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Gyerekkorom óta szeretek sport témájú, különösen labdarúgásról és az olimpiákról szóló könyveket olvasni. Így ta-
lálkoztam először Gillemot Ferenc nevével, s a nem szokványos, francia eredetű nevet meg is jegyeztem (akkor még 
fonetikusan, magyarul). Később, felnőttként apósomtól – aki a Műszaki Egyetemen végzett gépészmérnökként a 2. vi-
lágháború utáni években – hallottam többször Gillemot László nevét, amikor kiváló tanárairól beszélt (már Zsilmónak 
ejtve). A tanulmányait pár éve ugyanitt folytató lányom is tanult a tankönyveiből. Mintegy másfél éve történt, hogy 
megkeresett Gillemot Katalin, hogy egy hósűrűség-mérő eszközt szeretne kölcsönkérni az Izlandon tervezett expedí-
cióhoz. Találkozásunk alkalmával rákérdeztem a fenti nevekre, s kiderült, hogy ugyanannak a családnak a tagjai. Úgy 
gondolom, érdekes lehet az olvasók számára röviden áttekinteni a három generáció tevékenységét. 
 
Gillemot Ferenc. 1875-ben született Budapesten, s 1916-ban a háborúban halt meg Petrozsény (Dél-Erdély) közelé-
ben. Labdarúgó, edző, sportújságíró, 1901-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség alapító tagja, annak első alelnöke, 
majd főtitkára. A labdarúgó válogatott első szövetségi kapitányaként 1902‒1904 között öt meccsen közreműködött, 
három győzelem mellett két vereség a mérlege. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy 1895-ben 100 km-es országúti kerék-
pározásban, majd 1901-ben egymérföldes futásban magyar bajnok. 1908‒1909-ben a magyar evezősválogatott edzője. 
A modern magyar sportújságírás megteremtője. 
 
Gillemot László. Gillemot Ferenc fia, 1912-ben született Budapesten, s itt élt 1977-ben bekövetkező haláláig. Kétsze-
res Kossuth-díjas gépészmérnök, anyagtudós, egyetemi tanár, az MTA tagja. Tanulmányait a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen és a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végezte. Ez utóbbin szerzett oklevelet 
1935-ben, s itt oktatott egészen haláláig, miközben a tanársegédi pozíciótól a rektori székig eljutott. Nevéhez fűződik 
a korszerű magyar fémipari és kohászati kutatás alapjainak megteremtése. 
 
Gillemot Katalin. Gillemot László unokája. Mérnök-fizikusként végzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen 2009-ben. A PhD fokozatot az Egyesült Királyságban, a Lancaster Egyetemen szerezte 2014-ben. Jelenleg 
a Bécsi Egyetem Földtudományi, Földrajzi és Csillagászati Karán folytat geomorfológiai rendszerekkel kapcsolatos 
posztdoktori kutatásokat. Kedveli a természetben végezhető sportokat, 2015-ben barátaival megalapította a Magyar 
Síalpin és Túrasí Sportegyesületet. Fő szervezője volt a 2018-ban Budapesten rendezett HARMOSNOW (Towards a 
better harmonization of snow observations, modeling and data assimilation in Europe) nemzetközi konferenciának, 
ahol az OMSZ is részt vett előadással. 
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Összefoglaló. Izland geológiája a legtöbb turistát ámulatba ejti, de az ország nemcsak a turisták paradicsoma, hanem 
a tudósok aranybányája is. 2018 februárjában lehetőségem volt 3 hetet ebben a csodálatos országban tölteni külön-
böző hótudománnyal kapcsolatos mérésekkel. A mérések két fő célja a hósűrűség-mérő csövek összehasonlítása, va-
lamint annak a vizsgálata volt, hogy a vegetáció hogyan befolyásolja a lavinaképződést. A következő írás ezeknek a 
kalandoknak a rövid története. 

mailto:toth.r@met.hu


36 L É G K Ö R  64. évfolyam (2019) 

 

Abstract. Geology of Iceland leaves most people who have been there in awe. It's not only a paradise for tourists, 
but a goldmine for geoscientists as well. I had opportunity of spending 3 weeks in Iceland in February of 2018 con-
ducting a number of various measurements in the field of snow science, with the main focus on the intercomparison 
of snow density measurement tubes and to study the effects of vegetation on avalanche release. This article is the 
tale of these explorations. 
 

