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„Szép volt, nagyon szép volt!
Tele lelkesedéssel, alkotásvággyal,
sóvárgással az igaz és szép iránt”
– írja kiváló földrajztudósunk,
Cholnoky Jenő, ifjúkorára visz-
szaemlékezve. „Hogy folyik az
asszonyok tereferéje a szalonban,
s én ott ülök a gyermekszobában,
az ablak elé állított keskeny író-
asztalom mellett és írok, rajzo-
lok, olvasok és belemélyedek az
én világomba, az én álomvi-
lágomba!” Cholnoky egyik ked-
venc olvasmánya A föld és élet-
jelenségei című, kétkötetes
könyv volt Reclustól: Cholnoky
tízéves korában, 1880-ban jelent
meg magyarul, és nyolcosztályos
gimnáziumi évei alatt igen sokat
forgatta. „Ez… tett engem geo-
gráfussá!”

Balaton mellett fekvő,
arácsi nyaralójukban is
leginkább Élisée Rec-
lus könyveit bújta –

egy hársfa árnyékában felál-
lított hordóasztalnál. Testvérei
végül megelégelték, hogy
nem megy velük indiánost játszani,
„... s egyszer ellopták és elásták [a
könyveket] a szomszéd kukoricaföld-
jén”. Kishúgából végül csellel ki-
szedte, hogy a harmadik sor hete-
dik kukoricatöve alatt kell keresnie
„... a drága, félbőrbe kötött” kötete-
ket, „s mielőtt a talajnedvesség meg-
ártott volna neki, sikerült őket” ki-
ásnia.

Élisée Reclus, a nagy francia geo-
gráfus jó barátja volt Vernének, aki
róla formálta kicsit hóbortos, de
jóakaratú tudósainak alakját, akik
szenvedélyesen szeretik tárgyukat,
és azt mindenkivel meg akarják is-
mertetni. Az ifjú Cholnoky is igye-
kezett Reclus nyomdokaiba lépni.
Sokszor mesélte testvéreinek a föld-
rajzi felfedezések kiszínezett ka-
landjait: e művön fellelkesedve épí-
tett nyaralójukban meteorológiai
állomást, vagy tanulmányozta a
közeli patak életét. És Cholnoky
itt közreadott rajzán is több eset-
ben azonosítható e nagy becsben
tartott mű ismeretanyaga. 

Cholnoky – a mai infografi-
kákhoz hasonlóan – igyekezett
szemléletesen egybefoglalni a Föl-
det, kiemelve a „legeket” és egyéb

érdekességeket. A készítés pontos
idejét nem ismerjük, de 25 éves
kora előtti lehet, hiszen nem sze-
repel rajta Berson ballonjának
1894-es magasságrekordja. 

E korai összegzést aztán – az
új felfedezések fényében – mó-
dosította-javította-bővítette. Le-
tisztultabb formába öntve vi-
szontláthatjuk az 1906-os kiadású

A Föld: a Föld múltja, jelene és
felfedezésének története című
könyvben, de szerepel az 1931-es
A tenger-ben is. 

Cholnoky e rajza egyfajta idő-
kapszula, különleges kordoku-
mentum, fiatalkora érdeklődésé-
nek, ismereteinek esszenciája. 

Arról tanúskodik, hogy föld-
rajztudósunk évtizedeken át me-
rített ifjúkori élményeiből, olvas-
mányai meghatározó irányt
szabtak későbbi pályájának. Va-
lóban nem mindegy hát, hogy
mit olvas az a gyerek…

A legmagasabb hegycsúcsként –
Reclushoz hasonlóan – Cholnoky
is a Gaurisankart (8840 m) adja
meg. (Valójában az a Mount Eve-
rest.) A Gaurisankar majd’ 60 km-

rel nyugatabbra fekszik. Még
1855-ben egy bajor felfedező,
Hermann von Schlagintweit
Katmandu közelében, Kau-
liában vizsgálódva úgy vélte,
hogy a legmagasabb csúcsot
látja, s ezt a hegyet a helyiek
Gaurisankarnak nevezték,

ezért szorgalmazta e név használatát.
1903-ban Wood kapitány mérései
bizonyították, hogy a Gaurisankar
(7134 m) nem a Mount Everest
(8848 m). 

Az óceánok legnagyobb, is-
mert mélységét 8573 méterben
adja meg Cholnoky. Ezt 1874-ben
mérték Japántól keletre a Tuscarora
amerikai gőzösről, mely a Japán és
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Halloysit
éhány évvel ezelőtt egy na-
gyon érdekes lelet került
elő Kolumbiából, ami az
ásványpiacon a mangó

kvarc fantázianevet kapta. Az élénk-
sárga kristályvégek színe valóban
hasonlít a gyümölcshús színére,
szép kontrasztot adva a fehér-át-
látszó alappal. Mint minden új-
donság esetén, e darabok árcédu-
láján is meglehetősen vastagon
fognak a kereskedők tollai...

