +3’2°C –37’4°C
A földség belsejében – Szibériában
Verchojanszk 67°34’ +13°C –47’3°C

„A napszaknak az egyenlítő felé való rövidü-
lése akkor, a mikor az északi sarkon van a fél- 
évi napszak, így fejezhető ki. A leghosszabb nap-
szaka tart az északi szélesség

90 fokán — 6 hónapig 
— márcz. 21-től szept. 23-ig.

83°40’ — 3 hónapig
67°23 — 1 hónapig
66°30’ — 24 óráig
63°23’ — 20 óráig
49°22’ — 16 óráig 
30°48’ — 14 óráig
0° vagyis az Egyenlítő 12 óráig”

(megjegyzendő, hogy az ilyen táblázatok 
nagyon hiányoznak iskolai földrajzkönyveink-
ből. ezért vélik tudni tanítványaink, hogy a 
jégkorszak oka egyszerűen csak a „hideg”, és 
hogy a sarkkörökön túl fél évig nappal, ill. 
éjszaka van…).

[Az éjféli nap] „…teli fénye alig valamiképen 
sárgás lehelletű volt s ennek ragyogtatásával 
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izzásra indította a fölötte álló szép felhőzetet;  
a halomsziget közében fénybarázdát vont a vízre, 
a Sandő-szigetnek az árnyékba eső oldalát pedig 
bevonta valami leírhatatlan szépségű ibolya-
szín fátyollal, mely a párázatnak fénnyel való 
beszűrésétől s a sziget sötét árnyától eredett. De 
ez a Nap hideg volt; a teljes sugárzásnak kitett 
termometrum csak +9°C. hőmérséket jelzett”.

[A hammerfesti] „…«Fuglnaes»-földnyelv 
tudományos tekintetben igen nevezetes pont. 
Legelőször is itt végezte Edward Sabine 1823-
ban híres ingakísérleteit, melyek a Földnek  
a sarkok irányában való, némileg lapított alak-
jára derítettek fényes világot – a mennyiben t.i. 
itt a sark táján egy adott hosszúságú inga több 
lengést végez, mint végez az egyenlítőn, a miből 
következik, hogy a Föld vonzó középpontja köze-
lébb esik a Föld sarkaihoz, mint az egyenlítőhöz; 
ebből azután világos, hogy a Föld nem tökéletes 
golyó-, hanem némileg alma-alakú.

Másodszor itt áll a meridián-oszlop, jelezve  
a 25° 20’ délkör végső pontját, a melyet az a nagy 
fokmérés kijelölt, a melyet I. Oszkár svéd-norvég 
király kezdeményezésére I. Sándor és I. Miklós 
orosz czárok támogatásával, svéd, norvég és 
orosz mérnökök a Jeges-tengertől a Dunáig 
kimértek, 1816-tól 1852-ig tartó folytonos mun-
kával. Maga az oszlop szép szürke gránitkő, 
melyet a kissé dűlt földgömb koronáz; ez a gömb 
vörösrézből való (lehet bronz is) és borítva van 
a képzelhető legszebb zöld patinával” (3. ábra).

A Skandináv-hegységi jégárak – következe-
tesen e magyar (szak)szót használja (!) – moz-
gásának, olvadásának felszínalakító hatásáról,  
s a jégkorszak(ok)ról az általa írt bekezdések java 
ma is megállja helyét, s változatos, szép fogal-
mazásmódja miatt tankönyveinkben is elkelne: 

„…a Svartisen óriási hómező… szakadat-
lan sorban bocsátja a tenger felé jégár-ágait, 
melyeknek össze-vissza repesztett és döntött 
óriási jéghomlokzata abban a felséges hala- 
ványzöld színben játszik és csillog, a mely a jég 
tulajdona (4. ábra).

