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1991. szeptember 19-én a német
Erika és Helmut Simon alpesi
hegyi túrájuk során, az
olasz–osztrák határvidéken 
járva letértek a jelzett útról. Ez
a kitérő – mely közben félig
jégbe fagyott, szinte meztelen
holttestre bukkantak – régészeti
szempontból már néhány na-
pon belül szenzációs jelentő-
ségűnek bizonyult. A dél-tiroli
Fineilspitze tömbje alatti nye-
regben 3210 m magasan talált
emberi maradványról hamaro-
san kiderült, hogy kora több
mint 5300 év! Különlegessége
leginkább érintetlenségének, 
valamint a környezet átvizsgálása
során előkerült, hozzá kötődő
használati tárgyak sokszínűsé-
gének köszönhető 

z Ötz-völgyi-Alpok mint a
tág értelemben vett lelőhely
– és osztrák kézbe kerülése –
után a média által elnevezett

„Ötzi” aktuális tudásunk szerint
az emberi faj legrégebbi, termé-
szetes úton konzerválódott egyede.
Persze – mivel gyorsan kiderült,
hogy valójában a mai olasz oldalon
feküdt – idővel Olaszországba ke-
rült, ahol a neve is más: „Simi-
laun-ember” – utalva a legköze-
lebbi közismert hegycsúcsra, a
szomszédos Similaunra. 

A

A Jégember tavai
Ősi maradványok
gyűjtőkatlanjai?

Szöveg és fénykép: tósoki ernő

Tetthely a régmúltból
Két nappal a tetem megtalálása után a világhírű dél-tiroli hegymászók 
– Hans Kammerlander és Reinhold Messner – tanakodtak a maradványok korán. 
A sziklák között megtalált leletet befoglaló jég feltárására ugyanakkor 
csak 1992 nyarán kerülhetett sor

Jó időben a jó helyen
Nyugodtan nevezhetjük azonban
„Jégembernek” is, hiszen igazi
különlegesség a maradványok ki-
váló állapota – ami a mumifiká-
lódási környezettel magyarázható.
Ez – a közhiedelemmel ellentétben
– nem egy klasszikus gleccser
nyelve, hiszen a jégárak min-
den megmozgatható anyagot,
tárgyat és maradványt igen
hatékonyan elszállítanak. Az
alacsonyabbra hurcolt és ott
az olvadás során a gleccserből
előkerülő nyomok pedig
könnyen a havasi csókák falánk-
ságának esnek áldozatául. 

Ez esetben a halál helyszíne egy
menedékes hegygerinc, a mai víz-
választó, ami az eljegesedések során

viszont a jégválasztó volt (vagyis az
egyes lejtők gleccserei közötti ma-
gaslaton futó határvonal). A szikla
alatt, a tetőhelyzeti fedezékben életét
vesztett ős a szeles-hideg környe-
zetben kiszáradt, és a klíma hide-

gebbre fordulásával jég képződött
fölötte, azonban ott, a hegyháton
ez a jégtömeg nem mozdult el úgy,
hogy magával ragadhatta volna a
fagyott és sziklák közé ékelődött

testet. Az utókor szempontjából a
legszerencsésebb helyzet állt elő!

A múmia és a korának meg-
ismerését célzó több mint 25 éves
vizsgálatsorozat még mindig  vet
fel új kérdéseket. DNS-vizsgála-

tokból ismerjük a ma élő le-
származottakat (az olasz oldal
völgyeiből), a halál okát és a
mainál melegebb akkori ős-
környezet sok sajátosságát is.
Minél több az adat, az infor-
máció (pl. tárgyi lelet), annál
pontosabb a tudásunk a ko-

rabeli életmódról, klímáról, a
hegyi körülményekről. A beszédes
nyomokat viszont meg kell keresni
és a zord hegyvidékeken ez nem
is olyan egyszerű! 

A helyszín – a közhiedelemmel
ellentétben – nem egy klasszikus
gleccser nyelve, hiszen a jégárak

minden megmozgatható anyagot
igen hatékonyan elszállítanak.

Új vonzerő
A Similaun-turistaházból korábban
mindenki a hátunk mögött húzódó
Similaun-csúcsra igyekezett, 
a Fineil-csúcs felé nem is vezetett
ösvény. 1991 óta azonban Ötzi – vagy
olasz elnevezéssel a Similaun-ember 
– megtalálási helye is kedvelt
túracélpont. Ötzi a bal oldali (déli)
völgyből érkezett – az a rész és a gerinc
is ma Olaszországhoz tartozik

Weisskugel (3739 m) Fineilspitze (3514 m)

hauslabjoch
lelőhely

similaunhütte (3019 m)
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2017-ben elérkezettnek láttuk az
időt, hogy magashegyi búvárta-
pasztalatainkat kamatoztatva mi is
bekapcsolódjunk a kutatásokba.
Ötzi felfedezésének helyszíne ugyanis
hegyi tavakban igencsak gazdag vi-
dék, s a tómedencék egyúttal értékes
régészeti lelőhelyek is lehetnek.
(Persze nem mint egykori für-
dőhelyek, hanem minden kör-
nyező hordalék, üledék gyűj-
tőkatlanaiként.) A hegyi tavak,
mint mikrokörnyezetük leg-
mélyebb pontjai, mágnesként
vonzzák a környező lejtők eró-
ziós folyamatainak hordalékait.
A sziklatörmelék, az elszórt tárgyak
és az életmaradványok is fokozatosan
alacsonyabb szintekre vándorolhat-
nak a lejtőkön: szállítja őket az eső,
a hólé és a törmelékmozgások, pl.
omlások, csuszamlások is. Amennyi-
ben pedig van ott egy tómedence,

mindez töltőanyagként a medrébe
kerül, és már csak ki kell ásni… 

A csipkézett gerincek környé-
kén vagy épp leküzdhetetlennek
tűnő törmeléklejtők tetején meg-
bújó tavak persze nem épp könnyű
célpontok. A „Jégember tavainak”
feltérképezése, medrük vizsgálata

így minden bizonnyal az elkö-
vetkező évek legizgalmasabb ré-
gészeti kihívásainak egyike, és úgy
tűnik, mindez pont ránk vár!                    

Az ötlet felmerülését követően
nem is vesztegethettük sokáig az
időt, hiszen az Ötz-völgyi-Alpokban

gyorsan közeledett a magashegyi
merülésekre leginkább alkalmas
időszak. Információgyűjtés, útvo-
nal-feldolgozás, felszerelésválogatás
és a hajnal máris a hegyen ér minket.
Bár felszerelésünk súlya (milyen jó
pl. ólomövvel hegyet mászni…)
folyamatosan gondoskodik róla,

hogy ne fázzunk, a Grawand
3251 m-es csúcsa alatt mégis
jólesik a felkelő Nap melege.
Néhány perc, és máris a kutatási
terület nyugati határát szim-
bolizáló csúcskereszt mellett ál-
lunk. Kitűnő a rálátás a jég-
formálta környezetre, s míg a

jövő izgatott tervezgetése közepette
hol az előttünk húzódó gerincet,
hol a tavakat rejtő magaslatokat
kémleljük, először pillantjuk meg
élőben „tapogatózó” jelleggel kitűzött
célunkat, a 2709 méteren fekvő,
lenyűgözően kék Fineilsee-t. 

Régészeti túracélpont

Árulkodó tómedencék

A hegyi tavak, mint
mikrokörnyezetük legmélyebb
pontjai, mágnesként vonzzák 

a környező lejtők eróziós
folyamatainak hordalékait.

Fagyos észak, jégmentes dél
A környék gleccservájta völgyeinek felső szakaszai 
a Lago di Vernago (Vernagtsee) mentén érnek össze

olyannyira, hogy napjainkban
az érdeklődő és eltökélt közön-
ségnek szánt archeológiai ma-
gashegyi túrák kedvelt célterülete! 

A pleisztocén jégkorszakok
után, a holocén első felében
visszahúzódó gleccserek nyomán
mind magasabbra merészkedő
növényevő állatok egykori va-
dászainak és az egyre feljebb
zöldellő flóra gyűjtögetőinek
ősi nyomai számos helyen fel-
lelhetők a déli lejtőkön. [Főként
persze ott, ahol a későbbi elje-
gesedések (legutoljára a 13. szá-
zadban kezdődött és a 19. szá-
zadban véget ért kisjégkorszak)
nem tüntették el a nyomokat.]
Így, ha a mai Fineilsee meden-
céje is létezett már a holocén
elején, akár Ötzi kortársai is
kapcsolatba kerülhettek vele. 

Ha egy tengerszemekben bővel-
kedő hegyvidéken egy kicsiny ál-
lóvíznek neve van, az már önma-
gában jó jel, hiszen árulkodik an-
nak átlagon felüli fontosságáról.
Ezúttal azonban a neves őskör-
nyezettan-kutatótól, Dr. Klaus
Oeggltől kapott információink
alapján pontosan tudjuk ennek
jelentőségét. A tó létezéséről szá-
mos történeti munka is megem-
lékezik, amelyek egyike szerint 
– kicsiny mérete és magas fekvése
ellenére – egykor még halászattal
is próbálkoztak benne. De sokkal
fontosabb, hogy a környezete a
középső kőkorszaki időkből szár-
mazó leletekben is bővelkedik,

Célkeresztben a tavunk
A Fineilsee látképe a Grawand
gerincéről. Már ebből a távolságból 
is szemlélhettük a tó víz alatti
domborzatát

Utolsó étkezése: 
szarvasszalonna, 

alma, 
kenyér 

és árpa

Testtömege:   53 kg

Életkora:        45 év

Vércsoportja:  0-s
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lábgomba,

érelmeszesedés

Öltözete:
kecskebőr nadrág
kecskebőr kabát
medveszőr kucsma
szarvasbőr lábbeli

Foto: Tósoki Ernő
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Víz alatti tapogatózás
Ötzi halálának körülményei (2500 méter fölött ül-
dözői lenyilazták), illetve öltözetének, hátizsákjának
fejlettsége arról árulkodik, hogy a korabeli emberek
meglepően könnyen mozogtak a hegyen, akár na-
gyobb magasságban is. Rólunk ez most épp nem
mondható el: a Grawand gerincén egyensúlyozunk
egy komplett búvárfelszereléssel és a gyötrő tudattal,
hogy a karnyújtásnyira csillogó víztükör valójában
még órákra van alattunk. 

