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N. L Á SZ L Ó  E N D R E

Finn testvére in k  és az arany

„...A  kalandnak helye van az életben. 
Sohasem tudhatjuk előre, hogyan és mikor 
kedvez a szerencse, s mekkora aranyrögre 
bukkanunk...”

Valóban testvéreink ők. S mi mégis alig valamit tudunk a finnekről és cso
dálatos országukról. Arról pedig szinte semmit, hogy Finnország északi részén, 
túl a sarkkörön arany is van a folyóvizek élő- és őshordalékában, hogy ott 
mindmáig sokat és sokan foglalkoznak aranyásással, aranymosással. De nem is 
csoda, ha kevesen tudunk erről, hiszen az ottani aranyászok abból az aranyból 
élnek, azt ássák és mossák, ami állítólag nincs is -  az ottani geológusok meg
állapítása szerint!...

Finnország e kies, szép vidékén -  Tankavaarában -  létesítettek külön arany- 
ászmúzeumot, s minden évben sor kerül ott aranymosó országos, Európa- vagy 
világbajnokságra, ahová az egész világról özönlenek a turisták és az aranyászok...

Tudjuk, hogy Ázsiában, Afrikában, Amerikában és Európában már több év
ezredes múltra tekinthet vissza az aranymosás, az aranyásás és -  ifjabb „testvé
rük” -  az aranybányászat. A  finnországi aranytermelés azonban -  történelmi 
léptékkel mérve is -  még nagyon fiatal. Ugyanis Finnországban, s annak is az 
északi részén. Lappföldön a folyóvizek élő- és őshordalékából -  aranymosók és 
aranyásók révén -  az arany kitermelése csak a múlt század második felében 
kezdődött meg, pontosabban 1870-ben.

A  múlt századot bátran nevezhetnénk az arany századának is. Talán nem árt, 
ha megemlítem -  sorrendben - ,  hol is bukkantak akkor jelentős mennyiségű 
aranyra: 1) az Uraiban, 2) a Bajkálon túli területeken, 3) Kaliforniában, 4) 
Nevadában, 5) Kolorádóban, 6) Virginia, Karolina, Georgia és Alabama terü
letén, 7) Új-Dél-Walesben, Viktóriában, 8) Nyugat-Ausztráliában, 9) Új-Zéland 
déli szigetén, 10) Witwatersrandben, 11) Alaszkában.

Ha figyelmesen olvassák ezt a sorrendet, sok minden világossá válik belőle. 
Mert egyáltalán nem véletlen, hogy az alaszkai arany felfedezése ennek a sor
nak a legvégére került. Mert magyarázatát adja annak is, miért alhatta oly so
káig háborítatlanul az álmát Lappföld aranya...

Igaz ugyan, hogy tudtak róla már 1516-ban, de azután nemsokára meg is fe
ledkeztek róla, s így a kiaknázására még évszázadokig nem került sor, hiszen 
előbb újra fel kellett fedezni.

Ugyan miért?
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Ennek oka -  legalábbis részben -  az volt, hogy Finnország aranylelőhelyei 
messze túl vannak a sarkkörön, a Lappföldön, ahol a zord természeti viszonyok 
nagyon megnehezítették az arany felfedezését, s még inkább a kinyerését. Ez a 
vidék még néhány száz évvel ezelőtt szinte lakatlan volt, s csak akkor népese
dett be úgy, ahogy, amikor a finn terjeszkedés közben a lappok egyre északabb
ra szorultak.

Ebből adódóan a finországi aranymosásnak, -ásásnak nem is lehetnek igazán 
nagy hagyományai, jellegzetesen finn aranykinyerő eljárásai, de még eszközei és 
szerszámai sem. Egyszerűen átvették a kaliforniai, később pedig az alaszkai 
módszereket, eszközöket. Ennek ellenére a lappföldi aranynak valóságos kultu
szát alakították ki, s mindezt alig több, mint száz esztendő alatt. Igaz, hogy a 
finn nemzetgazdaság szempontjából a lappföldi aranynak igazán nagy jelentősége 
eddig még sohasem volt, de sokan hisznek abban, hogy még lehet!

