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KÚPOK, ÜSTÖK, DÓMOK
KYUSHU TÛZHÁNYÓIN
SZÖVEG: TELBISZ TAMÁS
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Japán nem csupán gazdasági mintaállam (melyrôl egyébiránt egyre
ritkábban hallunk a kínai „dübörgésben”), de az 1 km2-re jutó
természeti katasztrófák számában is a világelsôk közé számít: tûzhányók,
földrengések, cunamik, tájfunok, hegycsuszamlások szaggatják.
Miközben négy vulkánt is célba veszünk a legdélibb nagy japán
szigeten, Kyushun, mindegyik csapás nyomaiból kaphatunk ízelítôt…
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Kaimon – a „kis Fuji”
A dél felôl érkezô hajósok számára ez a 922 méterre
magasodó, három oldalról tengerrel körülvett hegyfok bontakozik ki elôször Kyushu szigetébôl. Nem véletlen, hogy a Kaimon-hegy írásjeleinek egyik értelmezése így szól: „tengeri kapu”. (A japán nyelvben
használatos írásjeleknek ugyanis nem csak hangalakja
van, de a jelek önmagukban is értelmesek, és így az
írás igen gazdag jelentésváltozatokat hordozhat.)
Ha van tökéletesen kúp alakú vulkán, akkor ez
az! Domborzati térképen vizsgálva a hegyet megállapíthatjuk, hogy szinte teljesen szabályos, koncentrikus körök alkotják a szintvonalakat. Nem
véletlenül kapta tehát a helyiektôl a „kis Fuji” elnevezést. Valójában azonban még nagy testvérénél
is szabályosabb, mivel a mindössze 4000 esztendôs
tûzhányó legutóbbi kitörésének (Kr. u. 885) zárásaként a kráterbôl sûrû, nehezen folyós láva tört fel,
amely ott, helyben meg is szilárdult, így téve „tökéletessé” a korábban csonka kúppal leírható
hegyalakot. E kráter nélküli, megdermedt lávából
kialakuló, meredek oldalú dombokat nevezik láva-

dómnak. A Kaimon utolsó kitörésének korábbi
szakaszait viszont a tengervízzel érintkezô magma
miatt robbanásos kitörések (is) jellemezték, melyek eredményeként a közelben fekvô Hashimure
település a Pompejiéhez hasonló sorsra jutott.
A vulkán alakja minden irányból lenyûgözô, a
legszebb képet mégis talán akkor kaphatjuk róla, ha
a tôle északra elterülô Ikeda-tavat választjuk elôtérnek. Ez a tó, amely a maga 11 km2-ével Kyushu legnagyobbja, szintén vulkáni eredetû: egy tágas, kissé
szabálytalan alakú „üstben”, azaz spanyol eredetû
szakszóval kalderában alakult ki. Vize a múlt század
elején még kristálytisztaságával is kitûnt: az ennek
mérésére szolgáló, 20 cm átmérôjû Secchi-korongot
még 27 méteres mélységben is látni lehetett! Ez
azonban már a múlté, mert a tó vízgyûjtôjén azóta bekövetkezett „fejlesztések” révén a láthatóság 5 méterre
csökkent, így a tó 233 méter mély feneke bôven
rejtve marad… Nem csoda hát, hogy e „feneketlen”
tóban valóban élô, 2 méter hosszú angolnák a legendákban még nagyobbra nôttek, és itt lelhetjük
fel a skót Nessie távoli rokonát, Issiet-, a japán vízi
szörnyet is.

A Sakurajima-vulkán
mûködô állapotban —
2009 (elôzô oldalpár)

OLYKOR A FELKELÔ NAP ORSZÁGÁBAN IS LEMEGY A NAP — itt épp a Kaimon-vulkán
szabályos kúpja mögött. Az elôtérben ôsi kalderák roncsait nyaldossa a tenger