Úgy adódott, hogy 2018 februárjában lehetőségem nyílt 
3 hetet Izlandon tölteni. A túrának több apropója is volt 
mind tudományos, mind sportközéleti vonalon. Egyrészt 
az EU COST Harmosnow „A European network for a 
harmonized monitoring of snow for the benefit of climate 
change scenarios, hydrology and numerical weather pre-
diction” (www.harmosnow.eu) akciója keretében több 
erőfeszítés is történt, hogy az Európában használatos hó-
sűrűség-mérő csövek hibáit kvantifikálják, a hibalehető-
ségeket felmérjék, a mérési eredményeket egymással 
összehasonlíthatóbbá tegyék. Ez elsősorban rengeteg 
összehasonlító mérést jelentett Európa több pontján a 
használatban levő különböző csőtípusokkal. A túra egyik 
célja ilyen mérések elvégzése volt. 
 
Másrészt az én egyik tudományos kutatási területem a 
különböző, a természetben a gravitáció hatására történő 

tömegmozgások – földcsuszamlások, sziklaomlások 
vagy a hólavinák – vizsgálata. Ezekkel kapcsolatban az 
egyik téma, ami kiemelten érdekel, az a természetes ala-
pú megoldások (nature based solutions) megtalálása a 
fenti jelenségekkel kapcsolatos kockázatok csökkentése 
érdekében. Ezen belül is különösen foglalkoztat a hóla-
vinák és a növényzet hóstabilitást növelő hatása. Ennek 
vizsgálatához Izland kitűnő terepnek ígérkezett, ugyanis 
bár nincs sok erdős területük (csak az ország 1‒1,5%-a 
erdővel borított), de azok közül sok esetében elmondha-
tó, hogy akár egyetlen lejtőn belül is találhatunk erdős és 
nem erdős részeket. Ez alkalmat ad a hóstabilitás össze-
hasonlítására az erdős és a nem erdős területek között, 
ráadásul mindezt úgy, hogy a fő szélirány, a lejtő mere-
deksége, kitettsége és egyéb paraméterei nem változnak, 
lehetővé téve az erdő stabilitásváltoztató hatásának tény-
leges körülhatárolását. Sportközéleti oldalról a Magyar 
Síalpin és Túrasí Sportegyesület berkein belül projektve-

zetője vagyok egy szlovén-izlandi-magyar Erasmus+ 
Sport együttműködésnek, ami 2018 januárjában kezdő-
dött és a különböző havas közegben sportolók lavinabiz-
tonságának növelését célzó protokollok kidolgozásával 
foglalkozik. Így az utazás kitűnő alkalmat nyújtott egy, 
az izlandi féllel való egyeztetéshez is. 
Mindezek felett, ha már itt jártam, akkor egy a Reykjaví-
ki Egyetemen dolgozó kollégának köszönhetőn segítő-
ként részt vettem több havas és hidrológiai indíttatású te-
repi mérésben, valamint egy hallgatói terepgyakorlat 
megszervezésében is. Egyszóval, mozgalmas 3 hétnek 
néztem elébe. 
 
Az utazást meglepően sok előkészítés előzte meg (1. áb-
ra). Nem volt könnyű az összes szükséges eszközt biz-
tonsággal becsomagolni, beleértve a túrasí felszerelése-
met is, hisz a havas területeken evvel terveztünk közle-
kedni. A túrasíelés folyamán az ember nem a felvonókat 
hívja segítségül, hogy felfele is tudjon haladni a havas 
lejtőkön, hanem a síléc aljára egy szintetikus szőrmét ra-
gasztunk, ami nem engedi a sílécet visszacsúszni a léccel 
való felfele gyaloglás során. Így mindenféle külső segít-
ség nélkül hatalmas területek válnak bejárhatóvá.  
 