Ezek a jégár-ágak különösen a Holland-
fjord végében közelítik meg a tengert. És az 
egész Svartisen éppen úgy, mint a Skandináv-
félsziget belsejében fekvő Jostedalsbrae és a 
Folgefond, hegyhátborító természetöknél fogva 
különböznek a középeurópai Alpesek jégáraitól, 
melyek mélyedésekbe vannak ágyazva. A skan-
dináv borítók éppen ezért nyilván a jégkorszak 
maradványai”. 

nem ok nélkül írta tehát bátky ZS. (1915), 
hogy „…a lángelmék meglátása kísérte majd 
minden vizsgálódásában”.

„A norvég jégárak lényegesen különböznek 
a középeurópai havasok beágyazott jégáraitól. 
Az utóbbiak fölött magas csúcsok ágaskodnak s 
ezeknek örök hava az, mely az aláhúzódó ágya-
zatos jégárt táplálja, átalakúlván előbb hódará-
vá, utóbb a növekedő nyomástól, jéggé. A norvég 

3. ábra Hammerfest kikötője és a meridiánoszlop (in: Herman O. 1893)
Figure 3 Hammerfest Harbour and the meridian column (in: Herman O. 1893)
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4. ábra A Svartisen egyik jégárága (in: Herman O. 1893)
Figure 4 Glacier on the mt. Svartisen (in: Herman O. 1893)

jégárak ellenben kéregszerűen borítják a hegy-
ség tetőzetét, sőt akad olyan is, a mely a hegyet 
háztető módra fedi. Ezért nevezem ezeket borító 
jégáraknak. A jégkorszakról szóló tan ezekben 
a borító jégárakban látja az egykori általános 
és óriási jégtakaró maradványait”.

„Magának a jégkorszaknak föltevése, a mint 
mondani szoktuk, kézzelfogható jelekre van 
alapítva, melyeknek képződése illetőleg meg-
jelenése ott, a hol még ma is jégárak vannak, 
szemünk láttára folyik. 

A jegyeknek egyik része onnan ered, hogy 
a jégárak lassan bár, de folytonosan völgyük 
mentén lefelé haladnak. Homlokzatuk mint leg-
alsóbb s így melegebb színtájba nyomuló rész, 
leolvadoz s e veszteséget pótolja a tolulás, mely  
a felső havak nyomásától származik. Ez a tolúlás 
súrolja a jégár ágyát annyival is inkább, mert  
a mozgó jég fölszedi a homokszemeket, kavicso-
kat, melyek sokszorosan metsző természetűek, 
így jegyeket, karczokat róvók. Viszont a jégár  
a maga hátán viszi a reáomlott kisebb-nagyobb 
szikladarabokat, ezekből morénákat – kőgáta-

kat – alkot; egyes sziklákat ilyen módon, a mi- 
dőn homlokáig jutottak, le is tesz s e sziklák 
sokszorosan a jégár kiindulási pontjáról valók. 
A midőn pedig a homlokig vitetnek, s olvadás 
révén letétetnek, sokszorosan már más kőségre 
jutottak el, az új helyen tehát idegen vándorok. 
Ez a szemünk láttára folyó jelenség magyarázza 
meg azokat a karczokat és rovásokat, a melye-
ket oly helyeken is észlelhetünk, a melyeken ma 
jégárnak már nyoma sincsen; és azok a sokszor 
tetemes nagyságú sziklák, a melyek a nekik való-
ban teljesen idegen helyre le vannak téve, szintén 
csak jég hátán juthattak oda. A jegyeknek mind 
a két neme hatalmas jégképződésekre, az ú.n. 
jégkorszakra vall, melynek európai középpontja 
Skandinávia félszigete volt volna.”

„Némely helyen biztosra ki van mutatva e 
vándorköveknek eredeti termőhelye is; így a grá- 
nitnak az a szikladarabja, a melyen Szt-Pé- 
tervárt I. Péter lovasszobra áll s a mely e város 
határán mint vándorkő találtatott, nyilván Finn- 
országból való; Góthland és Oeland kövei leke-
rűltek Meklenburgba, Pommerániába és Bran- 
denburgba”.