A  finnországi nemesfémet írásban 1546-ban említik első ízben, mint Lappföld 
megszerezhető, kiaknázható kincsét. „Ekkor egy Baselben megjelenő könyv em
líti a lappföldi aranyat.”  (Amennyiben Agricola, Georg német mineralógus 
művéről van szó, 1546-ban a D e natura fossilium című munkája jelent meg. 
Osszes munkáinak teljes kiadása Baselben látott napvilágot, de csak 1 1 1  évvel 
később.)

Az érdekesség kedvéért elmondom még, hogy fennmaradtak olyan történetek 
is, melyek szerint maga a nagy Pietari Brahe is tudomást szerzett erről az 
aranyról, lappföldi útja során saját szemével látta, kezébe is fogta az arany- 
tartalmú hordalék kincsét az akkor még szinte ismeretlen folyók, patakok part
ján. A  hagyomány szerint egyedül csak az idegenvezetőnek felfogadott fiú ismer
te az aranylelőhelyeket, s a hozzájuk vezető utakat, inkább ösvényeket. Őt azon
ban később Brahe már hiába kereste. A  fiú egy darabig katonáskodott a har
mincéves háborúban, azután végképp eltűnt a nagy államférfi szeme elől. (Az 
ifj. Pietari Brahe svéd államférfi volt [1602-1680] a XVII. század egyik leg
képzettebb embere. Nagy érdemeket szerzett Finnország körül, melynek 1637- 
40-ig, majd 1648-54-ig kormányzója volt. Ő alapította az aboi egyetemet, Bra- 
hestad városát és számtalan népiskolát, elnöke volt a birodalmi tanácsnak s 
egyik gyámja Krisztina királynőnek és IX. Károlynak.)

Hosszú-hosszú idő telt el, senki nem emelgette a lappföldi aranyat. A  
finnek fennmaradásukért, a létükért harcoltak. Aztán -  kétszázkilencven évvel 
később -  1836-ban hallatott magáról újra az arany. Kiderült, hogy a K emi 
folyó torkolatából származó „kőből” , azaz kavicsból arany nyerhető ki! Ennek 
tudomásulvétele után a szenátus és a nagyhercegség bányahivatala elhatározta, 
hogy felkutatja a lappföldi arany „rejtekhelyét” . Különben is erre ösztönöztek 
Szibéria feltárt aranylelőhelyei, az 1848-as kaliforniai aranyláz, majd -  tíz évvel 
később -  a Kolorádóra áttevődött aranyinvázió.

De még ezután is évtizedek szálltak tova, s több mint harminc évbe került, 
amíg végre nyomára akadtak ennek a titokzatosan „lappangó” lappföldi arany
nak, 1867-ben. Hogyan is történt?

Egy norvég bányamester, név szerint Teleff Dahl aranynyomokat talált a Te- 
nojokiban (finn nyelven a „joki” =  folyó). Felfedezését nem tartotta titokban, 
hanem azonnal azt javasolta a Finn Szenátusnak, hogy lássanak hozzá a mód
szeres aranykutatáshoz. Az illetékesek figyelmét természetesen azonnal felkel
tette ez a már igazán megbízható forrásból származó bejelentés és javaslat. 
Nincs olyan országa a világnak, amelyiknek nem kell az arany(?), s ugyancsak
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gyorsan megszervezték, felszerelték az expedíciót. Kikötötték, hogy addig ne jöj
jenek vissza, amíg eredményről nem számolhatnak be.