Sokáig az sem volt tisztázott,
hogy a fonalszerű zárványokat mi-
lyen ásványok szálai alkotják. Végül
műszeres analitikai vizsgálatok ki-
derítették, hogy a halloysit nevű

Szöveg és fénykép: kupi lászló

N

kupi lászló
Geológus-Fotós

https://www.facebook.com
/finemineralphotography/

Mangókvarc
Halloysit-zárványos kvarc, 
Cabiche, Mun. de Quipama, 
Boyaca, Kolumbia 
62x40 mm (magángyűjtemény)

méretűek. Általában bazaltos és
alkálimagmás kőzetek átalakulá-
sának terméke, de megjelenhet sa-
vanyú magmás kőzetek földpátja-
inak bomlásából is. Ritkán peg-
matitokban és bauxitokban, vala-
mint tengeri eredetű üledékes kő-
zetekben is előfordulhat. 

Nevét 1826-ban megtalálójáról,
egy belga geológusról, Jean-Baptiste
Julien d’Omalius d’Halloyról kapta. 

A kaolinhoz hasonlóan a ke-
rámia- és cementipar használja,
bár mennyisége nem túl jelentős.

A világon számos lelőhelye is-
mert, hazánkban a Budai-hegység
több pontjáról, a Vértesben a gánti
bauxitból és a Tokaji-hegységből
írták le.

agyagásvány finom csövecskéinek
kusza elrendezése adja a kristály-
végek zavaros, sárga zárványait,
melyek az ásvány növekedése köz-
ben váltak ki és fogódtak be abból
az oldatból, melyből maga a kvarc
is „született”.

A kvarcról már írtunk korábbi
számunkban, így most a halloysitot
vesszük górcső alá. 

Al2(Si2O5)(OH)4 összegkép-
letű, rendkívül puha, körömmel
karcolható alumínium-szilikát. A
kaolinittel rokon agyagásvány leg-
többször átlátszatlan, fehéres-földes
tömegben jelenik meg, monoklin
rendszerű kristályai mikroszkopikus
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az Egyesült Államok között lefek-
tetett első kábelvonalnak keresett
elhelyezési terepet. A 27 929 láb
mélység átszámolva 8513 métert
ad ki, a 8573 méteres érték több-
nyire a francia irodalomban terjedt
el. Ezt a rekordot majd csak
1895-ben dönti meg a Pen-
guin angol hadihajó, mely a
Kermadec-sziget szomszédsá-
gában 9427 m mélységet
mért.

Reclus megemlíti, hogy a
19. század derekán az Ando-
kot is bejáró M. Jules Remy
látta, mily fenségesen szárnyal-
nak a kék égen a kondorkeselyűk.
Talán ez adta az ötletet Cholnoky-
nak, hogy rajzán a madarak repü-
lési magasságát is feltüntesse. A

kondorkeselyű 6500 méteres csú-
csát bőven túlszárnyalva napjaink
rekordját a karvalykeselyű tartja,
melynek egyik példánya 1973-ban,
Elefántcsontpart felett 11 280 mé-
ter magasban ütközött egy keres-
kedelmi géppel.

A Wright fivérek majd csak
1903-ban építik meg első műkö-
dőképes repülőjüket, így Chol-
noky rajzán csak hőlégballonok és
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Cholnoky Jenő számos grafikája megtekinthető, köztük az itt bemutatott rajz is a Magyar
Földrajzi Múzeum földRajz című időszaki kiállításán 2020. november 22-ig.  

léghajók láthatók – köztük a re-
pülés úttörői, a Montgolfier fivé-
rek ballonja. A rajz szerint a ma-
gassági csúcsot az angol James
Glaisher 1862-es repülése tartja,
aki 8838 méteren vesztette esz-
méletét, így ezt volt az utolsó adat,

amelyet még fel tudott
jegyezni. Rekordját 1894-
ben dönti meg a német Art-
hur Berson, aki Phönix bal-
lonjával 9155 méter magasba
emelkedett.

A rajzon a legmagasab-
ban fekvő lakott helyként
feltüntetett tibeti Thok-

Jalung aranybánya (4979 m) és a
nem sokkal elmaradó Hanle-zárda
(4565 m) adatait Cholnoky ugyan-
csak Reclus könyvéből vehette. 

A kondorkeselyű 6500 méteres
csúcsát bőven túlszárnyalva napjaink

rekordját a karvalykeselyű tartja,
melynek egyik példánya 

1973-ban, Elefántcsontpart felett 
11 280 méter magasban ütközött 

egy kereskedelmi géppel.

... a Montgolfier fivérek
ballonja...

... a Gaurisankart
(8840 m)...

... 8838 méteren
vesztette 

eszméletét...

Az óceánok legnagyobb, ismert mélységét ...

... a legmagasabban fekvő lakott hely...

... kondorkeselyűk.

http://www.foldrajzimuzeum.hu