LEMEZTEKTONIKAI HÁTTÉR
Japán déli szigetívének kialakulása a viszonylag szerényebb
méretû, óceáni típusú Fülöp-lemez és az óriási, szárazföldi
Eurázsiai-lemez ütközésének köszönhetô. Természetesen itt is a
sûrûbb, vékonyabb óceáni lemez bukik a kontinentális kéreg alá,
évente mintegy 5 cm-es sebességgel. Az alábukás közvetlen vonalát mélytengeri árok (Kyushui-árok) jelöli ki, a vulkánok viszont ott alakulnak ki, ahol az alábukó lemez már elér bizonyos
mélységet, ami a magmaképzôdési folyamatok számára kedvezô.
Ennek felszíni vetülete az ún. vulkáni front, amely gyakorlatilag
kettészeli Kyushu szigetét, és az itt szereplô vulkánok közül
három (Kaimon, Sakurajima, Aso) is erre a vonalra esik. Ugyanakkor a vulkáni front belsô, szárazföldi lemez felé esô oldalán a
földkéregben tágulási folyamatok figyelhetôk meg, ezeknek köszönhetô a besüllyedt árkok és az ív mögötti medencék kialakulása. Egy ilyen mélyedésbôl ágaskodik az Unzen tûzhányó is, mely
vulkán-ôseivel együtt alaposan feltöltötte ezt az árkot, enélkül
ugyanis a Shimabarai-félsziget helyén csupán a tenger hullámzásában gyönyörködhetnénk…
FOTÓ: FUKASHI MAENO
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Sakurajima – tihanyi hangulatban
„Felületes” utazók gyakran a Nápoly–Vezúv-kettôshöz szokták hasonlítani Kagoshima városát és a
hasonnevû öböl túlpartján fekvô, 1117 m magas Sakurajima (=„Cseresznyevirág-sziget”) tûzhányót.
Persze ez sem rossz hasonlat, de miközben kölcsönkerékpárommal felgördülök a vulkán felé induló
kompra, óhatatlanul is tihanyi hangulat áraszt el.
Már a kompok felépítése is az itthoni hajókat idézi,
csak épp a japán alaposság itt is kiütközik: kikötés
elôtt a szélen álló autókat slaggal végigmossák a
matrózok, hogy a tengervízbôl a kocsikra fröcskölt
sós permetet eltávolítsák. A vízi átkelés nem sokkal
hosszabb, mint a Szántód–Tihany-távolság, továbbá
a hosszúkás Kagoshimai-öbölbe éppen úgy nyúlik
be Sakurajima félszigete, mint a Balatonba a tihanyi földnyelv. Hát még ha tudjuk, hogy Tihany is
tûzhányó volt, igaz, még jóval azelôtt, hogy a Balaton kialakult volna! Ezzel szemben Sakurajima
vulkánja virágkorát éli – Japán egyik legaktívabb
tûzhányója felé közeledünk.

A 13 000 éves Sakurajima egy korábbi kaldera
(Aira) déli szegletében nôtt ki a tengeröbölbôl. A történelmi idôkben is gyakran mûködött, és egészen a
közelmúltig „rendes” sziget volt. 1914-ben azonban hatalmas kitörés rázta meg, amit halálos áldozatokkal is járó földrengések kísértek. (Ennek emlékére – na és persze a jövôre tekintve – azóta is
minden évben elgyakorolják az evakuációt.) A heves
robbanások a közeli nagyvárosra is vastag hamuréteget zúdítottak, ám ezúttal elmaradt a Pompejimértékû pusztulás. Aztán a tûzhányó szelídebb, lávaöntô üzemmódba váltott át, és hatalmas, új
területeket töltött föl a tengerbôl, így „függetlenségét” elveszítette, mert a Kagoshimával átellenes oldalon egy lávafolyás révén hozzákapcsolódott a szárazföldhöz. Ezek az andezites lávafolyások még ma is
sokfelé kopárak, és temérdek látványos sziklaalakzat
figyelhetô meg rajtuk.
1955-tôl a vulkán szinte folyamatos tevékenységet mutat, naponta többször hallatszik robbanás

Kagoshima romokban
az 1914-es kitörés
és földrengés után

Kagoshima kissé talán kaotikus belvárosa és
a „kompugrásnyi” távolságra magasodó
Sakurajima tûzhányó — ezúttal csupán szelíd
bárányfelhôkkel keretezve