Továbbá ha az ember lánya nekiáll a téli Izlandról az in-
terneten olvasni, egészen ijesztő és elképesztő leírásokat 
talál az utakon található hóviszonyokra vonatkozóan, be-
ragadt és kicsúszott autókról, jeges járdákról és utakról, 
hatalmas, autókat is odébb toló szélről, az autókat meg-
rongáló porviharokról, valamint a mindezt egyáltalán 
nem komolyan vevő turistákról és arról, hogy igaziból té-
len, aki nem izlandi, az ne akarjon Izlandon vezetni. En-
nek megfelelően mi végül igen komolyan vettük az autó-
bérlés dolgot és négykerék-meghajtású, valamint tüskés 
gumival felszerelt járművekre neveztünk be, mindig 
hordtunk magunknál extra meleg ruhát, téli hálózsákot, 
italt és ételt, hólapátot, fejlámpát a kocsiban, valamint jó-
féle csúszásgátlót a cipőnkhöz. Így utólag nézve ezek 
mind nagyon jó döntésnek bizonyultak, de azért azt nem 
állítanám, hogy nem lehet Izlandon télen vezetni. Megfe-
lelő tervezéssel, körültekintéssel és óvatossággal, nem 
rosszabb bármilyen másik téli vezetési élménynél. 
 
Megérkezésünkkor már leszállt az este, a szállásunk meg 
a reptértől úgy 1‒1,5 óra vezetésnyire egy Hveragerdi 
nevű településen volt. Így az 5 óra repülés után nem sok-
kal már rögtön egy hatalmas hóviharban találtuk magun-
kat egy hágóban, ahol a vaksötét miatt csak a kocsi ref-
lektora által megvilágított hópelyhek látszódtak. Az utat, 
ami egyébként a híres 1-es számú főút fővárosból kiveze-
tő szakasza, miután mi átértünk rajta úgy fél órával, 
egész éjszakára lezárták és ez a következő egy hétben 
majdnem minden este megismétlődött, hol a hófúvások 
miatt, hol a lefagyott útburkolat miatt. Itt megemlíteném, 
hogy az izlandi hatóság remek térképet üzemeltet az utak 

 
1. ábra: A nagy szél és az állandó hóviharok néha igencsak 

próbára teszik az utazót és a felszerelését 
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állapotáról, amit minden téli út előtt érdemes részletesen 
megnézni (www.road.is). 

A következő egy héten át itt, Hveragerdiben volt a bázi-
sunk (2‒3. ábra). Ez egy igazi geotermális település, a 
környező dombokból mindenütt gőz száll fel, a környék 
tele van termálvizes patakokkal, mofettákkal, meleghá-
zakkal és persze az Izlandon elmaradhatatlan meleg vizes 
fürdőkkel. Elvben a környező terep tökéletes lett volna 
mind a kétféle mérés elvégzéséhez, de a megérkezésünk 
másnapján egész nap zuhogott az eső, és a hó nagy része 
teljesen elolvadt. Így végül ezt a hetet elsősorban reykja-
víki megbeszélésekkel, a környék felfedezésével, vala-
mint a hóesésnek való szurkolással töltöttük. Férjemmel, 
aki elkísért – mindketten a kevésbé turistás helyeket sze-
retjük – azért több, az útikönyvekből kimaradt, fantaszti-
kusan szép hely után meglátogattunk egy nagyobb turista 
látványosságot is, a Geysirt. Bár a gejzír maga tényleg 
nagyon szép, valamint a szomszédos kisebb gejzír, a 
Strokkur valóban ki is tör néhány percenként, de valami-
ért egyikünket se nyűgözött le igazán a látvány. Ennek 
egyik oka, hogy itt még a szó szerint ömlő esőben is für-
tökben voltak a turisták, és mindez február közepén az 
úgynevezett mellékszezonban. Legnagyobb részük eser-
nyővel próbálkozott védekezni a természet erői ellen a 
hatalmas szélben és apró lépésekkel igyekezett talpon 
maradni utcai cipőjében a tükörjeges ösvényeken. Ezt a 
későbbiek során már csak az egyik vízesésnél az az angol 
gyerekcsapat múlta felül, akik szintén a tükörjég turista-
ösvény szélén (ahol mi hágóvasban közlekedtünk) tán-
coltak utcai cipőben a 100 m magas vízesés tetején.  
 
