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FÖLD TELE VAN HANGZATOS ELNEVEZÉSŰ HE-
LYEKKEL, ezek közül – a közelmúlt húsvétra
való tekintettel – ezúttal a Lib-atoll a cél-

pontunk. Avagy Lib-korallzátony, de neve így sajnos
már távolról sem érdekes. Lib-atoll egy majdnem 
1 km2-es sziget a Csendes-óceánban, s lakóinak fo-
galmuk sincs róla, milyen hangulatos nevű helyen él-
nek – magyarul. Mert laknak ezen az icpici földda-
rabon, mégpedig több mint százan, a legközelebbi
lakott szigettől 60 km-re. Mit is csinálhat 115 ember
az óceán közepén? Természetesen él: eszik, alszik, ha-
lászik, sertést tart, és főként kopra-előállítással foglal-
kozik (vagyis a kókuszdió szárított húsát exportálják),
ez adja a bevétel fő részét.

A Lib-atoll a Marshall-szigetekhez tartozik, pon-
tos helye: é. sz. 8°19' k. h. 167°25' – de hogy képze-
letben is el tudjuk helyezni: Pápua Új-Guineától
3000 km-re fekszik ÉK-i irányban.
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A Marshall-térség önmagában is megér néhány
szót: fiatal állam, csupán 1990 óta független, bár az
USA már 1979-ben elismerte. A lelkes amerikai siet-
ség fő kiváltó oka, hogy – többek között – a Bikini-
vidék is az országhoz tartozik, ami talán az egyik leg-
ismertebb, egykor kísérleti atomrobbantásokhoz
használt terület. 1946 és 1958 között 67, igen nagy
erejű tenger alatti és légköri atomrobbantást hajtottak
itt végre. Lib-atoll lakói a lökéshullámot nem érzé-
kelték, mivel a szigetvilág robbantási helyszínei
450–600 km távolságban húzódnak, ám a sugárter-
heléssel szemben védtelenek voltak. 

A „viszonzás” persze nem maradt el: a mai napig
az USA biztosítja a Marshall-szigetek külbiztonságát,
a honvédelem az amerikaiak dolga.

Apró hangulatmorzsa: az ország himnuszát az első
elnök írta, a hivatalos zászló pedig feleségének keze
munkája: a tervezéstől a varrásig.
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Batkov Szilvia (1987) szabadúszó 
újságíró. Londonban végzett Politika és
nemzetközi kapcsolatok szakon, a szak-
területe a fenntarthatóság. Angolul,
bolgárul és magyarul publikál, elsősor-
ban üzleti hírekkel foglalkozik 
külföldön, de szabadidejében átadja 
magát a természet megismerésének, és
szívesen ír bármilyen témáról, ami
megihleti

Bugya Brigitta (1981) művészet tör té -
nész ként a kortárs építészettel és dizájn-
nal foglalkozik. Munkái, írásai fókusz -
pont jában az ember alkotta környezet, 
a tér használat és a tárgykultúra áll

Czajlik Zoltán (1965) régész, az ELTE-
BTK Régészettudományi Intézete Térin-
formatikai Kutatólaboratóriumának
vezetője, tudományos főmunkatárs. 
Európa i. e. 1. évezredének kutatásával
foglalkozik, szakterülete az őskori fém-
nyersanyag-forgalom kutatása és a
régészeti lelőhelykutatás. Ehhez kap-
csolódóan az utóbbi 15 évben közel 
650 órát (kb. 35 000 felvétel) légi -
fény ké pezett Magyarországon, Romá -
niában és Szerbiában

Éder Iván 1993 óta foglalkozik csil-
lagászattal, 2000-től asztrofotózással,
melyhez saját építésű távcsöveket
használ. Célja a világegyetem rejtett szép-
ségeinek megörökítése, bemutatása.
Képei világszerte ismertek magazinok,
szaklapok, könyvek, internetes oldalak
hasábjairól, előadásokról és kiállítá-
sokról

Francsics László (1984) bár építészként
dolgozik, rendszeresen foglalkozik a 
fotográfia egy-egy területével. A csilla-
gos ég megörökítésének lehetőségével
2003-ban találkozott, munkái jelentős
részét az amatőr csillagásztársai segít-
ségével 2009-ben épített fotótávcsővel
készíti

H. „Bedouin” Áron (1976) az egyete-
mi évek után az üzleti életben dolgozott.
Abból kiábrándulva a világot járja, 
s fotózásból, írásból és on-line tanács-
adásból él

Jakab Gusztáv (1975) biológus, a
Szent István Egyetem GAEK egyetemi
docense. Szakterülete a Kárpát-me-
dence virágos növényeinek rendszerta-
na, valamint a negyedidőszaki klíma- 
és vegetációfejlődés. Kutatásai mellett
különösen fontosnak tartja az eltűnő 
természeti értékek fényképes doku-
mentálását