De nemcsak a biztonság miatt koncentrálunk
lábunk elé: ez az a helyszín, ahol a környező kőtör-
melék akár már ősi tárgyakat is rejthet, hiszen – az
eddigi leletek tanúsága szerint – kifejezetten régi,
egykor jócskán járt hegyi útvonalon vagyunk.

A vízfelülethez közeledve még felülről jól rálát-
hatunk a tó tiszta vizében kirajzolódó sziklaalakzatokra,
gyanítható törésvonalakra. Ezek ugyanis a törme-
lékmozgások és vízbemosás eredményeként a mederbe
kerülő maradványok útjának elzárói, megakasztói,
egyben legvalószínűbb nyughelyei is lehetnek. Az
ereszkedés során szemünket meresztgetve egész
gyorsan repül az idő, így duzzadt, sajgó vállunkról
végre egy időre lekerül a súly – és rövidesen következik
a hónapok óta várt, súlytalan lebegés! 

Attól a perctől fogva, hogy a külvilág számára
már csak a buborékok árulkodnak hollétemről,
ijesztően megnő minden egyes víz alatti szikla,
máskor oly színtelen törmelékhalom vagy épp
unalmas üledéksíkság jelentősége. Bármelyik rejtheti
az elmúlt évezredek nyomait! Izgatottságomban hir-
telen mindent átvizsgálnék, felforgatnék, de nem
tehetem. Ez még csak az első ismerkedés, és levegőnk,
valamint időnk végességének tudatában szigorúan
ragaszkodnom kell a tervünkhöz. Vagyis a fentről
kiválasztott kulcshelyek felé indulni, valamint to-
vábbiakat keresni a víz alatt – a kővetkező hegyi
szezon medervizsgálatait megalapozandó.

A Fineilsee még fél óra múltán is büszkén tárja
szemem elé víz alatti formáit, de ahogy múlnak a
percek, úgy válik egyre nyilvánvalóbbá: a múltról
ezúttal hallgat a mederfenék. Ám ez mindössze nyo-
mozásunk kezdete. A mélyre „ásás” a következő lépés:
a helyszín jó, ígéretes és a környéken még vagy
tucatnyi, hasonlóan szemkápráztató tószépséggel van
randevúnk! Csak most kezdünk tűzbe jönni igazán…

tósoki ernő
búvároktató,
hegymászó, szak-
területe a magashegyi
búvárkodás

Ahol a jég az úr
Bár a felmelegedés miatt egyre több helyen csillognak tengerszemek (itt a Grawand, ill. a Schnalstal-
gleccser környékén), Az Ötz-völgyi-Alpok bővelkedik apró tavakban, megismerésük azonban rendkívül forrás-
és szaktudásigényes, így meglehetősen lassú folyamat

A víz alatti világ felé
Merülés a Fineilsee-ben. A rengeteg törmelék 
és üledék sejteti, hogy többnyire tűt keresünk 
a szénakazalban...

Fotó: Scicková

Fotó:  Tósoki Ernő

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR.

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
TÓSOKI ERNŐ

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu

ÖT KONTINENS
CSILLAGAI

Írta és fényképezte: Ladányi Tamás

A szerző, mint nemzetközileg elismert asztrofo
tós, kamerájával a világ számos szegletében
megfordult; felvételein Földünk öt kontinensé
nek nappalról ismerős arca egy csillagokat, égi
testeket is magában foglaló perspektívából
látható. A művészi kompozíciókban megjelenik a
Veszprém feletti bolygóegyüttállás, a holdfényes
Himalája vonulata, majd a déli félteke Tejútja is. 

Az „egy kép, egy sztori” mintára épülő műben
a fotókhoz egy élményszerű, de csillagászati és
földrajzi szempontból is tudományos alaposságú
történet társul. A könyv a fotográfia iránt érdek
lődők számára is érdekes olvasmány: részletesen
ismerteti az egyes képeknél alkalmazott modern
fotótechnikát. 

Farkas Bertalan – az első magyar űrhajós –
ajánlja: „ezt a könyvet minden korosztálynak,
akik a látványos képek mellett űrjárművekről 
és égi jelenségekről szóló történetekre is kíván
csiak”.

Formátum: fekvő A4, 
kemény táblás borítóval, 96 oldal 
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