Ezek után igyekeztünk a tipikus turistalátványosságokat 
messziről elkerülni. Egy másik nap például felkerestünk 
egy természetes melegforrást, ahol jó pár órát töltöttünk 
a meleg vízben, csodálva a hóviharokat, amik felettünk 
átvonultak. Persze a végén az átöltözés nagyon kemény 
mutatvány volt a hatalmas szélben és hófúvásban, de 
mindenképpen megérte az élményt. A hét végén az iz-
landi kolléga mutatta körbe a saját mérési helyszíneit, 
ahol a környék meleg vizes patakjai által szállított hő-
mennyiséget próbálják megbecsülni, abból a célból, hogy 
a későbbiekben azt kis volumenű (pl. háztartási szintű) 
hasznosításra lehessen közvetlenül alkalmazni. Ezen a 
héten szerettünk volna még elmenni túrasíelni is egyet, 
de a hóhiány, meg a megbízhatatlan időjárás végül ezt 
nem tette lehetővé. 
 
Az első hétvégén beköltöztünk az új szállásunkra Reyk-
javíkba, mert a következő hetet munkaügyben itt kellett 
töltenem. A férjem, aki eddig kísért, másnap ment volna 
haza, de az időjárás itt is közbeszólt. Hatalmas viharcella 
érte el a szigetet, így az összes aznapi gépet törölték, sze-
rencséjére egy két nappal későbbi gépre még épp volt 
hely, és addigra a vihar is elcsendesedett. 
 
Ezen a héten a munkáé volt a főszerep. Többek között lé-
tezik egy, az ICEDUST, Icelandic Aerosol and Dust As-
sociation által vezetett európai szintű kutatóhálózat, mely 
az éves megbeszélését pont a napokban tartotta itt. Rop-
pant érdekes előadásokat hallottam számomra eddig tel-
jesen ismeretlen témákban, például, hogy az izlandi por-
forrásokat hogyan is próbálják meg karakterizálni, vagy, 
hogy a porforrások környezetében a szélviharok milyen 

 
2. ábra: Meleg vizes források mindenütt;  

Reykjadalur termál patak 

 
3. ábra: Amikor túl sok a turista: Skogafoss vízesés, dél-Izland 

http://www.road.is/
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tulajdonságokkal bírnak. Szintén ezen a héten előkészí-
tettük a hallgatói méréseket is, ugyanis a hét közepén a 
Reykjavíki Egyetem egy csoportnyi hallgatója terepgya-
korlaton vett részt. Hómélység méréseket végeztek egy-
egy kb. 3 focipályányi sík területen azt vizsgálva, hogy a 
szél hatására hogyan változik a hómélység ilyen kis ská-
lán. Itt többek között segítettem a hallgatóknak, valamint 
bemutattam nekik a hórétegelemzés menetét. A mérése-
ket egyrészt a Hellisheiði hőerőműnél, valamint a 
Blafjöll síközpontnál végeztük, így a nap végén még pár 
órát az esti síelésből is elkaptunk.  
 
Ami számomra kifejezetten érdekes volt, az a hallgatók-
nak a terepi mérésekre való fel(nem)készültsége volt. 
Ahhoz képest, hogy mind Reykjavíkban vagy a környé-
kén élnek, többen a február közepén tartandó egész na-
pos havas terepi mérésekre kesztyű és sapka nélkül, utcai 
cipőben érkeztek, hiába hívtuk fel előzetesen a figyelmet 
a felszerelésre. Persze ennek lehetne az az oka, hogy 
alapból nem fázósak, de itt nem ez volt a helyzet. Így 
volt olyan mérőcsapat, amelyik a mérés közepén csapot-
papot otthagyva bevonult a melegre kocsmázni. 
 