S az expedíció elindult...
1868. szeptember 15-én -  észak felől -  a Tenojoki partjáról a végsőkig el

csigázott, kiéhezett, kiábrándult expedíció bevánszorgott Törmanenbe... Már 
csak az expedíció vezetője, Johan Conrad Lihrin (vagy Lihr) hitt az arany léte
zésében és átkozta a közelgő telet, az emberek gyengeségét, állhatatlanságát, a 
szerencse szeszélyes istenasszonyát. Pedig még csak sportember sem volt, hanem 
mindössze az állami pénzverde igazgatója, kit egyenesen a finn kormány jelölt 
ki erre a nehéz és nagyon is kétes kimenetelű feladatra, amit ő lelkesen el is 
vállalt. S most a teljes kudarc!...

Túl voltak a sarkkörön, és küszöbönállt a kegyetlen, hosszú tél! Az emberek 
azonnal folytatni akarták útjukat hazafelé, de Lihrint más fából faragták. Ő 
még nem adta fel a játszmát! Ígért, biztatott, káromkodott, ütött, de csak annyit 
ért el, hogy emberei végre beleegyeztek, még -  egyetlen egy napig -  folytatják 
itt, a folyóparton a kutatást...

Miféle sugallatra hallgatott Lihrin? Pontosan ezen az utolsó napon végre 
kedvezett neki a szerencse: az Ivalojoki völgyében -  szeptember 16-án -  rá
bukkant az aranyra!

Más források kevésbé drámai eseményekhez fűzik az arany megtalálását. Ezek 
szerint Lihrin mérnök a barátaival kirándult az Ivalojokira és akkor bukkant 
rá az aranyra. A  leletet „egy kortyolat konyakkal” ünnepelték meg...

Tény azonban a következő: a végre megtalált arany híre szélnél sebesebben 
terjedt el az országhatáron belül is, túl is. Az állam 1870-ben létesítette a 
Kultala elnevezésű hivatalt, s ennek csak az volt a feladata, hogy intézze az 
arannyal és az aranykutatással kapcsolatos ügyeket. Ebben az évben kitört az 
aranyláz!

Megindult az első „aranyroham” . Aranykeresők százai, majd ezrei özönlöttek 
nap nap után a sivár földeken Kultala felé. S a roham hátterében -csakúgy, mint 
korábban Kaliforniában és Ausztráliában, később pedig Alaszkában -  ott a 
pusztulás, a szenvedés, az éhinség, az a sok-sok ember, aki életével vagy -  jobb 
esetben -  az egészségével fizetett a talán még csak meg sem pillantott, de 
annyira sóvárgott aranyért... De tudomásul kell vennünk azt is, hogy ezek az 
aranykeresők nem mindnyájan voltak lelkiismeretlen kalandorok és szerencse- 
vadászok. Sokuk számára az utolsó, az egyetlen nagy lehetőség volt, hogy ez a 
kockázatos és emberpróbáló, bizonytalan kimenetelű vállalkozás megélhetést, 
jövőt biztosítson.

Az újonnan felfedezett aranyföldre vezető úttalan út szinte emberfeletti akadá
lyokat jelentett akkor, a túlnyomó többségükben teljesen tapasztalatlan, s a ne
héz útra és munkára fizikailag is alkalmatlan emberek számára. Nagyon sokan 
indultak cl erre az útra például Pohjanlahtiból, $ mielőtt még elérték volna a 
tulajdonképpeni aranyföld kapujának számító Rovaniemit (a sarkkörnél), már 
a saját bőrükön tapasztalhatták az akkori „utazás” nehézségeit. Kiéhezett, csont- és 
bőremberek jöttek velük szemben, vonszolták magukat a visszafelé vezető, 
csak nemrégiben kitaposott utakon. Átkozták az aranyat, mint életük megrontó- 
ját, s nyomorult koldusokként ételt, ruhát, orvosságot kértek a most érkezőktől, 
kiknek túlnyomó többsége maga is szegény ember volt, akiknek már talán a 
közeli jövőben minden falat az életet jelenthette.