„[A Skandináv-]…hegységnek mindig meg-
van a maga tarkasága s a hol a nyári hosszú, 
vagy éppen szakadatlan napon át a nagy fény- és 
hő-forrás csak rézsutosan bocsáthatja sugarait 
a hótakaróra, ott hófolt marad egész nyáron át 
az új havazásig. E hófoltoknak csak bizonyos 
része olvad el nyáron át, sokszorosan úgy, hogy 
valamely feljebb fekvő, a Nap teljes hatásának 
kitett hómező egészen elolvad s ennek felszaba-
dúlt vize alámossa a fekvésénél fogva állandó 
hófoltot, mely ekkor boltozatos híd módjára 
fogja át a hegynek azt az árkolatát vagy szaka-
dékát, melyben fekszik; később összeesik s a tél 
hava újra fölhizlalja.

Az így keletkező, lerohanó vizek nagyban 
hozzájárúlnak a táj jellemzéséhez; életet kölcsö-
nöznek a merev, meztelen sziklának. A legtöbb 
esetben – a tenger színéről fölpillantva – nem 
is látjuk a vízfolyás eredetét; egy kétszáz, néha 
hatszáz méternyi, a tengerből úgyszólván füg-
gőlegesen kiágaskodó sziklafal alatt haladva, 
egyszerre azt vesszük észre, hogy legfelsőbb 
párkányán át vizek buknak alá; a majdnem 
merőleges zuhanás nyomban töri a vizet s ez 
hófehér szalagot alkot a sziklafal egész magas-
ságán végig. Ott a hol a fal áthajlik, a zuhatag 
fátyollá foszlik; a hol lépcsőzetes szakadékba 
kerűl, párává zúzódik; a sziklafal lábát elérve, 
csak igen ritka esetben látjuk a tengerbe való 
beszakadást, mert ilyen falak lába vagy töve ren-
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desen roppant omladék, mely a víz egész töme-
gét beissza s észrevétlenül szűri át a tengerbe…

E zuhatagoknak tápláló forrása mindig hó- 
mező, mely a magasban fekszik s ebből tud-
juk meg, hogy a norvég földségnek a tengerre 
dűlő sziklahomlokzata nem vezet föl ormokhoz, 
gerinczekhez, hanem egy fensíkhoz – a norvég 
Fjeldhez – mely helyen-közön a nélkül, hogy 
alulról láthatnók, a tenger felé lejt. 

Nyár elején, a mikor e fensík hómezői javá-
ban kezdenek olvadozni, a vízeséseknek ezernyi 
ezre siet, zuhan lefelé. Ez a norvég «fosz». Nyár 
derekán, a hómezők fogytával, a vízesések meg-
apadnak, egy nagy részök meg is szűnik”.

recLuS, e. nagyszerű könyve, A Föld i. kö- 
tete ugyan már 1879-ben, remek fordításban 
magyarul is megjelent, és A hó és a jégárok 
témakörével csaknem 70 oldalnyit foglalkozik, 
Skandináviát azonban alig néhány mondattal 
érinti. Úgy látszik, hogy a Skandináv-hegység 
természetföldrajzi sajátosságainak – részben 
saját megfigyelései, részben a rá vonatkozó leg-
újabb szakirodalom alapján – első hazai leírója 
Herman Ottó.

„Sok helyen tetemes magasságban is az őskő-
ség alkotta s tenger felé fordított sziklafala-
kon, vízszintesen és egyenesen fútó vonalak 
mutatkoznak. Ezek egész élénkséggel azokra  
a határvonalakra emlékeztetnek, a melyek apa- 
dó árvizek nyomán keletkeznek, mutatván a par-
tokon, elárasztott épűleteken, fákon, gátakon s 
egyebeken az áradás legmagasabb színét vagy 
határát, közben azokat a vízállásokat is, melyek 

az apadás szünetelésének megfelelnek. A völgyű-
letekben és nyíltabb öblözetekben látszólag fel-
hordott földpadokat pillantunk meg, melyeknek 
színlő vonala oly egyenes, akár egy mesterséges 
gátnak a koronája és tulajdonképen korona is. 