A második hét végén megérkezett Reykjavíkba két jó 
ismerősöm, két igazi hegyi medve, akikkel a lavinás mé-
réseket terveztük megvalósítani (4‒5. ábra).  
Mivel az már jól látszott, hogy ehhez a hóviszonyok 
Reykjavík környékén nem lesznek megfelelőek (hiába 
vannak meredek erdős lejtők), így velük rögtön északnak 
vettük az irányt és Akureyri-ig, a Troll félsziget főváro-
sáig meg sem álltunk (pontosabban csak egyszer egy me-
leg vizes forrásban fürdeni). Itt rögtön első este sikerült 
impozáns északi fényekbe botlanunk, ami jó jele volt an-
nak, hogy kéthétnyi rettentő instabil időjárás után végre 
talán egy stabilabb időjárási ablak következik. A hely-
színre érve először körbeautóztuk a terepet megszemlél-
ve a környék kisszámú erdőségét, hogy kiválasszuk a 
számunkra megfelelőeket. Míg eddig az időjárás volt a fő 
ellensége a méréseknek, most a parkolóhely lett az. 
Ugyanis a hosszú egyenes völgyek szélcsatornaként ve-
zetik a szelet és bár a bennük vezető egy-egy út többé 
kevésbé le van takarítva (értsd egy vékony jégréteg van 
rajta a méteres hó helyett), de parkolóhely egy szem 
sincs ásva a hóba. Így vagy ás az ember magának, ahova 
azért jó eséllyel még be is ragad, vagy kinéz egy-egy szé-
lesebb laposabb helyett és nagyon reménykedik, hogy a 
kocsit a tükörjégen nem tolja odébb a hatalmas szél. A 
mérések lényege az volt, hogy teljes hóprofil és hótakaró 
stabilitás analízist végezzünk minél több meredek erdős 
helyen, egyrészt mintákat véve mind az erdőkben, mind 
közvetlen az erdők mellett. Így pontosabb információt 
kapnánk arról, hogy az erdők mennyire stabilizálják a 
havat, mennyivel csökkentik annak az esélyét, hogy egy-
egy lavina bennük meginduljon. Erre nézve korábban 
már például Svájcban is végeztek kutatásokat, de az iz-
landi hóviszonyok nagyban különböznek a svájciaktól, 
ezért kifejezetten érdekes és hasznos lenne megvizsgálni 
ezt a kérdést itt is. Több izlandi településen is probléma a 
lakóházak lavinák általi veszélyeztetettsége, amit sokan 
egy-egy apróbb facsoport ültetésével igyekeznek kivéde-
ni. Itt megemlítem, a témában az az általános vélekedés, 

hogy a fák stabilizálhatják a hótakarót, azaz annak az 
esélye, hogy egy erdőben lavina keletkezzen, valóban bi-
zonyos körülmények esetén kisebb, de ha egy lavina át-
söpör, átfolyik egy erdőn, ott ritkán fogja az erdő jelentős 
mértékben a védelem szempontjából előnyös módon 
megváltoztatni a hófolyam bármilyen fizikai paraméterét, 
tehát kivételes esetektől eltekintve az erdő, pláne egy ki-
sebb facsoport ilyen esetben semmi védelmet nem jelent. 
 
A következő napok végre intenzív méréssel teltek (6. áb-
ra), bár a társaim azért időnként elmentek egyet-egyet 

csúszni a környező hegyoldalakon, ahol igencsak válto-
zatos, de legfőképpen nem az átlag túrasíelő álmaiban 
megjelenő porhavas lejtők fogadták őket. Nem meglepő 
módon rengeteg firnnel, valamint az izlandi hóviszo-
nyokra oly jellemző apró gömb alakú hószemcsékkel ta-
lálkoztak elsősorban. 
 
A hóprofilok felvétele során rengeteg szélfúvás építette 
hóréteget találtunk, emellé több olvadás-fagyási ciklusra 
és esős időszakra utaló réteget is felleltünk, továbbá sok 
helyen erre a klímára oly jellemző mélységi dér is jelen 

 
4. ábra:Útban északnak a Snaefellsjökull Nemzeti Park felé 

 
5. ábra: Az elmaradhatatlan izlandi lovak;  

fantasztikus, hogy bírják az óriási szelet és a hideget 
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volt. Sajnos pont a rengeteg réteg miatt, valamint a meg-
felelő helyszínek kiválasztásának körülményessége miatt 
a mérések csak nagyon lassan haladtak, így igazán repre-
zentatív eredményekhez még szükséges lesz további mé-
rések elvégzése. 
 