A GoogleEarth mûholdfelvételein is szembeötlô
Tihany és Sakurajima hasonlósága. Igaz, ennek
érdekében kisebb geometriai „trükközést” is
bevetettünk: a Kagoshimai-öböl elforgatva és
tükrözve szerepel a képen
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Aso – kalderában nem jó lakni?
Napokig tartó, szüntelen kitörések, 1000 km-es
messzeségbe is elhallatszó dördülések, több tíz kilométer magasra nyújtózó kitörési felhô – melynek
anyaga a Napot elhomályosító hamuként oszlik szét
a sztratoszférában – és mindennek eredményeként a
Föld távoli vidékein sokfelé elmarad a nyár. Ezek a leírások maradtak fenn az írott történelem legnagyobb
kitörésérôl, az indonéz Tambora tûzhányó 1815-ös
katasztrófájáról. Méreteit tekintve azonban még ez is
csupán szerény tûzijátéknak tekinthetô a Kyushu
közepén fekvô, hatalmas Aso-kalderát létrehozó négy
hatalmas kitöréshez képest, melyekrôl azonban emberi feljegyzések nem maradtak fenn, mivelhogy a
legelsô 270 ezer, a legutolsó (és egyben a legnagyobb) pedig 90 ezer évvel ezelôtt formálta át a déljapán táj képét.
E kitörések során a felszín alatt néhány kilométeres mélységben rejtôzô magmakamra anyaga igencsak
megfogyatkozott, és az üres kamra mennyezete hirtelen beomlott. Ezek együttes eredményeként alakult
ki az észak–déli irányban 25 km, kelet–nyugati irányban pedig 17 km kiterjedésû óriáskaldera. Ha nem is
a Föld legnagyobb ilyen alakzata, de kiterjedése és
„szabályos”, majdnem zárt formája, továbbá meredek,
csuszamlásokkal tagolt, befelé nézô lejtôi kétségkívül

FOTÓ: FUKASHI MAENO

a fôkráterbôl, amelyet általában hamufelhô megjelenése kísér. (2009 májusában például 2,7 km magasra tornyosuló hamufelhô csapott fel a déli, aktívabb kráterbôl.) Az alig 8 kilométerre fekvô,
680 000 lakosú Kagoshimában az idôjárás-jelentésnek mindennapos eleme az esetleges hamuhullásról szóló tudósítás. Kedvezôtlen széljárás esetén
sok a takarítanivaló a város minden pontján…
A hamu és a durvább szemcsés vulkáni törmelék a legtöbb gondot mégis a Sakurajima-félsziget
meredek lejtôin okozza, ahol a nagyobb esôzéseket
követôen a vízzel átitatott, hatalmas mennyiségû,
laza törmelék pusztító áradat, azaz lahar formájában
száguld le a hegyrôl. Ezeket próbálják meg kordában tartani az ún. sabogátakkal. Ezek a gátak tulajdonképpen a vízfolyásra merôlegesen állított lépcsôk, amelyek egyrészt lassítani próbálják a lezúduló
víztömeget, másrészt a törmelékanyag egy részét a
gát mögött visszatartják. Ez a rendszer természetesen csak akkor mûködôképes, ha két nagyobb
csapadékesemény között a gátak mögött felgyülemlett törmelékanyagot gondosan (értsd: japán
alapossággal) eltakarítják. Ezért aztán ezeken a helyeken gyakran látni, amint munkagépek járnak föl
és alá. Mindeme pusztítások ellenére derûs idôben,
két kitörés között a sziget peremén békés hangulatú, kis települések élik mindennapjaikat.

A kráterperemi és -belseji mintavételek
nemcsak a geológiai alapkutatást szolgálják, hanem a vulkán mai állapotáról,
aktivitásáról is adatokkal szolgálnak

Gömbhéjakra szétesô vulkáni bomba
a Nakadake-kráter közelében.
Nem árt az óvatosság!…