S akiknek mégis sikerült eljutniuk az aranyföldre -  a több mint 600 versztányi 
(15 verszt =  16 km) út megtétele után - ,  már nagyjából tisztában lehettek az
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zal, mi vár rájuk, hogy csak igen kemény munkával juthatnak hozzá az any- 
nyira áhított aranyhoz, ha ráadásul még a szerencse is kedvez nekik. Mert itt 
nem volt elég a kitartó szorgalom!

Amikor az Ivalojoki partján levő Kultalába megérkeztek, a bányamestertől 
végre aranymosásra alkalmas területet igényelhettek; Jack London mesteri tollára 
méltó, ami itt ezután következett... Míg az egyik parcellán az aranyásó szinte 
munka nélkül vagyont érő nemesfémre bukkant, néhány méterrel arrébb, a han
gyaszorgalmú szomszéd morzsányi aranyat sem talált elátkozott földjén...

Az arannyal kapcsolatos szabályokat, előírásokat, rendeleteket -  nagyjából -  
már útjuk során megismerték. Tudták már, a törvény betűje arra kötelezi őket, 
hogy minden aranyat adjanak le a bányamesternek. Ennek aztán az a köteles
sége, hogy ez az arany -  a kormányzón keresztül -  el is jusson a Finn Bankba. 
Tudták már azt is, hogy az aranykereső csak akkor kaphatja meg leadott 
aranyáért a neki járó összeget, ha az a beolvasztása, finomságának megállapí
tása után végre bekerült a bankba és ott kiírták róla a névre szóló utalványt.

Mint általában mindenütt a világon, ezek a gondos szövegezésű rendeletek 
igencsak szigorú megtorló intézkedéseket helyeztek kilátásba minden olyan pró
bálkozással, mesterkedéssel szemben, hogy az aranyat kijuttassák az országból, 
vagy helyben eladják a mindenütt ott ólálkodó aranycsempészeknek, zugfelvá
sárlóknak. A  zsidóknak pedig rendeletileg megtiltották az aranyföldre való be
utazást is, akárcsak a Kárpát-medencében, főként a Habsburg királyok korában. 
De hiába voltak a szigorú rendeletek, széltében-hosszában keringtek már a hí
rek a titokban Norvégiába átcsempészett aranyszállítmányokról...

1871-ben -  máig előkerült írásos dokumentumok szerint -  négyszázkilencven- 
egy bejelentett aranyásót, aranymosót ismertek név szerint, de a számuk való
jában ennek a többszöröse lehetett, s bizonyára még sokkal nagyobb volt a hi
vatalosan be nem jelentett és más helyeken dolgozó aranyásók, -mosók száma, 
nem is beszélve az elveszett, vagy még elő nem került ilyen dokumentumokról.

A  talált, a kitermelt arany mennyiségéről pontos adatokkal nem rendelkezett 
senki. De sikeresnek tartják már az első, tehát az 1871-es esztendőt is, amikor 
56,7 kg volt a „zsákmány” , tehát a hivatalosan beszolgáltatott mennyiség. Ez a 
kvantum azonban -  a csempészútvonalak és -kapcsolatok kialakulásának ará
nyában, fokozatosan -  lecsökkent évi 14 -15  kg-ra. (A múlt század végén, szá
zadunk legelején ennyit adtak le hivatalosan a Mura és a Dráva aranyászai.)

A  kiásott vagy kimosott arany túlnyomó többsége csupán a legelső, a felfutó 
időszakban, annak is az elején került be a Finn Bankba. Az emberi találékony
ság, s a furfang ezernyi módot, alkalmat talált arra, hogyan értékesíthesse az 
aranyász a hivatalos finn felvásárlási árnál lényegesen jobb áron a nehéz, ve- 
rejtékes munkával megszerzett aranyat.