Ezek a sajátságos alakulatok szemet szúrnak 
a fjordok belsejében is, még pedig sokszorosan 
úgy, hogy tenger felé legalacsonyabbak, a fjord 
belsejében pedig meg-megszakadva és hátrálva, 
lépcsőzetesen emelkednek egymás fölé. Bergen 
és Christianssand között akad egy pont, a hol  
a tenger felé álló sziklán a színlő úgy 4-5 méter-
nyi magasságban van a tenger színe fölött, s 
párkányszerű; e párkánnyal egybevágva pedig 
üstszerű, egészen kikerekített, kicsiszolt vájáso-
kat is látni rajta.

Noha ezek a színlők a legtöbb helyen élesen 
ki vannak fejlődve; noha menetők vízszintes, 
tehát a tenger színével párjasan egybevágó, 
mégis elmondhatni róluk, hogy kevés földtani 
jelenség van, mely élesen kifejezett volta daczára 
oly élénk vitát keltett volna, mint éppen e szín-
lők. (5., 6. ábra).

E vitát Linné és Celsius óta a legkitűnőbb 
természetvizsgálók folytatták és folytatják mai 
napiglan. Más-más alapból indúlva, a nézetek 
homlokegyenest összeütköznek. 

De mielőtt e vita vázlatát kifejteném, szük-
ségem van bizonyos mesterszavakra, a melyek-
kel a vita tárgyát valahogyan ki lehet fejezni. 
E mesterszavakat természetesen azok szerint  
a főalakzatok szerint kell formálnom, a melyek-
ben maga a jelenség megnyilatkozik és külö-
nösen három forma az, a mely mesterszót kér.

5. ábra Kettős „padszínlő” a Baddern-älv torkolatában (in: Herman O. 1893)
Figure 5 double terraces at the estuary of Baddern-älv (in: Herman O. 1893)
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Az összes formákat összefoglaló, általáno-
san jellemző szó a színlő, melyet nem a szín  
– color – hanem a superficies értelmétől kölcsö-
nözök, már azért is, mert a régibb «színlőt» a mai  
«festő» kiszorította; továbbá, mert az áradá-
sokkal küzdő magyarság ezt mondja a vízről: 
«színel a gát koronájával». 

Így mindazokat a határvonalakat, a melye-
ket a vízszíne a partokba ró vagy a partokon 
másnemű látható nyomokban hagy, színlőknek 
nevezem. Magok a norvég geológusok kétféle 
színlőt különböztetnek meg; a «terasst», melynek 
felülete kisebb-nagyobb síkot alkot s melynek 
népiesen mo a neve; és a «strandline»-t, mely  
vagy csak távolról vehető ki, a helyszínén pedig 
nehezen vagy nem is követhető, vagy a mely – kü- 
lönösen sziklafalakon – egy kis párkányt alkot.

Én nem egyesítem az utóbbi kettőt, mert 
különbség van köztök és a párkányosnak népies 
neve is van, t.i. «seter» = ülőke. Ehhez képest 
mesterszavaimat így állítom föl:

Padszínlő = Terasse; Párkányszínlő = Seter; 
Vonalszínlő = Strandline”.