elôkelô helyet biztosítanak számára a „kalderák rendjében”. Ám ez még nem minden: a legutolsó nagy kitörés óta sem hunyt ki benne teljesen a tûz, hiszen a
közepén 17 új kitörési központ alakult ki, köztük a
legmagasabb, az 1592 m-es Takadake, vagy a máig
aktívan pöfékelô Nakadake. Ennek a 160 m mély
kráternek a fenekén húzódó tóból több száz méter széles oszlopként tör fel a vízgôz, így messzirôl olyan képet nyújt, mintha valami óriási gulyáságyú üzemelne
a hegy tetején.
Jóllehet többnyire szelíden fogadja hódolóit (vulkanológusokat, turistákat, sintohívôket), azért a
kráterek közelében felhúzott bunkerek emlékeztetnek arra, hogy még egy nagyon mérsékelt robbanásos kitörés során fejünkre zuhanó kôdarab is
végzetes lehet, vagy éppen a hirtelen megforduló
szélirány okozhat gázmérgezést. Mindkét lehetôségre akadnak figyelmeztetô példák a közelmúltból.
Az Aso-kalderához közeledve meglehetôsen kíváncsian latolgatom magamban, hogy egy ilyen
extrém méretû, helyenként ma is aktív képzôdmény belsejében vajon milyen táj fogadja a látogatót: kopár lávaföldek, vagy barázdált tufafelszínek,
esetleg víztükör csillogása? Még leginkább ez
utóbbi gondolat közelíti a valóságot, csupán pár tízezer éves késésben vagyok, ugyanis a kaldera kialakulását követôen a zárt üstben tekintélyes méFOTÓ: TELBISZ TAMÁS
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Aso-kaldera 3D-s képe digitális domborzatmodell alapján. Jól megfigyelhetôk
a kaldera meredek belsô falai
és a vízfolyások által szabdalt, lankásabb, külsô lejtôi
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FOTÓ: ANDRE GARDELLA

UDVARIAS JAPÁNOK

A Nakadake-kráter az idôk során odébbvándorolt, így ma meglehetôsen összetett, szabálytalan alakot mutat. A kráter
bal peremén a hangyányi turisták mögött látható, kerek építmények a kritikus helyzetben menedéket nyújtó bunkerek
retû tó alakult ki. A csapadékos éghajlatnak köszönhetôen azonban a külsô lejtôkön gyorsan hátravágódó vízfolyások egyike bejutott a kaldera belsejébe, és nyugati irányból lecsapolta a tó vizét.
Ma is ez a szurdokszerû völgyszakasz az egyetlen
természetes kapuja, és a forgalom nagy része is
ezen át bonyolódik. A kaldera belseje ugyanis – leszámítva a központi vulkánokat – sûrûn lakott terület! Mintegy 70 ezer ember él e holtnak vélt óriás
tûzhányó belsejében, és ameddig a szem ellát, a zöld
és a sárga legkülönfélébb árnyalataiban pompázó,
szabályosan parcellázott rizsföldek uralják a tájat.
E színes mozaikot tovább tarkítja a golfpályák,
települések, vasúti és közúti pályák hálózata.
Vajon milyen a táj a kaldera peremein kívül?
Ehhez az „ôt” kialakító, heves kitörések mûködését
kell megérteni. A több tíz kilométer magasra tor74
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nyosuló kitörési oszlop anyagainak hatalmas súlyát
a mélybôl feltörô gôzök és gázok nyomása tartja
meg a levegôben. Ez a gáznyomás azonban változó
erôsségû, illetve pusztán a szélnyírás is kibillentheti
egyensúlyából a kitörési felhôt, így az összeomolhat.
És ez az irtózatos mennyiségû finom és durva törmelék most már lefelé törekszik, illetve helyzeti
energiáját oldalirányú mozgássá alakítja át, így izzó
felhô (piroklaszt-ár) formájában, hihetetlen sebességgel száguld a vulkántól messze esô területek felé. Az
Aso esetében ezek a piroklaszt-árak 100-150 kilométerre is eltávolodtak a kalderától! Mivel a bennük
kavargó anyag ekkor még meglehetôsen forró, ezért
leülepedéskor a törmelék erôsen „összesül”, és többnyire viszonylag kemény, ellenálló kôzet keletkezik
belôle, amely idônként a bazalthoz hasonlóan oszlopos formákat is hordozhat. Ám a finom vulkáni

MÁV-törzsutasként már az is elbûvölô számomra, amint a
fehér kesztyûs, makulátlan egyenruhás japán kalauz finom
meghajlással üdvözöl a fülkébe lépve, majd a diszkrét jegykezelést követôen hasonlóan elegáns meghajlással távozik.
Persze ennél több nem is várható, mert az udvariasság egyben védôfalat is jelent, amely mögül nem szívesen merészkednek ki a japánok. Csak épp e széles körben ismert
megállapításról nem minden japán értesült. „Családi vacsorameghívásról ne is nagyon álmodozzon!” — így szólt az
intés, ám a konferenciaszervezô japán professzor errôl nem
tudott, így saját házában látott vendégül egy sushi-tálra,
ráadásul a felesége személyesen készített nekünk apró búcsúajándékokat. Egy, csak futólag megismert egyetemi
oktató az egész napos kyotói városnézést követôen saját
— nem túl tágas — otthonában adott szállást, ahol ugyan a
földön kellett aludnom, ám ez éppen nem udvariatlanságból
történt, hiszen ôk is mindennap ezt teszik, nem lévén ágy,
csak tatami a lakásban. Az ismerôs ismerôse pedig elôször
csak a kerékpárját ajánlotta fel, hogy a Sakurajimát bejárhassam vele, majd rejtélyes módon egy szállodai szobát is
kifizetett nekem. És mindezt látatlanul, mert a kis szigetrôl, ahol orvosként dolgozott, nem tudott hazarepülni a közelben dühöngô tájfun miatt. De sokat köszönhetek annak a
leintett autósnak is, aki a kedvemért 30 kilométeres, megállókkal tarkított kitérôt tett, hogy a Kaimont és az Ikedatavat körüljárhassam. Mindeközben a köztünk lévô nyelvi
szakadékot áthidalva kézzel-lábbal igyekezett magyarázni
a látnivalókat, hogy hazaérkezésem után e-mailben, tört angolsággal írja le mindazt, amirôl úgy érezte, hogy helyben
nem sikerült megértenem. Egy legendát szeretnék eloszlatni tehát. Ez több, mint udvariasság!

Utcai építkezésen kitett tábla: a munkás még
a képen is meghajolva kér elnézést az építkezés
okozta kényelmetlenségekért

hamu a kitörést követôen még egy nagyságrenddel
messzebbre kerülhet: a legészakibb japán szigeten,
Hokkaidón is találkozhatunk az Asóból származó
vékony hamurétegekkel.
A kitörés hatásait meglepô módon akár a föld
alatt is tanulmányozhatjuk: a kalderától 60 km-re
fekvô Inazumi-mészkôbarlangban „vízbe fúlt”
cseppkövek jelzik, hogy a karsztvízszint jelentôsen
megemelkedett az Aso kitörése nyomán. A függô
cseppkövek ugyanis kizárólag a korábban már szárazzá vált barlangjáratban alakulhattak ki, ám rajtuk jellegzetes, vízborításra utaló oldási szintek
figyelhetôk meg. A vízszintemelkedés oka pedig abban keresendô, hogy a piroklaszt-árak üledéke jelentôs vastagságban kibélelte a hegyvidék völgyeit,
és ennek megfelelôen a karsztvíz megcsapolási
pontjai is jóval magasabbra kerültek a kitörést követô idôszakban.

Unzen – 1 cunami,
10 000 piroklaszt-ár
Nagaszaki az ember pusztító tevékenységérôl marad örökre emlékezetes, míg a tôle 40 km-re fekvô
Unzen a japán történelem legpusztítóbb hatású
vulkáni katasztrófájáért felelôs. 1792-ben, a tavaszi cseresznyevirágzás idején szelíd, veszélytelen lávafolyás indult el a tûzhányó tetejérôl, ám a bajt
nem ez okozta, hanem a kitörést követô földrengés,
melynek hatására a fôcsúcs és a tengerparti kisváros, Shimabara között magasodó idôs, inaktív Mayuyama-lávadóm oldala leomlott, maga alá temetve
a település egy részét, meg sem állva a tengerig.
A hirtelen vízbe csapódó anyagtömeg hatására cunami indult el, borzalmas pusztítást okozva az öböl
túlsó partján: 15 ezren lelték halálukat ebben a
„halmozott” természeti csapásban!

Már a japán vasúti
bérlet is figyelmeztet
a veszélyekre!
Az elôtérben egy
cunamiként tornyosuló, hatalmas
hullám, a háttérben
a Fuji hóborította
kúpja. A kép eredetije egyébként
egy híres, 19. századi
japán metszet,
Hokusai alkotása
KYUSHU
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A kép közepén látható, erdôvel borított, idôs lávadómot
kikerülték az Unzen fôcsúcsáról induló izzó törmelékárak (az ún. piroklaszt-árak). A megszilárdult törmeléket ma már sárguló fû borítja, de a felszínen
heverô többtonnás sziklatömbök még ilyen nagy
távolságból is jól kivehetôk

