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VILLÁMCSAPTA FÁK SÉRÜLÉSEI

CSALÁNBA NEM CSAP CSALÁNBA NEM CSAP 
A MENNYKŐA MENNYKŐ

SStatisztikai adatok szerint a vil-
lám gyakrabban csap a tűlevelű 
fákba, valamint fűz-, tölgy-, 

akác-, nyár-, kőris- és szilfába, ritkáb-
ban pedig bükk-, vadgesztenye-, gyer-
tyán- és juharfába. Az eltérés a fák kér-
gének és gyökerének különböző össze-
tételével, illetve eltérő víztartalmával 
magyarázható, de számít a fa formája 
és magassága is. A fára nézve veszély-
forrást jelent a tömött korona is. Geofi-
zikai tényezők is szerepet játszanak, 
mert az egyes fafajok különböző talaj-
viszonyok mellett tenyésznek kedve-
zőbben. A villám a legnagyobb elekt-
romos térerősség irányában halad, amit 
a földközelben befolyásol a talaj jól ve-
zető rétegeinek elektromos ellenállása 
is. Ezért eltérő talajviszonyok mellett 
még az azonos fajú, méretű és formá-
jú fákba sem csap egyforma valószí-
nűséggel a villám. Közismert tapasz-
talat, hogy kiemelkedő tárgyakat 
gyakrabban ér villámcsapás: a villám 

„előszeretettel” csap hegycsúcsokba, 
templomtornyokba, kéményekbe, ma-
gas és magányos fákba vagy oszlopok-
ba. A becsapási valószínűség csaknem a 
magasság négyzetével nő. Ez az alapja 
a csúcsosan fölfelé meredő villámhárí-
tónak is, aminek prototípusát Benja-
min Franklin (1706-1790) amerikai 
természettudós találta föl.

A földbe csapó villám teljes hosszában 
felszabaduló energiája 14-280 kWh. 
E hatalmas energiának csak az a törtré-
sze okoz károsodást, ami a villámpálya 
legalsó szakaszára esik. Közvetlenül a 
becsapás helyén a hatalmas villámáram 
és a hangrobbanás nagy légnyomása 
okoz rombolást. A villámáram hatásté-
nyezői ugyanazok, mint bármely más 
egyenáraméi: ívfény, Joule-féle hő és az 
áram mágneses terével kapcsolatos di-
namikai hatás. Ha a villámáram veze-
tőn, például élő fa szövetein folyik át, 
Joule-hő képződik, ami a vezetőt mele-
gíti. Különösen jó elektromos vezető-
képességű anyagban, nedvekkel teli fá-
ban vagy emberi testben a villámáram 
nem oszlik el a vezető egész kereszt-
metszetén, hanem csak a külső részein, 
a felület alatt, s közelében vezetődik. 
Ennek részbeni fizikai oka az azonos 
előjelű töltések egymásra kifejtett Cou-
lomb-taszítása, aminek eredményeként 
egymástól minél távolabb mozognak.

A zivatarok villámlással és mennydörgéssel járnak együtt. Kevesen 
tudják, hogy gyakran fulguritokkal, más néven mennykövekkel is. 
A felhőkből eredő villámok sűrűn csapnak magas fák tetejébe, 
és a földfelszínről induló villámok is sokszor fák csúcsából távoznak 
a felhőkbe. Azt hihetnénk, hogy ha egy fát villámcsapás ér, akkor 
az kigyullad. De ez szinte csakis kiszáradt fák esetén fordul elő, 
akkor sem mindig. Élő fákba csapó villámok fatörzsön végigfutó csa-
tornája mentén általában nincsenek égésnyomok vagy pörkölő-
dések. Cikkünkben e furcsaságra adunk magyarázatot. Kitérünk 
továbbá a homokos talajba távozó villámcsapások gyakori mellékter-
mékeire, a fulguritokra és azok mennykövekkel való kapcsolatára.

� A kiskunhalasi református ótemetőben egy 
sudár jegenyenyárfába csapó villám nyoma 

2017 októberében. A nyárfa villámsújtotta ága 
elszáradt, míg a többi ág tovább élt. A fatör-

zsön jól kivehető a villámcsatorna függőleges 
világossárga nyoma. A villám égési nyomok 

nélküli nyoma a talajba vezet
(HORVÁTH GÁBOR FELVÉTELEI).
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A fulguritok igen törékenyek, így teljes 
hosszukban legtöbb esetben nem feltár-
hatók, azonban a kialakulásukra jellem-
ző energia az átmérőjük ismeretében 
meghatározható. A fulguritok ezért a 
villámrégészetben is szerepet játszanak.