Jó ideig fele-fele alapon dolgoztak a lappföldi aranyászok. Tehát a kinyert 
aranynak felét „becsületesen” leadták az államnak, hogy az engedélyt be ne 
vonják tőlük, s hozzájuthassanak hivatalos áron a munkájukhoz nélkülözhetet
len higanyhoz, a másik felét viszont eladták az aranycsempészeknek, vagy a 
bátrabbak — a jobb ár érdekében, vállalva a kockázatot, a veszélyt -  saját ma
guk vitték át Norvégiába.

Sokan például egy-egy nagy pálinkásfiaskóba gyűjtögették az aranyukat. 
Egyikbe a „hivatalos” , a másikba a „fekete-arany” került. Így volt ez szinte 
már a kezdet kezdetén. Aztán az aranyászok vérszemet kaptak, és az arány 
egyre inkább a feketepiacon értékesített arany javára, s az állam kárára toló
dott el.
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Ezek a keményen dolgozó férfiak azt tartották, hogy a földön két igazán 
értékes „dolog” van csupán, amiért élni, küzdeni, szenvedni, akár meghalni is 
érdemes: az asszony és az arany. S ha még egy kis jófajta pálinka is kerül va- 
lahonnét -  és méregdrágán -  harmadiknak, az már az emberi boldogság 
netovábbja...

Csak úgy mint Kaliforniában, Ausztráliában és később Alaszkában, a Lapp
földön is voltak igazán szerencsés aranyászok, bár ezek legtöbbje bölcsen eltit
kolta a szerencséjét. A szerencsések egyike -  a nem titoktartó -  Evert Kiviniemi 
volt például, aki Luttojokiban (érdekes, hogy a „jó”  szavunk az ősi magyar 
nyelvben folyóvizet jelentett, s a Finn „joki” ugyanezt jelenti!) 1935-ben egy 
392,9, más adatok szerint 1931-ben Laanilában 395 grammos aranyrögöt talált. 
Ezt a leletet még jelenleg is -  a hivatalos lappföldi „rekordaranynak” tekintik, 
noha ennél -  hivatalosan is -  már jóval nagyobb aranyrögöket is találtak. Á l
lítólag mindjárt másolatot is készítettek róla, s ezt az igazán értékes darabot 
az kapja meg, aki olyan aranylelőhelyet talál, ahol ipari méretekben is lehet 
aranyat bányászni vagy mosni!

A  másik „aranyfolyó” , az.Inari területének nyugati részét öntöző Lemmenjoki 
(szó szerint a Szerelem-folyó) volt, melyet 1949 és 1952 között kutattak át és 
összesen több mint háromszáz kiló aranyat nyertek ki belelőle. A  Lempi folyó 
is őrzi még az egykori nagy aranyláz nyomait.

A  finn költészetben is nyomot hagyott ez az arany. A mindmáig legnagyobb
nak tartott finn költő, Aleksis Kivi  (1834-1872) Szívem dala című versében 
például aranybölcsőben altatgatják, csicsígatják a gyermeket. Pertti Nieminen 
verse (Péli Árpád fordítása) is megörökíti a csodálatos Lappföld aranyát:

...Aranyból van a gyep, szél fúj 
a nap mögül: minden fűszálon 
akvamarin ragyog...
... érzed-e az arany s a drágakövek 
hűvös érintését, s a fölizzó szelet?...

Nem csupán a régi (?) legendás időkben, hanem még ma is sokan azt tart
ják Finnországban, hogy: „Meg kell próbálni bátran, legalább egyszer ebben 
az életben! Tekints egyenesen, bátran a Lappföld irányába, az új célok felé! Ha 
el is veszíted a csatát, egyszer legalább megpróbáltad!...”  Még ma is szép szám
mal akadnak ott férfiak, akik így döntenek.