Ezután közel 200 évre fellélegezhettek a helyi lakosok, mígnem 1989 novemberétôl megélénkülô
földrengésekrôl adtak hírt a szeizmológusok mûszerei. A földrengések fészke kezdetben 20 km mélyen
és a vulkán mai középpontjától 10 km-re nyugatra
helyezkedett el, azonban a hipocentrumok kitartó
lassúsággal, de egyértelmûen araszoltak a felszín felé
egy ferde zóna mentén. Ezek a gyenge földrezgések
fantasztikus pontossággal rajzolták ki a mélybôl fel-

törekvô magma lassú mozgását, így amikor egy évvel késôbb bekövetkezett az elsô kitörés, már senkit
sem ért váratlanul. A szilíciumban gazdag dácitos lávák általában robbanásos vulkáni mûködést eredményeznek, ám az Unzen esetében a láva alacsony gáztartalma miatt a robbanások többnyire elmaradtak,
és a központi részen kitüremkedô lávából meredek
falú kúp, lávadóm kezdett kialakulni. Ez a belül még
izzó és a hûlés miatt folyton repedezô lávadóm meg-

lehetôsen ingatag képzôdménynek bizonyult. Pusztán a gravitáció hatására is számtalanszor leomlott az
oldala, de erre gyakran rásegített egy-egy belülrôl érkezô újabb lávainjekció vagy egy kisebb robbanás is.
Az eredmény: majd’ 10 ezer piroklaszt-ár, mely 4 év
leforgása alatt zúdult le az Unzen keleti lejtôin. Csúcsnapokon akár 60-70 is elôfordult egymás után. A sors
fintora, hogy a korábbi eseményeknél a város vesztét
okozó Mayuyama-hegy maradványa ezúttal oltal-

mazó falként óvta Shimabara belsô házait a piroklasztárak ellenében. A hegy „védôszárnyain” kívül esô területeken azonban az izzó törmelékárak és a laharok
hatalmas tarolást végeztek.
„Ilyen kis piroklaszt-árakat még életemben nem
láttam” – nyilatkozta némi túlzó elbizakodottsággal
Maurice Krafft, a sokat tapasztalt vulkanológus, filmes szakember a kitörések elsô szakasza után 1991.
június 2-án. Másnap a biztonsági zóna határait átlépve, a jobb felvételek érdekében negyvenharmadmagával közelebb ment a hegyhez. Azon a napon
történetesen egy robbanással megtámogatott, hatalmas piroklaszt-ár zúdult le a hegyrôl a völgy irányába. Az 1500 m magas tûzhányó nem ismert tréfát – a fotós csapatból senki sem élte túl az esetet…
A kitörések 1995-ben véget értek, ám a vulkanológusok kíváncsisága ezután sem csillapult.
Nagyszabású tudományos program kezdôdött,
melynek keretében elhatározták, hogy lefúrnak a
tûzhányót tápláló magmacsatornáig, hogy újabb tapasztalatokat szerezzenek a vulkánok mûködésérôl.
A vállalkozást kilenc évvel késôbb siker koronázta.
A hegy oldalában közel függôlegesen elindított,
majd hiperbolikusan hajló fúrás mintegy 2 km után
elérte az egykori földrezgések által kijelölt tápcsatornát, ahol a magmának csupán hûlt anyagát találták, a hômérséklet ugyanis ekkorra 150 °C-ra
mérséklôdött ebben a mélységben.
A lakosság az Unzen oldalába is visszatért, és látszólag gondtalanul élnek a mérômûszerekkel és jelzôberendezésekkel teleaggatott tûzhányó árnyékában.
Vajon miért nem menekülnek el végleg e nyugtalan földrôl? És mi vonzza ôket ismét vissza?
Aligha lehet kizárólagos választ adni e kérdésekre.
Az mindenesetre tény, hogy a felszínre kerülô vulkáni kôzeteken mindenhol bôven termô talaj alakul
ki, ami igencsak nagy kincs a földbôl élôk számára.
Nem megvetendô elôny az sem, hogy a kimerítô
munkavégzés után jólesik a vulkáni térségek forró
vizes fürdôiben áztatni megfáradt tagjaikat. És talán a japánok szó szerint értelmezik a Szózat sorait:
„Itt élned, s halnod kell”…
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A piroklaszt-ár kialakulásának lépései:
a lávadóm kisebb robbanásokkal kísért
összeomlása, majd az ár hatalmas sebességgel száguld lefelé izzófelhô formájában
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