A Dél-Floridai Egyetem kutatói a vil-
lámcsapások energiáját becsülték meg 
fulguritok segítségével. Egy floridai 
kvarchomokbánya területén gyűjtött 
266, nem elágazó fulguritdarab vizsgá-
latával határozták meg a létrehozó villá-
mok energiáját; a példányok kora a köz-
elmúltban keletkezettől több ezer évesig 
terjedt. A fulgurit belső átmérője a teljes 
hosszában közel azonos, így a darabok 
mindkét végét megmérve tudtak pon-
tos eredményekkel szolgálni. A fulgurit 
falvastagsága a homok víztartalmától 
függ: a nedvesebb homok jobb vezető, 
így vastagabb falat hoz létre a villámcsa-
pás, de a belső átmérőt ez nem befolyá-
solja. A kapott eredmények szerint a 
fulguritok 3-4%-a kiugróan nagy ener-
giát hordozó villámok következménye-
ként született – a lecsapó villámok eseté-
ben ugyanekkora arányt képviselnek a 
pozitív lecsapó villámok, amelyek a töb-
binél jóval nagyobb energiát közvetíte-
nek. A vizsgált fulguritdarabokból a leg-
nagyobb energiát hordozó villám 20 
MJ/m értéket képviselt, a többi 
fulguritnál 1-6 MJ/m értéket kaptak.

A fulgurit némileg rokon a menny-
kővel, utóbbi népies/bizalmas formája a 
ménkű. A meteoritokat is szokás volt 

mennykőnek hívni, a fulgurit ásványt 
és a mennykövet pedig villámkőnek. 
A Magyar Néprajzi Lexikon szerint egy 
simára csiszolt felületű kődarab vagy 
egy véletlenül előkerült kőkori balta is-
mert elnevezései a menkü, ménkő, 
istenharagjakő, nyilakő, ami a néphit 
szerint ott keletkezik, ahová a villám le-
csap, hét év múlva feljön a földből, aho-
vá többé nem csap a villám, s aki megta-
lálta, azt nem éri villámcsapás.

Kiskunhalasi eset
Az első két ábránkon látható fákat az 
őket ért villámcsapás után csak akkor 
fedeztük föl, amikor tövüknél az alj-
növényzet már kihajtott. Az esetta-
nulmányunk alapját képező nyárfát 
viszont két nappal a villámcsapás 
után meg tudtuk vizsgálni.

Egy Kiskunhalashoz közeli erdőben 
2021. június 25-én késő este az északi 
szélesség 46.4709 és keleti hosszúság 
19.4981 fokánál lecsapó villám nyomait 
június 27-én tudtuk először megvizs-
gálni. A villámcsapást szenvedett nyár-
fa környezetében csak fenyők állnak, 
amelyek többsége nála alacsonyabb, de 
vannak köztük hozzá hasonló magas-
ságúak is. A villámcsatorna nyers, 
égésmentes nyoma jól követhető a fa 
törzsén. A kéreg és a törzs 5-80 cm 
hosszúságú darabjai leváltak és 100 
fokos térrészben szóródtak szét a fa 
körül a villámcsapás miatt keletke-
zett forró gőz tágulásának hatására.  

Az élő fába csapó villám legtöbbször 
a fa külső rétegein fut le, és a fa kérgét 
egészen a földig lehántja. Ennek oka, 
hogy a villámáram fölmelegíti, majd 
elforralja, gőzzé változtatja a fa ned-
veit, s amikor e forró gőz hirtelen, 
robbanásszerűen kitágul, égés nélkül 
lehasítja a vékony fakérget. Élő fában 
az elektromos tér kifejlődése szem-
pontjából nemcsak az elektromos el-
lenállás, hanem a dielektromos állan-
dó is szerepet játszik. Nagyon nedv-
dús fa relatív dielektromos állandója 
közel áll a víz 80-as dielektromos ál-
landójához. A fa és föld közötti átme-
neti ellenállás a törzs ellenállásához 
képest legtöbbször elhanyagolható.