Szintén ez alatt az idő alatt elvégeztük a hósűrűség-mérő 
csövek összehasonlító méréseit is. Itt végül csak két cső-
típust használtunk, az egyik az OMSZ által is használt 60 
cm hosszú vastagabb típus, míg a másik, az Amerikában 
is elterjedt úgynevezett Federal Sampler volt. Az eredeti 
elképzelés szerint még egy, a Finn Meteorológiai Szolgá-
lat által használt csővel is végeztünk volna méréseket, de 
ez sajnos végül nem érkezett meg. 
 
Az itt végzett mérések konkrét eredményei végül nem, 
de jó pár egyéb mérés eredménye a témában az alábbi 
cikkben lesz olvasható: López-Moreno, J.I.; Leppänen, 
L., Luks, B., Holko, L., Picard, G., Sanmiguel-Vallelado, 
A., Alonso-González, E., Finger, D.C., Nadir-Arslan, A., 
Gillemot, K., Sensoy, A., Sorman A., Cansaran Ertaş, M., 
Fierz, C., Fassnacht, S.R., Marty, C.: Intercomparison of 
measurements of bulk density and water equivalent of 
snow cover with snow core samplers: instrumental bias 
and variability induced by observers (in print). 

Négy nap múlva sajnos indulnunk kellett vissza, hisz 
másnap már az ország déli részére voltunk hivatalosak. 
Épp az utazás napján akkora szél volt a sziget északi ré-
szén, hogy több mint másfél órát egy benzinkút parkoló-
jában töltöttünk a szél csendesedésére várakozva, miután 
egy nagyobb pöff menet közben kifordította az egyik ab-
laktörlő lapátunkat. Laugarvatnban találkoztunk az 
Erasmus program izlandi főszervezőjével, aki hivatásánál 
fogva a helyi egyetemen oktatja az „Outdoor” szakon ta-
nuló hallgatókat, többek között például úgy, hogy elviszi 
őket egy hétre sátrazni valamelyik gleccserre. Míg ő el-
kísérte a társaimat túrasíelni a házi hegyére, addig én el-
készítettem néhány befejező mérést. A túrasíelés szá-
mukra viccesen sikerült, mert miután felkapaszkodtak 
egy hegyoldalban, a gerincen a szokásos hatalmas izlandi 
szél fogadta őket, az a fajta, amiben már állni is csak alig 
lehet. Ekkor a helyi vezetőjük simán felajánlotta, hogy 
mi lenne, ha várnának ott a szélben fél órát, hátha eláll és 
akkor folytathatják a túrát. Kivételesen a társaim mond-
ták, hogy az sem baj, ha visszafordulnak, pedig ők aztán 
ritkán szoktak bárhonnan is visszafordulni. 
A túra utolsó napján már tényleg a lazításé volt a fősze-
rep. A társaim ismét valami gleccseren csavarogtak a tú-
raléceikkel a ködben, míg én felfedeztem a Skogafoss 
vízesés környékét. Mivel itt is rengeteg turista volt, ezért 
én rögtön az ellenkező irányba vettem az irányt és csak 
úgy találomra követtem egy pici túrázó csapatot. Ennél 
jobban nem is dönthettem volna, a csapat egy kicsi, de 
annál vadregényesebb völgybe tartott, a végén egy gyö-
nyörű és elhagyatott vízeséssel, aminek ráadásul még a 
háta mögé is be lehetett sétálni. Mindez legfeljebb 2 ki-
lométerre volt a turistáktól csüngő Skogafoss zuhatagtól, 
ebből is látszik, hogy Izlandon is igaz: néha igenis érde-
mes elhagyni a járt utakat. 
 
A repülőtér felé megálltunk még egy gyorsat ejtőzni egy 
természetes meleg forrásban, majd 3 hét után már a fel-
szállás pillanatában visszavágyakozva hagytuk ott ezt a 
télen is éppoly csodálatos országot. 
 
A fent ismertetett kutatások az Európai Unió Horizon 
2020 Kutatási és Innovációs Program Marie Sklodows-
ka-Curie #743713 kutatási támogatásának köszönhetően, 
valamint a COST ES1404 Harmosnow Akció keretében 
valósulhattak meg. 
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6. ábra: Valahol a Troll félszigeten; itt látszik igazán, miért is 
érdemes télen az útviszonyoknak megfelelő járművel érkezni 
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