A Skandináv-félsziget parti színlőiről és a 
keletkezésükről való vélekedésekről magyarul 
ugyancsak Herman Ottótól olvashatunk elő-
ször. Szemben LinnÉ, ceLSiuS és HeLL 18. sz-i 
föltételezésével, miszerint a tenger szakaszos 
visszahúzódása eredményezi a színlők kiala-
kulását, átveszi bucH, c. L. v. (1810), majd az ő 
nyomán kjeruLf, T. (1880) azon nézetét, hogy  
a magyarázat a Skandináv-félsziget emelkedésé-
ben rejlik, ahogy ezt s nyomdokaikon HunfaLvy 
j. (1877) is állította.

„A színlők lépcsőzetes volta, Kjerulf szerint, 
fokonként való mozgásra vall; az egyes mozgá-
sok között lefolyt idő, mely nyugalmat jelentett, 
megengedte a kagylóhéjak töméntelenségének, 
hogy rétegesen lerakodjanak. E nyugalomra 

következhetett azután az újabb, zökkentő emel-
kedés, mely a lerakódott réteget a tenger színe 
fölé emelte. A mi a padszínlőket illeti, ezeknek 
vízszíntes és lépcsőzetes volta szintén szökő 
emelkedésre vall; mert ha az emelkedés lassú és 
folytonos volt volna, a padszínlőknek a maguk 
egészében a tenger felé kellene lejteniök. Éppen  
a vízszíntesség és lépcsőzetesség bizonyítja Kje- 
rulf szerint a fokonként való és zökkentő moz-
gást, a melyre azután viszonylagos nyugalom 
következett.

Ez Kjerulf eszmemenetének vázlata. Belé- 
játszott ebbe a vitába a jégkorszak és jéghe-
gyek elmélete is; vele az a föltevés, hogy azok 
az irtóztató jégtömegek, a melyek akkor éppen  
a Skandináv-félszigetre, mint a jégkorszak derék- 
részére nehezedtek s 500–1700 méternyi vastag-
ságot értek el, szétszakgatták a félsziget felületét, 
a midőn pedig eltűntek, a félsziget megszabadúl-
ván a tehertől, emelkedni kezdett”.

végül ismerteti SueSS, e. (1885) újabb elmé-
letét, amely a színlők létrejöttét az olvadáskor  
a fjordokban megrekedt jég duzzasztó hatására 
vezeti vissza, ám megjegyzi, hogy:

„De ebből nem magyarázhatók ki a tengeri 
kagylórétegek, melyek egykoron Buch agyában 
felköltötték a föld emelkedésének gondolatát;  
a lépcsőzetes padszínlők sem.”

Herman Ottó és LendL adOLf gyűjtőútja  
a Hammerfesttől ÉK-re fekvő „madárhegyeken” 
sikeresen befejeződött. mielőtt azonban vissza-
fordultak volna, tovább utaztak vardő felé. mert: 

„Legalább érinteni akartam nyomdokait  
két magyar embernek, a ki a legmagasztosabb  
tudományszak szolgálatában előttem száz és 
húsz esztendővel tette meg a tengeri útat Thrond- 
hjemtől Vardőig, vagyis «in fine Europae»,  
a mint Vardőt leveleik kelte közelebbről megje-

6. ábra párkányszínlők (seterek) Trondheim közelében (in: Herman O. 1893)
Figure 6 „Seters” (art of terraces) in the vicinity of Trondheim (in: Herman O. 1893)
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löli. Ez a két magyar ember a Selmeczbányára 
való Páter Hell Miksa, akkoriban a bécsi csil-
lagvizsgáló intézet igazgatója és a Tordason, 
Fejérmegyében, született Páter Sajnovics János, 
ennek a csillagvizsgálásban segítője, hozzá nyel-
vész is, ki elsőnek vitatta mint magyar a magyar 
és a lapp nyelv rokonságát. Mindkettő Jézus-
társaságbeli szerzetes volt.