Ugyan mi is a helyzet jelenleg?
Mivel Finnországban az aranykutatás nem tekinthet vissza több évezredes 

múltra, saját ősi tapasztalatokkal nem is rendelkezhetnek az ottani arany
keresők. Amint már mondtam, nincsenek sajátosan finn aranykinyerő eljárásaik 
sem. Ok főként nem a folyók ős- és élőhordalékában lévő apró aranyszemcsékre 
„vadásztak és vadásznak” , mint például nálunk a Duna, a Mura és a Dráva 
aranyászai, hanem a mesterségbeli tudást kevésbé -  annál több szerencsét -  
igénylő aranyrögökre. Az arany „apraja” -  feltehetően -  így a meddőben és a 
folyók hordalékában maradt és marad. A  jövő feladata lesz az, hogy ebből -  
korszerű eljárással -  kinyerjék az aranyat. Ahogyan ez lett a „sorsa” Kalifor
niában és Alaszkában, s ez lesz -  előbb-utóbb -  a Kárpát-medence meddőhá
nyóinak is. Inkább csak a szakembereknek van róla tudomásuk, hogy például 
Amerikában a -  csak az arany nagyját kitermelő -  szerencsevadászok után még 
hányszor kotorták át a meddőt, s mennyi aranyat nyertek még ki belőle...
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A  térképvázlaton bevonalazott részek Lappföld aranylelőhelyei
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Aranymosó bölcső

A finn aranyászok fő eszköze a kaliforniai és az alaszkai aranyászoknál rég
óta ismert cradle-rocker, vagyis az aranymosó bölcső. Ez egy hosszúkás teknő, 
melynek alján durva vásznat feszítenek ki. Hátsó, magasabb részén van a rá
csos szekrény, ebbe lapátolják bele az aranytartalmú földet vagy fövenyt és vi
zet eresztve rá, a görgőkre tett teknőt ide-oda mozgatják. A  nagyobb kövek 
a rácson maradnak, az iszap, föld, homok a teknő mellső részén levő nyíláson 
folyik ki, az arany pedig a ponyván marad. Ilyen készülékkel egy aranyász na
ponta kb. 1500 kg fövényt moshat át.

A másik ilyen mosóalkalmatosság a „long-tom” . Ennek több -  különféle 
nyílású -  szitája van, melyek alá harántlécekkel felszerelt, úgynevezett riffle- 
boxot tesznek. Az aranytartalmú fövenyre erős vízsugarat bocsátanak, mely a 
meglazított fövenyből az aranyat kiválasztja és a harántléceknél lerakja. Az üle
dék aranyporhoz kevert földes részeit kézi szérkével (nálunk aranyválasztó, 
himba, hiíba) mossák ki. Ezzel a készülékkel egy munkás naponta 6000 kg ho
mokot moshat át.

A  harmadik, az úgynevezett „sluice”  sok-sok módosított változata. Ez tulaj
donképpen egy jó hosszúra nyújtott long-tom. Deszkákból 50 cm széles és 30 cm 
mély, felül nyitott, 95-314 méter(!) hosszú, lejtős vályút készítenek. A vályú 
alsó részén harántlécekkel visszatartott, vagy lyukakba öntött higany van. A 
csatornába eresztett víz a belehányt földet lemossa, s közben az arany, a hi
gannyal találkozva, foncsort alkot. Ezzel a készülékkel naponta 1 8  000 kg ho
mokot moshat át egy-egy aranyász.
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A  „pan” , a legősibb mosóeszköz

Az első kettőről -  szakmai körökben -  eléggé közismert, hogy ötven- vagy 
még ennél is nagyobb százalékos aranyveszteséggel dolgoznak, a harmadik sem 
tökéletes, s igen sok drága higany veszik vele kárba.

A legősibb eszközük -  természetesen -  „pan” , vagyis az aranymosó tál 
vagy -  serpenyő. Ez vaslemezből készül, nálunk kézi szérkének, aranyválasztó
nak nevezik a dunai aranyászók és fából készített, rendszerint vályú alakú, 
égetett belsejű változatait használják. Ezt egyébként minden laikus jól „ismer
heti” , ha látott már néhány vadnyugati filmet.