Karácsonyi Dávid (1981) geográfus,
szak te rü le te a terület- és településfej -
lesztés. Ked venc tájai a volt Szovjetunió
ipar vi dékei. Doktori disszertációját
Ukraj na vidékföldrajzából készítette. Az
MTA Földrajz tudományi Kuta tó inté -
ze tének mun ka társa

Kerekes István (1977) tanár, szabadúszó
foto  gráfus. 2012-ben a Nemzetközi 
Fo tó mű vész Szövetség (FIAP) által
adományozott minősítések közül
megkapta a FIAP Kiváló művésze 
legmagasabb, platina fokozatát. Főként 
szocio-, portré-, valamint természetfotókat
készít. www.kerekesistvan.com

Lakatos Kriszta (1970) biológusként
végzett az ELTE-n. Az elmúlt 10 évben,
ha nem kutatott, elsősorban Kelet-
Anatólia vidékeit járta. Rendszeresen
visszatér Vanba és környékére. A vani
földrengést követően részt vett a se-
gélyosztásban, illetve önkéntesként
gyermekeknek tartott foglalkozásokat

Póti László (1960) nemzetközi kap-
csolatok szakos tudományos kutató,
Oroszország megszállott kutatója, FÁK-
szakértő, jelenleg Magyarország moszk-
vai Nagykövetségének diplomatája

Telbisz Tamás (1973) geo grá fus, az 
EL TE Ter mé szet föld raj zi Tan szék ének
ad junk tu sa. Ked venc ku ta tá si te rü le tei
a karszt vi dé kek, de a kü lön le ges 
ma gas hegy sé gi te rü le tek, vulkánok 
és a kultúrtájak is vonz zák
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Az éggömböt tartó Atlasz a Magyar Földrajzi 
Társaság védjegyként bejegyzett jelképe
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JÚNIUS—JÚLIUSI LAPSZÁMUNK TARTALMÁBÓL

A csontváz kusza összevisszaságban a gödör egyik felébe
halmozva, a rablójárat nyomai a sír másik végében

– mindez nem sok jót ígért, de a lelkesedés még
kitartott: hátha hátrahagytak valamit a rablók!
A bontást egy ügyes kezű restaurátor végezte,
nemhiába. Egyszer csak, valahol medencetá-
jékon, nem várt érdekesség bukkant elő. Az
idő vasfoga és a bolygatás által meggyötört
combcsontok között valószerűtlenül jó ál-
lapotban ott lapult tizenhét, elsőre talán
modern üvegszilánkra emlékeztető, vö-
röses színben játszó lapocska.

HORVÁTH ESZTER 

VILÁGJÁRT GRÁNÁTOK
RÉGÉSZETI LELETEK GEOLÓGIAI SZAKRENDELÉSEN

A ngondisták a zsákruhát a gyász, a
megbánás, az emberi lét elhagyása jelé-
nek tekintik. Naponta, háromóránként
szenvedélyesen, legalább egy órát imád-
koznak, és kemény fizikai munkával,
elsősorban földműveléssel termelik meg
szükségleteiket. Tata Ngondára mint
Istenükre, a „Szentlélek földi reinkar-
nációjára” tekintenek, aki 1982-es meg-
térése után szigorú szerzetesi életet élt,
böjtölt, prédikált, segített. Kitartó út-
keresése és vallásos, tiszta életmódja
már az első hónapban ötszáz követőt
vonzott, s egyházának ma mintegy 
120 000 híve van.

SZILASI ILDIKÓ HERMINA

SIKOLY A TÓ PARTJÁN
KONGÓI „ZSÁKOSOK”

Lapalapító (1929):
Dr. Milleker Rezsô

Az új sorozat 
újraindítói (1999):
Dr. Nemerkényi Antal
és Farkas Péter 

Az automobilizmus aranykora nagyjából egybe-
esett a gyarmatosítás végső korszakával, mely a
feltáró célzatú vállalkozások tekintetében soha visz-
sza nem térő helyzetet jelentett. A gyarmatosítók
– érdekeiknek megfelelően – kiépítették az úthá-
lózatot, távírdák, postaállomások létesültek, a vas-
úthálózat mentén gépműhelyek működtek, a misz-
sziók területén kipihenhette magát az elcsigázott
vezető, az utakról letérve pedig ezernyi, feltárandó
terület hívogatott. A járműves felfedezőutazás ka-
tartikuma e korban érte el csúcspontját. 

SZIRMAI GÁBOR

HISTORIKUS AUTOMOBILOK 
A FÖLDRAJZ SZOLGÁLATÁBAN
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