A villámcsapta fáról az éppen alatta 
tartózkodó emberre rendszerint rész-
kisülés ugrik át, ami veszélyezteti az 
ember életét. Nagy energiájú villám-
csapás az élő fa száraz részeit meg is 
gyújthatja. Száraz, holt faanyagban 
nem jön létre robbanó hatású vízgőz-
képződés. Kisebb energiájú villám-
csapás a fát megpörköli, vagy a felü-
letéről szakít le szilánkokat.

A száraz, homokos talajba csapó vagy 
egy fáról az ilyen talajba tovahaladó 
villám ágas-bogas, összesülő, amorf 
kvarccá üvegesedett maradványai az 
úgynevezett fulguritok, amelyek mére-
te akár több tíz centiméter is lehet.

Villámkő, nyilakő, 
istenharagjakő

Bolygónkon másodpercenként átlag-
ban 45 villámcsapás történik, ezek 75-
91%-a szárazföldek fölött. E villámok 
közel 25%-a lecsapó, azaz a felhőből a 
talajra érkezik, és ilyen esetben a talaj 
összetételétől függően nyomot hagy. 
Ha homokos talajt ér a villám, a kisü-
lési ív környezetében a 30000 K-ig fel-
forrósodó levegő a homokot megol-
vasztja és létrehozza a fulgurit nevű 
ásványt, ami más talajoknál is kiala-
kulhat. A csőszerű, üreges üveggé ösz-
szeolvadt homokszemcsékből álló ás-
vány mérete függ a homok összetéte-
létől, víztartalmától, illetve a villám-
csapás energiájától. Azonos helyen, 
azonos talajon kialakuló fulguritok te-
hát alkalmasak arra, hogy segítségük-
kel a villámcsapás által hordozott ener-
gia megbecsülhető legyen.

Mivel a fulguritok hosszú ideig 
fönnmaradnak a talajban, akár a vil-
lámcsapás után sok ezer évvel is meg-
található az egykori vihar nyoma. 

A Badacsony-hegy erdejében egy bükkfába csapó villám nyoma 2020 szeptemberében. 
A szürke kérgű fatörzsön jól kivehető a villámcsatorna függőleges barna nyoma. A villám égési 

nyomok nélküli nyoma a földbe vezet (Slíz-Balogh Judit felvételei).
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A nagy villámáramhatás mellett gya-
koriak az égési sérülések, valamint a 
villámláskor keletkező hangrobbanás 
lökéshulláma miatt kialakuló járulé-
kos károsodások.

A villámcsapás esélyét jelentősen csök-
kenti az ember helyes magatartása ziva-
tarok idején. A szabadban a villám 
gyakran fába csap bele, aminek törzsé-
ről sokszor átugrik a fa alatt tartózkodó 
emberre, akár 1-2 m távolságból is. 
Ezért villámlások idején soha se húzód-
junk az eső elől egy fa alá! Jobb inkább 
megázni, mint villámcsapást szenved-
ni. A villámcsapás elől a sűrű erdő mé-
lye viszonylag védett, az erdő széle 
azonban nem. Ugyanakkor a cikkünk-
ben ismertetett három villámcsapta fa 
erdők mélyén állt, s nem a szélükön. 
Viszont mindhárom fa magasabb 
volt a közelében állóknál, ami jelentő-
sen megnövelte a villámcsapás esélyét.

HorvátH Gábor (biofizikus 
egyetemi tanár)

ELTE Biológiai Fizika Tanszék, 
Budapest

Slíz-baloGH Judit
(PhD, csillagász)

ELTE Csillagászati Tanszék,
Budapest

JáGer tekla (12. osztályos tanuló)
Bibó István Gimnázium,

Kiskunhalas
NaGy-Czirok láSzlóNé

(fizika tanár)
Szilády Áron Református Gimnázium, 

Kiskunhalas

A 80 cm-es leghosszabb szilánk repült 
legmesszebbre a fától, 27 m-re. A vil-
lámcsapás izzásba hozta a homokos ta-
lajt borító környező száraz tűlevélsző-
nyeget, aminek fényét valaki időben 
észlelte és értesítette a tűzoltókat. Így 
csak egy 70 m hosszú és 30 m szélessé-
gű, trapéz alakú területen izzott az avar.