Ivalko-Kultalában, a száraz, lucfenyős földháton és a folyó aranykereső göd
reiben több aranyász dolgozott 1983-ban. Közülük az egyik, Sametti-Miettinen 
így nyilatkozott:

-  A  mi geológusaink azt mondják, hogy ebben az anyagban nincsen arany. 
Érdekes megállapítás!... Én igencsak keményen ások, lapátolok, csákányozok itt 
a moréna hátán és gyakran bukkanok aranyra, hiszen belőle élek. Így aztán -  
társaimmal együtt -  alaposan rácáfolunk geológus uraimék megállapításaira!...

1983-ban, ezen a helyen egy kalandfilmet forgattak az egykori finn arany
ásók életéről, az első nagy aranyláz idejéből. A film főszerepét Heikki Kivitti- 
emi, egy itteni aranyász játssza, akinek nagybátyja az az Evert Kiviniemi, aki 
azt a bizonyos „rekordaranyrögöt” találta 1931-ben vagy 1935-ben... S hogy itt 
azóta szinte megállt az idő, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy 
Heikki eredeti foglalkozása -  aranyásó és medvevadász!...

De ennek az érdekes filmnek nem csupán a főszerepét játszotta igazi aranyász, 
hanem több más szerepet is, s asszisztált benne -  a környéken dolgozó -  több
száz igazi aranyásó is. Aligha hiszem, hogy a filmtörténet során született már 
ilyen témájú film ennél eredetibb emberanyaggal...

Ma már a lappföldi aranyásás, aranymosás nem csupán eléggé sok ember 
mindennapi kenyerét biztosítja, hanem a bel- és külföldi turisták tömegeit évről 
évre idevonzó látványosság is. Évente ezreket és ezreket csábít ide az arany 
örökzöld romantikája, s az emberek tudatalattijában rejtőző arany iránti sóvár
gás csakúgy, mint ez a csodálatosan szép, de rövid nyarú és őszű vidék.
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1974 óta minden évben rendeznek Tankavaarában országos, Európa- vagy 
világbajnokságot az aranymosóknak. Országos bajnokság volt itt 1974-ben, 
1975-ben, 1976-ban, 1982-ben, 1985-ben és 1986-ban; Európa-bajnokság volt 
1984-ben, világbajnokság pedig 1977-ben, 1978-ban, 1980-ban, 1981-ben, 1983- 
ban és 1987-ben. Természetesen, ezek a szórakozásra, kikapcsolódásra vágyó 
turisták, műkedvelő aranyászok inkább csak játszanak itt (s az aranymosás vagy 
-ásás nem játék), bár elvétve ők is találnak egy-egy aranyrögöcskét Tankavaará
ban (Sodankylä mellett), a nekik fentartott helyeken. De jönnek ide igazi 
aranyászok is a versenyekre, a világ minden részéből, s az aranyban gazdagabb 
helyeken a bejegyzett finn aranyászok dolgoznak.

S valóság az is, amit a látogatók a tankavaarai aranymúzeumban láthatnak. 
Azok a szerszámok igazi arnyászeszközök, s még igazibb az ott látható arany és 
dokumentációs anyag.

Az imént említett film írója a forgatás végére érkezett Palsiojába, az őszi 
verőfényben tündöklő Lappföldre. Itt -  és nem először -  a saját szemével is 
láthatta a jelen aranyászait, az aranylázat inspiráló Heikki Horhonen gépeit és 
segítőtársait, hogyan keresik és nyerik ki az aranyat. Megtekintette a lelőhe
lyeket, barakkjukban a kávéscsészényi „friss” aranyat, valamint az arannyal 
megtömött üvegekkel teli termet.

Lappföld aranya tehát nem csupán a múlt élő legendája, hanem a ma és a 
jövő valósága is! Hiszem és tudom, hogy a lelkes munka, a kitartó szorgalom 
meghozza megérdemelt gyümölcsét, s a „rekordaranyrög”  másolata hamarosan 
gazdára talál...