E két magyar ember híres útazására az okot… 
a Vénus bolygónak a Nap korongja előtt való 
elvonúlása adta, mely 1769-dik évi június 3-kán 
volt bekövetkezendő és a mely akkoriban az 
egész művelt világ csillagvizsgálóit lázba ejtet-
te. Minthogy egyik pont, a honnan e tünemény 
észlelhető volt, az északi sarkkör európai részé-
be, Vardőbe esett, Dánia királya, kinek koroná-
jához a mai Norvégiának e része akkoron még 
tartozott, elhatározta, hogy az állam költségén 
csillagászokat küld Vardőbe; annyival is inkább, 
mert az akkori fölfogás szerint e tünemény sze-
rencsés megfigyelése döntő súllyal bírhatott 
a Nap parallaxisának, tehát a Földtől való 
távolságának meghatározására. A választás két 
magyar emberre esett s ők megtették – Bécsből 
kiindúlva – ezt az akkoriban a közlekedési esz-
közök gyarlóságánál fogva igazán főbenjáró 
veszedelmekkel kapcsolatos útat. Megtették az 
útat 1768-ban, kihúzták Vardőben a telet, bevár-
ták 1769-ben a tüneményt, meg is figyelték s 
ugyanazon a veszedelmes úton vissza is tértek. 
Mindenféle körűlménynek szerencsétlen találko-
zása, a tudomány állása és maga a kor, úgy hozta 
magával, hogy e két magyar embernek önfelál-
dozó vállalkozásáért csak keserűség jutott bérűl.

Hell meglepő eredményt hozott ki az észle-
letből, azt, hogy a Föld közelebb áll a Naphoz, 
mint akkor hibás alapon általánosan hitték; 
ezért kortársainak leghíresebbje, Lalande, az 
eredmény meghamisításával, sőt többel vádolta, 
avval, hogy az egész megfigyelést úgy koholta. 
Ma pedig az annyira fejlődött csillagászat mégis 
Hellnek ad igazat!

Sajnovics eredménye föllázította ellene ma- 
gyar kortársait, mert sértette büszkeségüket;  
– sőt lüktet ez még ma is. Már pedig az összeha-
sonlító nyelvészet ma Sajnovicsnak ad igazat, ki 
már akkoriban is tudományos alapon vitatta azt, 
a mit ellenesei csak érzelmi alapon utasítottak 
és utasítanak vissza. Mind a két férfiú megha-
sonlott lélekkel vonúlt vissza a köztérről abba  
a csöndbe, a melyet a szigorú szabályokhoz kötött 
szerzetes-rendek oly tökéletessé tudnak tenni.

Így ismertem e két magyar tudós ügyét és 
megvallom, hogy nemcsak a puszta kegyelet, 

7. ábra HeLL mikSa egykori lakóháza vardőben  
(in: Herman O. 1893)

Figure 7 The former dwelling house  
of maximiLian HeLL in vardö

hanem az a vágy is serkentett a Vardőbe való 
útazásra, hogy a két magyar tudósra nézve – ha 
lehet – adatokat szerezzek s ha ez sikerűl, bár 
csak egy porszemnyivel is hozzájárúljak annak  
a még korunkban is fölütődő gyanúnak és vád-
nak az eloszlatásához. Ezt az emberszeretet és 
a tudomány úgyis kötelességévé teszi minden 
komolyan gondolkozó embernek, különösen  
a magyarnak, mihelyt módjában van, hogy ezt 
az ügyet valahogyan megközelíthesse. Ezért 
mentem Vardőbe”.

Fölkeresték a házat, ahol a két tudós lakott  
(7. ábra), és azt az épületet, amelyben megfigye-
lő szobájukat berendezték (8. ábra). A vardői 
lelkésznél föllelték annak a bejegyzésnek 1805. 
évi másolatát, amelyet HeLL mikSa az 1769-iki 
anyakönyvbe írt be, és azt kérte, „hogy azt a hi- 
vatalbeli utódok, valahányszor új anyakönyvet 
szereznek, újra bevezessék”. S Herman Ottó 
a német szöveg fordítását is közli: „Mivelhogy 
a tengernek észak felől való hátrálása s ennek 
révén a szigeteknek és a földségnek folytonos 
nagyobbodása itt Vardőben nagyon szembeöt-
lő és világosan megfigyelhető, engem a termé-
szetben valamint a dán királyi államban folyó 
e nevezetes jelenség arra birt, hogy égetett tég-
lából két oszlopot emeltessek, az egyiket délnek, 
a másikat északnak állítva. Mindkét oszlop 
tövéhez, még pedig a tenger felé néző oldalon 
egy-egy vasat rakattam szilárdan, mely vasak 
legfontosabb jelzői annak a hátrálásnak, a me- 
lyet a tenger 1786-dik október hó óta, a mikor 
legmagasabban állott, végezett. A két oszlopnak 
egymástól való távolsága a központból délről 
észak felé vagy északról dél felé 158 bécsi láb, 
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annyi mint 79 dán sing. Mindenike 1 és ¾ dán 
singnyi magas és ½ dán singnyi vastag. A két 
oszlop között futó egyenes vonal az obszervató-
rium hosszú oldalával talál. Másképen kifejezve: 
ha a délfelőli oszlopra egy földmérő szerszámot 
helyezünk s ezt a délvonalra állítjuk be, akkor 
az északi oszlop a délvonaltól keletre 13 fok és  
8 percznyire tér el; vagy a mi ugyanaz, ha a szer-
számot az északfelőli oldalra helyezzük, akkor 
a délfelőli oszlop nyugotnak ugyancsak 13 fok 
8 percznyire tér el. Vardő, 1769 junius 22-kén. 
Hell Miksa, a csillagászat professzora”.

ezután Herman Ottó tudománytörténész-
ként is elénk lép. HeLL mikSa írásai és SajnOvicS 
jánOS latin nyelvű naplója alapján ismerteti a két  
csillagász utazását és vardői megfigyeléseit, a szá- 
mításaik eredményei körül támadt vitákat, és 
a XiX. sz. második felének jeles csillagászai 
(HauSen, cH. a.; Le verrier, U.; WeiSS, e.) 
eredményeit, ill. véleményük figyelembe véte-
lével elégtételt szerez a két tudósnak (Függelék, 
481–550. o.). ennek végén méltatja SajnOvicS 
jánOSnak a magyar és a lapp nyelv rokonságát 
fölfedező munkásságát; és saját (!) fordításában 

közli SajnOvicSnak az utazásról latinul írt 11 leve-
lét. (ezek csillagászati, térképészeti és földrajzi 
vonatkozásai külön tanulmányt érdemelnének!)

végezetül említsük még meg, hogy Herman 
Ottónak számottevő személyes kapcsolata volt 
a földtudományok több jelentős művelőjével is. 
A miskolci tűzkőszakócák dolgában 1893-tól 
munkatársai és vitapartnerei HaLavátS gyuLa, 
ScHafarZik ferenc, teLegdi rótH kárOLy, 
papp kárOLy és Kadić OttOKár voltak. id. 
LócZy LajOSsal kínai kutatóútjától (1877-1880) 
kezdve az 1910-es évekig gyakran váltott levelet 
a bársonyházi meg a szeletai ősember eszközök-
ről (Erdődy G. 1983). 

bátky Zs. (1915) idézetével kezdtük, zárjuk 
is az ő Herman Ottót búcsúztató gondolatá-
val: „…ritka munkabíró, minden ízében erede-
ti, tüneményes tehetség dőlt vele ki a magyar 
tudósok sorából”.

HeveSi attiLa
miskolci egyetem Természetföldrajz- 

Környezettan Tanszék
ecoheves@uni-miskolc.hu 

8. ábra HeLL mikSa egykori obszervatóriumának a helye vardőben (in: Herman O. 1893)
Figure 8 locality of the former observatory of maximiLian HeLL in vardö (in: Herman O. 1893)
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