Fulguritot is kerestünk a puha ho-
mokban puszta kézzel turkálva a fa tö-
vénél, de az első nap semmit sem talál-
tunk. Másnap ásóval és kislapáttal 
mentünk vissza, és 70 cm mélyen a ho-
mokban szürkés színű, kisebb-nagyobb 
fulguritszemcséket találtunk a fa talaj-
felszíntől számított harmadik gyökeré-
nél, aminek mentén haladt és távozott 
a mélybe a villám, megolvasztva majd 
összecementálva a homokszemcséket. 
E gyökér kormos volt, s amikor a 
fulguritszemcséket kézzel kapargattuk 
ki, a kezünk is kormos lett.

Zivatarban ne álljunk fa alá
A Földön naponta mintegy 45 000 
zivatar fordul elő, csaknem 4 millió 
villámmal. Az évi átlagos 1,4 milli-
árd vi l lámcsapás körülbelül 3000 
ember életét oltja ki, rengeteg házat 
gyújt fel és sok erdőtüzet okoz.

Az ember villámcsapás okozta balesete 
ritka, és 40-50%-os a halálozási aránya. 
A villámcsapás a nagyfeszültségű baleset 
egy speciális formája. Az ipari/technikai 
áramütésektől abban tér el, hogy a vil-
lámáram erőssége lényegesen nagyobb, 
a behatási idő viszont sokkal rövidebb. 

Egy Kiskuhalas melletti fenyőerdőben álló nyárfába csapó villám nyoma 2021. június 27-én. 
Balra a szürkésbarna kérgű fatörzsön látható a villámcsatorna függőleges sárgásfehér nyoma. 
Jobbra a fa tövénél a homokos talajba távozó villámcsatornában keletkezett fulgurittöredékek 

(NAGY-CZIROK LÁSZLÓNÉ ÉS JÁGER TEKLA FELVÉTELEI).

Nyelv és Élet

Tulaezüst

Egyik ismerősöm, aki tengerésztiszt 
volt, szamovárokat gyűjtött. A hosszú 
tengeri távollétek után nemritkán több 
teafőző alkalmatossággal tért haza. 
Rézből és más fémből készült kisebb-
nagyobb szamovárok csillogtak gyűj-
teményében, volt ezüst fényű is.

Jómagam a költészetből ismertem a 
számunkra különös orosz készüléke-
ket, amelyekben fa, faszén vagy szén 
égetésével teához forraltak vizet, ma 
inkább elektromos a fűtésmód. Kassák 
Lajos száz esztendeje írta meg ”A Ló 
meghal, a madarak kirepülnek” című,  
jeles avantgárdista versét. A költemény 
végén ez olvasható: „én KASSÁK 
LAJOS vagyok | és fejünk fölött elre-
pül a nikkel szamovár”. A költemény-
ben – mint címe is jelzi – bizonyos ma-
dármotívumok jelennek meg, ezek 
egyike a nikkel szamovár repülése is.

 Az orosz szamovár alapfajtáját állí-
tólag egy tulai fegyvermester, 
Liszicin készítette. Tula az orosz biro-
dalom fegyvergyártó központja volt, 
ma is jelentős kohászata, hadiipara, 
gépgyártása van a Moszkvától délre 
lévő városnak. Liszicin mesternek itt 
szamovárkészítő üzeme működött a a 
XVIII. század utolsó harmadában.

Tengerész ismerősöm egyik szamo-
várját semelyik fémmel nem tudtam 
azonosítani, azután kiderült, hogy 
tulaezüst. A tulaezüst szót megint 
csak a szépirodalomból ismertem, 
Márai Sándor regényéből. Az „Egy 
polgár vallomásai”-nak egyik szerep-
lője „mielőtt rágyújtott, néhányszor 
odaütögette a cigaretta szopókáját a 
tulaezüst tárca fedeléhez […]”. A tulai 
kohászat állította elő az így nevezett 
ötvözetet, amelyből egyebek mellett 
zsebóratokot is szokás volt készíteni.

 Az ezüst tiszta állapotában nagyon 
lágy nemesfém, könnyen kopik, kén-
hidrogéntől megfeketedik. Rézzel, 
nikkellel és cinkkel szokás ötvözni. 
Egyik efféle ötvözete az alpakka –’új-
ezüst’ (a németben Neusilber) –, 
amelynek neve tisztázatlan eredetű. 
Az ókori görög és római időkben 8 : 2 

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló


