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v á z á t?  280. —- N é m e ta lfö ld i  e x p e d íc ió  Ú j-G u in e á b a n  320.

A rk tisz  és A n ta rk tisz . B á ln a v a d á s z a t  a  D é li J e g e s  te n g e re n  240. —- B e lg iu m  t e r ü 
le t i  ig é n y e i a z  A n ta r k t i s z o n  240. —  A  d é li s a rk v id é k i  b á ln a v a d á s z a t  1929— 1 936-ban  
160. —  E lls w o r th  1938— 39 év i D é ls a rk  e x p e d íc ió ja  380. —  L. E lls w o r th  n e g y e d ik  
d é ls a rk i  e x p e d íc ió ja  160. —  H a z a é r k e z e t t  a  n é m e t  A n ta r k t i s z  e x p ed íc ió  320. —  J a n  
M ay en  s z ig e té n  40. — N é m e t A n ta r k t i s z  e x p ed íc ió  1938— 39 380. —  N o rv é g  fe n n h a tó s á g  
a z  A n ta r k ti s z o n  240. —  A z o ro sz  é s z a k sa rk i  m e te o ro ló g ia i  á llo m á s  m eg fig y elése in ek  
n é h á n y  e re d m é n y e  159. —  E g y  s a r k k u ta tó  h a lá la  380.

A Magyar Földrajzi Társaság megbízásából kiadja a Franklin-Társulat. 
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Kéz Andor dr.
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1.

Irán délkeleti végétől a Perzsa öböl mentén Fárszba — az ősi Persziszbe — 
vivő három utazásom Sírázban ért véget 1934 májusában. így azután helyénvaló 
volt, hogy onnan induljak utolsó és leghosszabb perzsiai utamra. —

1935 november elején érkeztünk meg Sírázba. Málhánk szállítására Kázarún- 
ból tizenhat izmos öszvért béreltem. Mint előző utamban, most is nagyszerű szol
gálatot tettek ezek a szívós, igénytelen állatok a hegyek között.

Utunk a Fárszból Khuzisztánba vivő ősi főútvonal mentén kezdődött. Khu- 
zisztán a bibliai Elam. A klasszikus világ Szuziána néven ismeri, híres fővárosáról, 
Szuzáról.

Sírázból útrakelve, harmadnapra Ardakán városa alatt egy kis elszigetel
ten álló falomladék keltette föl figyelmemet. Néhánynapi próbaásatás sok khal- 
kolitikus kori mázos cserepet és kőszerszámot vetett felszínre. Leleteink tanúsága 
szerint ezen a 2000 méternél magasabb, jól öntözött fennsíkon három-négyezer 
évvel Kr. e. civilizált telepek lehettek, hasonlók a Fársz alacsonyabb völgyeiben 
talált romhelyekhez.

Ardakán termékeny környékét állandóan fosztogatták a zavargó máma- 
szání törzsek kóbor bandái, mígcsak a mostani szilárd kormány véget nem vetett 
a fölfordultságnak. Ardakán kis városában sok tanújelét láttam a korábbi zűr
zavaros állapotoknak.

Ardakánból eddig nem térképezett úton haladtam tovább nyugat felé. 
A 2300 méter magas Gór-eszpíd hágón keltünk át a középperzsa fennsík perem
hegységén, majd sűrű tölgyrengetegben meredeken szálltunk lefelé az alább Tang-i- 
Khász néven ismert völgybe.

Mérőasztallal végzett térképező munkánk érdekes új fényt vetett Nagy Sán
dor hadjáratának útvonalára Szuzianából Perszepoliszba, a «perzsa kapukon» 
keresztül. A helyszíni megfigyelések végleg megerősítették, hogy ez az ősi útvonal 
— a közbeeső régészeti emlékek egész sorának tanúsága szerint — pontosan a mai 
karaván-út mentén vezetett a Mirtuszok hídjának romjaitól (Pul-i-Mírd) fölfelé 
a Tang-i-Khász patak balpartja fölött emelkedő igen meredek, köves lejtőkön.

Már Kinneir helyesen ismerte föl, hogy Nagy Sándor a «Perzsa kapuk» felé 
ezen a karavánúton nyomult előre. De a helyszín ismerete nélkül lehetetlen volt 
nyomról-nyomra követni azokat a hadmozdulatokat, amelyek lehetővé tették 
Nagy Sándornak, hogy kemény küzdelmek árán elűzze Ariobarzanesz perzsa védő
seregét a hágóról, majd pedig a sereg elpusztítása után tovább hatoljon Persze
poliszba, a fővárosba.
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Nagy Sándor történetíróinak meglehetősen egybevágó részletes leírásaiból 
tudjuk, hogy az ellenség beeresztette a macedónokat a hágó alatti szorosokba, 
de onnan azután kiverte őket. A macedón sereg súlyos veszteségeket szenvedett. 
Ez volt első veresége Nagy Sándornak a perzsa birodalmon átvivő győzelmes had
járatában. Csapataival kénytelen volt visszavonulni. Az ellenségtől 80 stádiumra, 
vagyis hat kilométernyire vonult táborba, nyílt terepen. Veresége egyidőre kényes 
helyzetbe sodorta. Csak nagy nehézséggel sikerült könnyű fegyverzetű csapatai
val éjnek idején lopva egérutat lelni, egy odavaló vezető útmutatásával. Erdő
borította, meredek hegyoldalban menekítette el hadait a védő seregek közeléből.

A fennsík peremére érve, serege egy részét már könnyebb térszínen küldte 
tovább egyenesen Perszepolisznak. ő maga úttalan úton másfelé kanyarodott 
s még hajnal előtt elérte a perzsa előőrsöket, ezeket elkergette és «éppen pirkadat
kor, teljesen váratlanul, rajtaütött Ariobarzanesz táborán.» Ugyanakkor serege 
hátrahagyott része Craterus vezetésével megtámadta a hágót védő ellenséget. 
A két tűz közé szorított perzsák nagy veszteséggel megfutamodtak.

Az Ardakán fennsík tetején áthaladtunkban, majd a Tang-i-Khász völgyébe 
levivő útunk közben megfigyelt térszíni jelenségek pontosan megegyeznek ezek
kel a hadmozdulatokkal.

A Gór-eszpíd hágóról megterhelt öszvérekkel alig-alig járható meredélyes 
lejtőn ereszkedtünk alá. Öt kilométeres út után mintegy 1850 méter magasságban, 
tűrhetően sík térszínen ütöttünk tábort. Ott töltöttük a november 28-ára virradó 
éjjelt. Másnap reggel folytattuk a leszállást és három kilométerrel odább szelíd

lejtésű tisztásra értünk : a Mulla 
Szúzanra.

Nagy Sándor bizonyára ezen 
a nyílt mezőn táborozott, amikor 
közvetlen támadását a perzsák 
visszaverték. Tisztán láttuk a me
redek sziklás lejtők alatt fölfelé 
kanyargó karaván-utat. Itt érte 
a vereség.

A távolság a Mulla Szúzan 
nyílt térsége és a között a pont 
között, ahol a karaván-út a hágó 
alatti szűk szorosba lép, pontosan 
megfelel a 80 stádiumnak (kb. hat 
kilométernek), amennyire Curtius 
szerint Nagy Sándor a meghiúsult 
támadáskor visszavonult. Arria- 
nos szerint Nagy Sándor 100 
stádiumnyi (mintegy 20 kilo
méternyi) bekerítő mozdulata «ne
hezen járható, durva ösvényen» 
vezetett. Ez is pontosan akkora 
távolság, mint Mulla Szúzanból a 
Gór-eszpíd hágóra és onnan a ne
hezen járható úton a hágó mögé, 
amelyet a perzsák tartottak meg
szállva Aliábád fölött.

A festői Tang-i-Khász völ-
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1. Stein Aurél sátra egy kurdisztáni gyüm ölcsösben.

gyön lefelé haladva, többször is nyomára bukkantam egy régi lovaglóösvénynek. 
Ahol az ösvény keresztezi az északnyugatról jövő mély Áb-i-Láleh patakot, rá
bukkanunk a Pul-i-Múrd ősi Szaszanida-kori híd romjára (2. kép). Bejutot
tunk a Fahlián tágas völgyébe. Régentén bizonyára nagy gazdasági jelentő
sége volt ennek a termékeny és könnyen öntözhető földnek.

Közel ahhoz a helyhez, ahol a nyílt Fahlián völgyet elérjük, szembeszökő 
hegytömeg emelkedik 1800 méternél nagyobb magasságba. Mohamedán följegy
zések és az elterjedt legenda «a csaknem megvívhatatlan Kal’a-Szafíd erőssége» 
(«a fehér várkastély») néven emlegeti. Timúr állítólag megostromolta és bevette 
a várat Khúzisztánból Fárszba vonultában.

Az elszigetelten kimagasló hatalmas hegy nem csupán természetadta erős
ség volt, mint ahogy hitték. November 30-án megmásztam a hegyet és ősi építmé
nyek maradványaira találtam rajta. Mintegy ezer méternyire a völgy felett mere- 
délyes sziklafal állta útunkat. Keskeny sziklapárkányokon, zegzugosan kapasz
kodva jutottunk föl a hegytetőre. Száz méterrel a csúcs alatt várerod kapujához 
értünk. A hosszúkás hegytető kerülete megvan vagy hat kilométer. Apró erek 
medrei négy enyhelejtésű, széles gerincre szabdalják a hegyhátat. Az egyik ilyen 
«nullah» eredeténél egy kis állandó forrás fakad. Azt mondják, ötven háztartás 
merít belőle. A víz jelenléte magyarázza meg, hogyan lehetett ez a hegy hosszú 
időn át védhető menedéke a lakosságnak.

A Fahliáríj folyó széles völgyében meneteltünk lefelé. Malária-termő rizs
földek közt ma csak nyomorult kunyhók lapulnak. Két helyütt mégis annak jeleire 
bukkantam, hogy ennek a termékeny síknak valamikor meg lehetett a maga fon-
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tossága. Ott, ahol a folyó egy meredek sziklás hegyfok tövében hirtelen elkanya
rodik, a hegytetőn érdekes, bár nagyon elmosódott, domborművű sziklavésetet 
fedeztem föl. Herzfeld tanár a korai Elamita-uralom idejéből — a Krisztus előtti 
második évezredből — származtatja. Közel hozzá ősi őrállomás maradványaira 
találtam. Alatta keskeny, mesterséges ösvény kanyarog tova bércről bércre. Ez 
a fölfedezés megadja a magyarázatot, hogyan került éppen ide ez a sziklafelirat.

Teleszpíd házcsoportjától északkeletnek, hat-hét kilométerre, alacsony nye
reghez értünk. Kótal-i-Szangar a neve («a kőfal hágója»). A régi karavánút mere
dek szirtfalak között halad át. A másfél kilométer széles hegynyereg végét nagy 
kövekből durván épített, helyenkint csaknem a föld színéig lepusztult fal zárja 
el. A fal mindkét oldalon fölkapaszkodik a megmászhatatlan sziklafalak lábáig 
s így valóságos c h iu s á t alkot. Önkéntelenül eszembe jutott az Arrianos Anabasisá- 
ban elbeszélt történet arról a sziklaszorosról, ahol uxi hegylakók várták a Szuzából 
Perszisz felé vonuló Nagy Sándort, abban a reményben, hogy «megkapják tőle — 
mint a szöveg mondja — azt a fizetséget, amelyet a perzsa király szokott adni 
nekik, valahányszor elvonult arra». Az India északnyugati határszélén szokásos 
mai kifejezéssel szólva, «törzsi illetéknek» (tribal allowance) nevezhetnék ezt.

Nagy Sándor azonban serege egy részével nem ezt a kínálkozó természetes 
utat követte, hanem «éjnek idején más utat választott, a szuzaiak vezetésével», 
váratlanul rajtaütött az uxi falvakon és nagyhirtelen megérkezett a hágó mögé. 
Így kerülte meg azt a kényes átjárót, «ahol valószínű volt, hogy az uxiak teljes 
erővel szembeszállnak vele.» Éppen azon a helyen, amelyben legjobban bizakod
tak, játszotta ki őket.

2.

Régebbi korú és sokkal nevezetesebb régészeti emlékre bukkantam, egy nagy 
sziklasírban, a Tang-i-sír száraz medrén túl a magas, meredek hegyoldalban. Dá-u- 
Dukhtar a neve («a dajka és a hercegkisasszony»). A sírkamra bejáratában álló két 
kettős vöröses mészkőoszlopról kapta nevét. Meredek kapaszkodóval jutottam íöl 
a szikla sír alatt i keskeny terra szig. Magához a sírhoz ép lábbal sem mászhattam 
volna föl a függőleges sziklafalon, még kevésbbé — lábujjak nélkül.*

Onnan, abból a 150 méteres magasságból már jól láthattam a sziklasír hom
lokzatát (8. kép). Egyik kísérőm, egy kohgalu pásztor, pók módjára futott fel 
fürgén a sziki f Jón és fölérve a tetőre, mérőszalaggal nagyjában megállapította 
a sziklasír méreteit. Semmi nyoma annak, hogy kinek a sírja lehetett itt. A hom
lokzat legszembeötlőbb építészeti sajátsága a jón stílusra emlékeztető oszlopfők. 
Ezek és az oszlopfők fedőlemeze meg a párkány görög hatásra vall.

Sokkal nagyobb arányú építészeti maradványokra találtam másnap reggel 
a Tang-i-Brín festői szűk szurdokában lefelé vivő út mentén. A szurdokban a 
Deh-i-Nau völgyet öntöző patakocska törtet keresztül a völgyet Básttól elválasztó 
hegyláncon. Két híd omladékára találtam itt, egymás szomszédságában, a szurdok 
szája közelében. Több építészeti jelenségből kitűnt, hogy a felső híd a régibb, és 
pedig a Szaszanidák korából való. Egyetlen, mintegy ötven méteres merész ívben 
fogta át a szurdokból előtörő patakot. Az alsó hidat alighanem a felső híd össze
omlása után építették.

A felső híd nagy ívének szilárdan megerősített tekintélyes oszlopai még

* Tudjuk, hogy utazónknak 1908-ban, második belsőázsiai kutató útjából hazatérőben,
a Kun-lun havasai között elfagyott a lába s hetekkel később a lehi missziós kórházban jobb.
lába valamennyi ujját leoperálták. (Romvárosok Ázsia sivatagjaiban. 595—599. lap.)
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2. Pul-i-M urd. Híd romja a Szaszanidák korából.

dacolnak az idővel. A jobbparti oszlop mai magassága 14 méter. A balpart szikla
bércei mentén nyolc-íves hídfeljáró vitt föl a hídfő magasságába. Az alsó híd építé
sekor ügyesen fölhasználták ezt a feljárót. Meghosszabbították. Tizenöt további 
ívet építettek hozzá. Ez a híd a korai mohamedán időkből ered. A folyó itt csak
nem száz méter széles. A közbeeső oszlopon át fektetett híd kétívű volt. Valami 
kivételesen nagy vízáradat ezt az építményt is elpusztította.

Átgázoltunk a Tang-i-Brín patakon s ezzel Fársz tartományból átléptünk 
Khúzisztánba. A völgyek talaja láthatólag sívárabbra vált, a művelés még ritkább.

Néhánynapi járóföldre megint ősi épületmaradványokra találtunk a Tang-i- 
Maliún (Ördög-szurdok) száraz medrének a torkolatában. Szaszanida-kori telep 
romjai ezek. Különösen érdekes volt egy jó állapotban megmaradt kis lakóház, 
alighanem valami jómódú gazdálkodó otthona.

Nem messze ettől egy megerősített falnégyszög maradványa a szíriai sivatag 
római határfalának ca ste llu m a h 'a , emlékeztetett. Vájjon lehetséges-e, hogy az erő
dítmény építője színről-színre ismerte azokat a határszéli erősségeket, amelyek
kel Róma évszázadokig dacolt a perzsák betöréseivel a közelkeleti tartományokba? 
Vagy talán bizony valami fogoly római katona-mérnök építette?

A régi úton, mélyen kivájódott gipszhegyek szövevényén át végül elértük 
a széles Behbehán medence keleti végét. Ott, a kis Khairábád falucska fölött 
megint két híd omladékára találtunk a Deh-dast völgyéből alászálló tekintélyes 
folyón. A Szaszanidák korából való alsó hídnak csak egyik félkörös íve maradt 
meg a balparton. Fölötte egy négyszögű csarnok romja, kecses bolthajtásokkal 
mind a négy oldalán. Királyi pavilion lehetett, afféle kilátó.
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Tekintélyesebb volt ennél a másik híd maradványa. Ez későbbi korból való 
építmény, a korai mohamedánság idejéből. A jobbparton három ív, a balparton 
két ív maradt meg belőle : a híd feljárója. Maga a híd egyetlen ívben fogta át az 
itt mintegy 50—60 méter széles sziklás medrű folyót. A hídnak ez a középső íve 
teljesen leromlott. A jobbparti hídoszlop szilárd támfalai mutatják, mily súlyos 
nyomásnak kellett ellenállania.

Behbehán városa tágas síkság közepén van. Földalatti csatornákon át, ha 
helyrehoznák, bőségesen lehetne öntözni ezt a síkot, csakúgy, mint régebben, a 
történeti idők folyamán. Esősre fordult az idő. A kényszerű veszteglés idejét 
próbaásatásra használtam föl a szomszédos apró lomoknál. Egyszínre mázolt 
agyagáruk kerültek felszínre. Rajzaik jellege emlékeztetett a Fárszban talált 
khalkolitikus (kő- és rézkori) cserepekre.

Folytatva htunkat, a korai mohamedán időkben jelentékeny Arradzsan 
város romhelyét kerestem föl, a Márun folyó balpartján. Nagykiterjedésű, alacsony 
törmelókrakásokon kívül semmit nem találtam itt. A közelében levő nagy híd 
romjairól a IX. és X. század arab földrajzírói érdekesen emlékeznek meg. Egyetlen 
hatalmas kőíve csaknem száz méter széles medret hidalt át. Ez a nagy ív teljes
séggel eltűnt azóta. Csak a balparton maradt meg hatalmas sziklákkal megszilár
dított parti oszlopának legalsó része. A jobbparti szilárd kőgáton épült hídoszlo- 
pokat csaknem teljesen elsöpörte az ár.

Hírül hozták, hogy a folyón túl egynapi járásra, Tasán falu közelében ter
jedelmes romváros van. A romokról kiderült, hogy a nagy Szaffaví dinasztia idejé
ből valók, a XVI—XVII. századból. A várost a Kohgalu hegyekben a legújabb 
évekig tartó törzsi viszályok és iitonállások következtében uralkodó zavargások 
miatt hagyták el lakói.

Tásánból háromnapi fáradalmas menetben értük el Deh-dast romvárost. 
Romjai elég érdekesek, habár nincs közöttük egy sem, amelyik régebbi eredetű 
a Szaffaví-korszaknál. Annak a dinasztiának kemény uralma megvédte az akkori 
fővárosba, Iszfahánba vivő régi kereskedelmi út biztonságát. Az elhagyott város 
egészen tekintélyes látvány a távolból a sziklás hegyen és hegy körül szorosan 
egybeépült száz meg száz kőházával. A szűk utcák mentén sorakozó, némaságba 
burkolódzó épületek a pusztulás megragadó látványát tárták elénk. Tanulmányo
zásuk tanulságos régészeti leckének ígérkezett. De kísérőim idegenkedtek a halotti 
hely komor képétől és örültek, hogy hátat fordíthattak neki.

Északnyugat felé folytattuk vándorlásunkat meredek hegyhátak és mélyen 
bevájt vízmosások sorain keresztül a régebben sokat zavargó bahmai törzs-lakta 
hegyvidék határára. Onnan a Tang-i-Szarvak hágó alatti sziklába faragott szob
rokhoz igyekeztünk eljutni.

Erdőborította szűk szurdokban küzdelmesen haladtunk fölfelé. Kiszögellő 
sziklák, lehullott mészkőtömbök lépten-nyomon megakasztottak htunkban, s csak 
nagy erőfeszítéssel vergődtünk keresztül ezeken a szinte járhatatlan helyeken 
öszvéreinkkel és teherhordó embereinkkel. Az 1600 méter magas hágót hó borí
totta. Ott éjszakáztunk és másnap ereszkedtünk alá a túlsó oldal völgyében. A völgy 
kezdetét viruló ciprusok növik be. Ezekről kapta nevét a hágó.

A hatalmas, levált sziklatömbökbe faragott domborművekről csaknem üzáz 
éve De Bode báró hozott először hírt. Sokkal érdekesebbek voltak ezek, mint ahogy 
vártam. A legnagyobbik dombormű egy hat méternél magasabb, levált szikla- 
tömbbe van vésve. Ülő királyi személyiséget ábrázol, mellette több sorban kísé
retének álló alakjai, mind parthusi viseletben. Alatta ugyanabba az irányba for
duló négy másik alak. Kezüket áhítatos tartásba nyújtják fel. az oltár felé. Jobbra
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ölük egy oroszlánt üldöző 
óvás. Mindez a dombormű 

:!első sorát tölti ki. Alul 
más ábrázolások sorai.

Az északnyugati, meg
lehetősen sík sarkot eg}r 
félreismerhetetlenül part
husi stílusú óriási alak fog
lalja el — talán varázsló. 
Fölemelt jobbkarjával ma
gasra mutat, egy oltár 
felé. A jelenet nyilván val
lásos buzdítás. Két proto- 
pahlaví betűs felirat ugyan
csak a késői parthusi kor
szakra vall.

Jobb állapotban ma
radt és meglepőbb egy 
másik szikla harcias dom
borműve. Ellenségére tá
madó lovast ábrázol ez, 
lovastul együtt, tetőtől 
talpig páncélba öltözve.

Hatásos ábrázolása ez 
a parthus seregek páncélos 
lovagjának, aki százado
kon át rettegett ellensége 
volt a római haderőnek.

Más domborművek is 
voltak ott följebb és lejebb, 
kisebb sziklákon. Emlí
tésre méltó közülök egy 3. Sziklasír az Achem enidák korából, Deh-i-nau-ban.

egyházi férfiú alakja, amint
jobbkarját az oltártűz fölé emeli. A szikla mellett kövezett ösvény visz el. Az 
ösvény a szurdok szájától jó másfél kilométernyi távolságig követhető, ott nyoma 
vész, a domborművek főcsoportján túl nincs folytatása.

Útban Kal’-a-i-tul-ba, a nagy bakhtiárí főnökök egykori sziklahelyére, 
érdekes romot vizsgáltam meg egy meglehetősen hepe-hupás mészkő-fennsíkon. 
A rom neve Gacs-darvázeh, vagyis Gipsz-kapu- Régebbi leírások szerint egyszerű 
vámszedés céljára épült, valójában könnyen fölismerhető, hogy őrállomás volt 
valószínűleg a parthus időkből. Pontosan olyan jellegű építmény, mint azok a cas- 
te l lu m -ok, amelyeket húsz éve nyomoztam ki a sivatagi határszélen, Szísztántól 
délre. *

Fontos újkori fölfedezés várt rám innen északra, Málamírban. A kerület 
derék katonai elüljárójának házánál meglepetésemre és örömömre egy kétméteres 
bronzszoborra találtam (4. kép). A gondosan mintázott szobormű férfialakot ábrá
zolt, iráni viseletben. Hajviselete is iráni jellegű volt, de a kitűnően mintázott fej

»
* Stein Aurél : Indiából Kínába. (Harmadik utam Belső-Ázsiába. 1913—1916.) Buda

pest, 1923. 129—131. lap.
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homlokabroncsa határozottan hellén művészi hatásra vallott. Arcvonásai a gan- 
dhárai görög-buddhista szobrok bizonyos típusaira emlékeztettek. Ezt a szobrot 
néhány hónapja találták. Ugyanakkor apróbb bronz-szobrok és márványfejek 
töredékeire bukkantak. Mindezek a szobormaradványok világosan parthusi korúak.

Természetesen látni kívántam Samí-t, ahol ez a jelentékeny lelet felszínre 
került. De mielőtt elindultam oda, északnyugatnak, rövid próbaásatást végeztem 
egy kis faomladék körül és érdekes mázos cserepekre találtam. Ez a lelet véglege
sen bebizonyította, hogy a jól öntözött Málamír medencében khalkolitikus, vagyis 
kő- és rézkori telep maradványai vannak.

Samí meredek, de meglehetősen nyitott völgyében megmutatták nekünk 
a bronzszobrok lelőhelyét. Körülbelül 2000 méter magasságban van ez, a nyuga
ton emelkedő szaggatott hegy egyik lépcsőzetén. Nemrégiben rendelet ment az 
itt élő, még félnomád bakhtiárík elszórt tanyáira, hogy mindazok, akik szántó
földre számot tartanak, telepedjenek le ott állandó hajlékokban. Egyik samí hozzá 
is fogott, hogy házat épít magának a hegyoldalban. Az alap ásása közben alig 
félméternyire a felszin alatt bukkant rá a Málamírban látott bronzszoborra.

Egyheti ásatással rendszeresen feltártuk az egész lelőhelyet. Körülbelül 
23 méter hosszú, 12 méter széles, négyszögű szentély volt ez. Tűz pusztította el 
és ki is fosztották. Fémet és egyéb hasznos anyagokat kutattak az omladékban. 
Még a szobrok kőtalapzatait is kitúrták helyükből. Bronzszobrok töredékei kerül
tek napvilágra. Voltak köztük életnagyságnál nagyobbak. Valamennyi hellén 
művészi hatásról tanúskodott.

Legmegkapóbbak voltak közöttük egy nyilván erőszakkal szétzúzott finom 
férfi-fej töredékei. Szerencsére összeilleszthető volt az arc két darabja s a hellén 
stílus természethez hű ábrázolásmódja tisztán fölismerhető volt. A hajat leszorító 
homlokszalag arra mutat, hogy királyi személyiséget ábrázol a szobor, talán Nagy 
Sándort. Az istenített királyok kultusza kimutatható Nagy Sándor utódai között 
a Közel-Keleten.

Egyéb szobormaradványokon kívül találtunk egy finoman faragott kis 
márványoltárt, egy díszes rézgyertyatartó darabjait, egy kecsesrajzú bronz szék
vagy asztallábat.

Fölmerül a rejtélyes kérdés, hogyan került ide, erre a szegény és félreeső 
telepre ez a fényűző szentély, a hellén-iráni vallási kultusznak ilyen gazdag kin
cseivel.

Akármi is a titka ennek, hálásnak kell lennünk, hogy ezek a samíi leletek 
fényt vetnek az iráni művészet megragadó korszakára, amelyekről eleddig alig-alig 
tudtunk valami kézzelfoghatót.

3.
Február elején többféle okból is fontos volt, hogy elmenjek Khúzisztán tar

tomány székhelyére, Ahvázba. Utamat nagyban megkönnyítette az angol-iráni 
olajtársaság vezetőjének segítsége és vendégszerető figyelme. Két napot töltöttem 
Maidán-i Naftún nagy olajmezőin. Igazán meglepett a fizikai és egyéb nehézsége
ken diadalmaskodó brit ipari vállalkozás és mérnöki leleményesség nagyszerű 
sikere.

Ahvázban A. E. Watkinson, a brit konzul vendége voltam. A khuzisztáni 
és dírisztáni csapatok parancsnoka, Mo-iní tábornok is készségesen támogatott. 
Új katonai kíséretet rendelt mellém és más szükséges intézkedésekkel is megköny- 
nyítette előttem álló hosszú utamat.

Mielőtt karavánomhoz csatlakoztam Dizfulban, az ősi Szuza nagy romhelyére
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mentem el. Dienlefoy és De Morgan kezdeményezése óta a francia kormány támo
gatásával folyó nagykiterjedésű rendszeres ásatások fontos fölfedezésekre vezettek. 
A szuzai bizottság vezetője, B. de Mecqueném, szíves vendégszeretettel fogadott. 
Az ő avatott kalauzolása kellemessé és tanulságossá tette látogatásomat.

A Karkheh vagy Szaimareh folyót a Pá-i-ful ősi hídjánál és gátjánál értük 
el. A folyó kanyargó, mély szurdokában vitt utunk tovább, nehezen járható, 
eddig még nem térképezett szorosokban, addig a pontig, ahol a jókora folyó meg
kerüli a szaggatott Kabír-Kóh hegy legdélkeletibb végét.

Onnan a balparton mentünk tovább napokig. A folyó itt olyan zegzugos, 
mély és szűk szorosokban törtet keresztül, hogy a folyómenti gépkocsi-útról tel
jességgel láthatatlan. Egyik ponton annyira összeszűkül a sziklás meder, hogy 
Sir Henry Rawlinson fürgelábú kísérői merő legénykedésből át-átugráltak egyik 
partjáról a másikra.

Ott, ahol Dzsaidár kis nyílt síkján elhagytuk a modern oszágutat, szembe
szökő bizonyságát láttuk annak, hogy rég időben is kereskedelmi útvonal vezetett 
erre s így állandó telepnek is kellett lennie. A Kásgán folyót, a Szaimareh jelenté
keny mellékfolyóját híd fogta át itt. Maradványai még ma is elég tekintélyesek. 
Balparti oszlopa a híd megmaradt ívével eléri a 20 méter magasságot. A 
meder közepén épült hídoszlop hatalmas leomlott tömbökben hever a zúgó 
folyóban. Valószínű, hogy 
ez a kétívű híd a korai 
mohamedán időkben épült.
Neve : Pul-i- Kurr-i duk- 
htar(«a hercegnő szolgája»).

Dzsaidárból kétnapi 
rövid menetben átvágtunk 
délnek egy alacsony gipsz
dombvidéken, közbeeső 
vízmosásokon keresztül, a 
Szaimareh hordalék-feltöl- 
tötte nyílt völgytágulatá- 
hoz. A Kabír-Kóh lábánál 
összeszűkülő folyón híd 
épült a XVI. században, 
kevéssel az alatt a hely 
alatt, ahol egyesül a Kás- 
gánnal. A hidat azóta több
szörösen újjáépítették. Kö
zépső íve leomlott azóta, 
hogy Rawlinson 1836-ban 
átment rajta perzsa kato
nák kíséretében. így mi 
most bőrtömlőn keltünk 
át a vizen. Az egytucatnyi 
kecskebőrből összekötö
zött, nádkötegekkel borí
tott tutajocska csak há
rom öszvért bírt meg, 
egyetlen utassal.

Csaknem egy egesz 4. Bronzszobor a sam i-i parthus szentélyből.
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napba telt, míg karavánunkkal átjutottunk a folyón. A télen és tavasszal át- 
gázolhatatlan vizen még kétszer keltünk át ilyen módon további utunkban.

A civilizáció hullámzására jellemző, hogy Lúrisztánban ma nem ismerik 
a cserépedényt. Bőr-iszákból isznak az emberek és ugyanezeket a tömlőket hasz
nálják, felfújva, ha folyón kell átkelniük.

A Szaimareh jobbpartjára érve, a fokozatosan táguló hordalékos völgyfené
ken haladtunk fölfelé a szaggatott Kanír-Kóh hegy tövében.

A folyómenti lapályból szembetűnően kiemelkedő két falmaradvány kör
nyékén sebtében végzett ásatás érdekes eredménnyel járt. Khalkolitikus korú mázas 
cserepeket és vésett kőpecséteket találtunk. Bizonysága ez annak, hogy a törté
nelem előtti korban állandó emberi telep lehetett ezen a helyen. Könnyebb és 
még sokkal hálásabb volt az ilyen maradványok kikutatása egy keskeny agyag
hátságon, amely jó harminc méterre emelkedett a kivájódott földnyelvek közötti 
sík térség fölé. A hely neve Kózagaran, «a cserepesek helye». Az agyaghát meredek 
oldalát könnyű volt lenyesni az eredeti térszínig. Tömegesen kerültek napvilágra 
az érdekes rajzó, néha állatalakokkal díszített mázas cserepek. Valamennyi hatá
rozottan khalkolitikus korú volt. Vésett gombpecséteket, terrakotta szobrocská
kat, kőszerszámokat is találtunk.

Érdekes megfigyelésekre nyílt alkalmam északra innen a Runiskán és Tar- 
hán völgyében, majd ismét átkelve a Szaimareh folyón, a Sírván oldalvölgyében. 
Itt és lejebb a Szaimareh völgyében már nyomasztó volt a hőség. Ez a tájék már 
a ga r m -s í r h o z , a forró vidékhez tartozik. Annál inkább élveztem azután a tovább 
északnak, Hulailánba vivő utamat, amikor meg-megcsapott a néhol csaknem 
2000 méterig emelkedő, erdőborította hegyekből áramló hűvös levegő.

Hulailán alatt egy merész híd romja tanúskodik az ősi forgalomról, a nagy- 
völgyek mentén, Tarhánból Kermánsáhba. Ezen a termékeny vidéken, feljebb a 
folyó mindkét partján éveken át «vadásztak» a «lúrisztáni bronzokra». A lúr törzs
főnökök gondoskodtak a kermánsáhi régiségkereskedők szükségleteiről. Később 
azután ügyes hamisítók is munkához láttak és elárasztották a piacot, hogy a gyűj
tők és a nyugati múzeumok ki ne fogyjanak ezekből a tárgyakból.

Két nagykiterjedésű temetkezőhelyet vizsgáltam meg Hulailánban. Itt is, 
mint másutt, feltűnt, hogy a lú r  régiségkutatók minden sírt megbolygattak, ahol 
bronzleletekre számíthattak. Tapasztalatból tudták, hogy ezeket a nagy kőlapok
kal gondosan befödött üregekben kell keresniük. Az ilyen sírok földtakaróját he
gyes fácskával föltúrták és már a felületen rábukkantak zsákmányukra.

Rendszeres próbaásatásunk Kazábád ősi falomladékai körül, Hulailán 
megmívelt földjének nyugati határán, megközelítőleg egykorú sírokat tárt 
fel. Teljes tetemekkel együtt napfényre kerültek itt különféle bronztárgyak, 
tűk, szobrocskák és csészék, vaskarperecek, karkötők, tűk és kések. Ezekből 
a leletekből ítélve, a hulailáni temetkező helyen és a nagyjában egykorú sírok
ban talált «lúrisztáni bronzok» valószínű kora a Krisztus előtti első évezred 
kezdetére tehető.

A tavasz fakadóban volt, mióta Lúrisztán földjére léptünk. A völgyek virágai 
és rövidéletű zöldje gyönyörködtette szemünket. Most hogy északkeletnek for
dultunk, a magasabb tájak felé, a viruló tavasz tovább kísért bennünket. Két- 
napi kellemes menetben tölgyerdő-borította hegyháton, 1500—1800 méter magas
ságban, a Kóh-i-dast tágas völgyteknőjébe jutottunk. Ez a központi fekvésű völgy 
kedvelt fészke volt a lúr főnököknek nemzedékeken keresztül. Törzsi viszályok 
és cselszövények is segítették őket abban, hogy Lúrisztán északi részét, Pís-i- 
Kóh-t hatalmukba kerítsék. Nem csoda, hogy a Kóh-i-dast völgye sokat szenve-
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5. ő s i  híd Szam akban (Lúrisztán).

dett törzsfőnökeinek erőszakosságától s jóllehet tekintélyes mívelhető földjei van
nak, sajnálatosan elnéptelenedett.

Itt is valamennyi sírt megbolygatták a bronzot kereső fosztogatók. Egyik 
ilyen ősi telep romhelyén -— amelyet méltán neveznek Csigá-pahan-nak, vagyis 
«nagy falomladéknak», mert kerülete meghaladja a másfél kilométert — négy napig 
tartó próbaásatásunk igen sok korai khalkolitikus cserepet vetett felszínre. Fínom- 
rajzú mértani minták mellett a Fárszban talált khalkolitikus leletekre emlékez
tető érdekes állatalakokat ábrázoló töredékekre találtunk. Sokféle apró bronz
tárgy, csont- és kőeszköz is volt leleteink között.

A tavaszi évad befejező munkájára Lúrisztán magasabb fekvésű tájaira 
vonultunk : Alistar és Delfán vidékére. A Kásgán folyó festői, szűk völgyében 
haladtunk észak felé. Első este egy romokban heverő, hatalmas régi hídhoz érkez
tünk (5. kép). Építésmódja is érdekes volt, még jobban megragadta figyelmemet 
egy nagy kőlap pontosan keltezett felirata. A k ú p  betűs szöveget Kramers leideni 
tanár fejtette meg. Kitűnik belőle, hogy a híd építését Amír Abú’l-Nadzsm Badr 
kurd főnök rendelte el Kr. u. 999-ben s az építés 1009-ben fejeződött be.

Följebb a folyó mentén, ahol zegzugos szorosokban törtet keresztül a folyó 
a fő hegyláncon, néhol le kellett raknunk a málhát az öszvérekről, hogy a ki
szögellő sziklaélek alatt üggyel-bajjal átférkőzhessenek. Egyik ponton, Tangi- 
Gausumárnál, már csak magában a 25—30 méterre összeszűkült sziklás mederben 
botorkáltunk tovább, meredélyes mészkőfalak között. Mi is csak úgy juthattunk
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tovább, hogy a szirtíal tövében egy ősi kövezett ösvényre bukkantunk. Annak 
a néhol már csaknem elmosott kőkockáin lépkedtünk tova.

Egy széles nyergen átkelve, Alistar tágas fennsíkja kitárult előttünk a rész
ben hófedte hegyek karéjában. Ezen a termékeny síkon a legutóbbi évekig csak 
nyár idején voltak itt-ott lakott telepek a delfáni oldalon. A bőségesen öntözött 
terület viruló búza- és mákföldjei között többnyire az ősi telepek maradványai 
fölé épült apró falvacskák húzódnak meg.

Egyik ilyen mai település Alistar történelemelőtti főtelepének a helyén terül 
el. A jelek szerint átmenetileg később is élt itt letelepült lakosság, egészen a kései 
mohamedán korig. Érdekes mázos cserepeket találtunk. Ezek a mértani és állat- 
alakokat ábrázoló cserépedények és apró bronz- és kőtárgyak mind a kései khal- 
kolitikus időkből, a kő- és rézkorból valók.

Alistarból északnyugatnak vándoroltunk tovább, a Lúrisztánt Nihávandtól 
és Kangavartól elválasztó magas hegylánc tövében. Az ősi Media jólismert kerü
letei ezek.

Kháva és Khavárí kétezer méter magasságban elterülő nyílt völgyeiben 
amelyek, akárcsak Pís-i-Kóh északi vidékének többi völgye, eddig nem voltak 
térképezve — ősi telepek maradványait nyomoztuk ki. Két ilyen romhelyet kutat - 
tunk át. A napfényre került cserépedények és egyéb leletek annak a bizonyságai, 
hogy ezek a magasfekvésű ősi telepek egy korúak Girairánnal. A sírokban talált 
érdekes emlékek közt voltak mezopotámiai hatásra valló, nyaklánc szemeiként 
viselt hengeralakú, vésett pecsétnyomók. Jókora bronzgyűrűket is találtunk. Eze
ket alighanem pénzként használták. Viselésre túlságosan súlyosak lehettek.

Delfánnak még nem térképezett magas völgyeiben haladtunk tovább nyugat 
felé, arra a vidékre, ahol Lúrisztán északnyugati határszéle érintkezik Harszínnal, 
Kermansáh tartomány egyik régi lakott kerületével. Háromhónapi utazás után, 
olyan vidékeken, amelyeket évszázadok zavarai letaroltak és kifosztottak, jóleső 
öröm volt megérkezni a viruló gyümölcsösök és vén platánok ligeteiben megbúvó 
Harszín városkába. A növényzetet tápláló öntöző-csatornák életadó vize egy kopár 
hegylánc magas mészkő-szirtjei alól feltörő nagyszerű forrásból fakad. A sziklafal 
egy részét simára csiszolták, hogy domborművet faragjanak vagy feliratot vésse
nek bele, de ezt a munkát már nem hajtották végre.

4.

Kermánsáhban tizenkét napot töltöttem a brit konzulátus vendégszerető 
házában. Sokféle intézkedés, írnivaló és egyéb irodalmi munka várakozott rám. 
Nem indulhattam el Perzsa-Kurdisztánba, amíg mindezekkel a feladatokkal nem 
végzek. Ott, a magasabb völgyekben reméltem, hogy elviselhetőbb a nyári hóna
pok forrósága és hűvösebb időben folytathatom kutató munkámat.

Kocsin és szekéren utazva a jó gépkocsi-úton, június 16-án érkeztem meg 
Szenneh tartományi fővárosba. Tervezett további utam elé váratlan akadályok 
gördültek s ezért hosszabb ideig vesztegeltem itt. Szerencsémre Mirza Saháb-ud- 
dauleh, a tartomány föl világosodott kormányzója, végül is elhárította a nehéz
ségeket és megkaptam az engedélyt és a csendőr-kíséretet.

Július 2-án útrakeltem a karaftói sziklabarlangok felé. Dr. W. Tarn hívta 
föl először ezekre a figyelmemet. Sir Kér Porter 18Í6-ban tökéletlenül lemásolt 
ott egy görög feliratot, amelyben előfordul Heraklesz neve. Ez sugallta Tarn dr. 
kitűnő tudós barátomnak azt a gondolatot, hogy azok a barlangok talán valamiféle 
összefüggésben vannak azzal a Heraklesz-szentéllyel, amelyről Tacitus tesz emlí-
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tést a Gotarzes parthus király ellen viselt római hadjárat történetében (Anna
les, XII. 13.). Hogy hol lehetett ez a szentély, eddig nem lehetett megállapítani. 
Tacitus szövege megemlíti a Szanbulosz hegyet : a támadást váró Gotarzes ott 
leste Heraklesz isteni jóslatának szavait.

Háromnapi menetben értük el Divándarát. Kurd katonákkal megerősített 
kíséretünk ott várakozott ránk. Északkeletnek fordultunk és 2000 méteres fenn
síkon vivő újabb háromnapos útban megérkeztünk a barlangokhoz.

A barlangok egy része természetes üreg, más részét emberkéz vájta a nehe
zen megmászható meredélyes sziklafalba. Három emeletsorban sorakoznak ezek 
a tágas sziklaüregek és folyosók. A legfelső sor alighanem lakásnak használt, leve
gős és világos helyiségeinek bejárata fölött megtaláltam azt a sziklába vésett 
görög feliratot, amelyet Sir Kerk Porter látott annak idején. A Heraklesz nevével 
kapcsolatos, jól ismert feliratból nyilvánvaló, hogy ezt a sziklabarlangot csak
ugyan Heraklesz istenség szentélyének tekintették.

Tacitus előbb említett szövege elbeszél egy különös helyi mondát erről a 
szentélyről. A monda szerint az a hiedelem járta, hogy Heraklesz lóháton vadá
szatra szokott járni éjszaka s ezért a papok fölnyergeit lovakat tartanak készen
létben számára, nyíllal fölszerelve, s amikor a lovak üres tegezzel visszatérnek reg
gel a szentélyhez, a papok elindulnak a hegyekbe, hogy összeszedjék az istenség 
vadász-zsákmányát. A legendából értjük meg, mit jelent a felirat fölött látható 
durva sziklavéset lovas alakja. Ez az ábrázolat, meg a bejárat mögötti helyiség 
kormos sziklafalának hasonló sgraffitoi világos bizonyságai annak, hogy a felirat-

(3. Kurd tábor Lahidzsanban (Perzsia).
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ban említett Heraklesz voltaképpen azt az isteni lovast jelenti, akiről a legenda 
megemlékezik.

A felirat ősírástani jellegéből világosan kitűnik, bogy a sziklavéset időszámí
tásunk első vagy második századából való, tehát Claudius koránál s a római had
járatnál jóval régibb időből.

Ez a nagy, természetes sziklabarlang, a benne uralkodó félhomállyal és a 
hegy belsejébe elágazó titokzatos repedések szövevényével csodálatosan alkalmas 
lehetett efféle szentélynek, ahol az isteni szózatra várakozók összegyűlnek. Az 
üregek a Cumaeban látott Sybilla-barlangokra emlékeztettek. A nagyszámú csar
nok, folyosó kivájása rengeteg munkába kerülhetett. Bizonysága ez annak, hogy 
hosszú korokon át híres szent hely lehetett ez a barlang.

Gyakorlati megfontolásból le kellett mondanom arról, hogy hosszúra nyújt
sam itt kutatásaimat. Kárpótlásnak éreztem, amikor később Karafto környékén 
végzett helyszíni megfigyelésekből sikerült megállapítanom, hogy melyik is a szikla
feliratban emlegetett Szanbulosz hegy. Onnan nyugat felé mentünk tovább Szakiz 
városába az állandó karavánúton. Folytatása ez annak az iráki Kurdisztánon és 
Szardast-on átvivő közvetlen útvonalnak, amely Arbilt összeköti Zindzsán és 
Hamadán nagy fennsíkjaival Mediában.

Tacitus évkönyveiből tudjuk, hogy a római hadjárat Adiabeneből indult ki, 
arról a területről, amelynek fő központjai ősidőktől mind a mai napig Moszul (az 
ősi Ninive) és Arbil (az egykori Arbela).

Jóllehet a szakizi helyőrség derék tisztjei nagyon szívesen fogadtak, tovább 
mentem, a még elzárt határszéli terület közelébe. Északnak igyekeztem Szandzs- 
bulakba, Urumije (újabb nevén Bezáje) tartomány egyik kerületének székhelyére, 
az Urumije tótól délre. Reméltem, hogy ott a perzsa-iráki határhegység (a Zagrosz 
hegylánc) magasabb völgyeiben hűvösebb lesz az augusztus.

Lahidzsánt július utolsó napján értük el. A kellemes nyitott völgyekre 3300 
méterig emelkedő, hóborította hegycsúcsok tekintettek alá a távolból. Amint 
reméltem is, számos ősi falmaradványra találtam Lahidzsánban. Kő- és réz
kori telepek emlékei ezek. A földszínén cseréptűzhelyeket és simított tűzköveket 
szedtünk össze.

Ez a termékeny vidék sokat szenvedett a turkok és oroszok többszöri be
töréseitől a világháborúban s annyira elnéptelenedett, hogy most aratás idején 
még csak a próbaásatásokra sem kaptam elég munkaerőt.

Paszva-Kal’a húsz méter magas falmaradványai arra vallanak, hogy ezen 
a vidéken a történelmi korig sűrűnlakott telepek lehettek. Ezt erősíti meg a Kítkán 
hegyi erődje közelében talált ős-mohamedán kori emlékek vizsgálata is. Az erősség 
a völgy fölött uralkodó, nehezen hozzáférhető hegy ormán épült, sziklákkal övezett 
fennsíkon, 2400 méter magasságban.

Paszvából egy meglehetős alacsony vízválasztón keresztül két nap alatt 
jutottunk át abba a bőven öntözött tágas völgységbe, amelynek kurd neve Usnu- 
víje. Nagy telep maradványaira találtunk itt. Égyik oldalát ma egy Dinkhá nevű 
kis falucska foglalja el. A falomladék északi oldalát kivájta a mellette elfolyó 
patak. A víz színe fölött 3—3 x/2 méter magasságig alámosott partfalban futólagos 
ásatással is pompásan meg lehetett állapítani a falat alkotó törmelék rétegeit. 
Egyheti ásatásunkat gazdag leletek jutalmazták.

Több érintetlen sírgödör került napvilágra. A benne talált sírtárgyak — köz
tük három különböző halotti ruha — mind bronzkoriak.

Mielőtt elhagytuk — szeptember első hetében — az Usnu kerületet, ásatá
sokat végeztem egv Gird-i-Haszan’Ali néven ismert szembetűnő falmaradvány
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körül. Leleteim kiegészítik dinkhái ásatásunk eredményeit. Ahogy mélyebbre és 
mélyebbre ástunk, egyre több és több, rajzokkal díszített mázos cserépedényre 
találtunk. Egyszínű díszítéseik merész vonásokkal megrajzolt kosokat, stilizált 
fákat ábrázoltak, hasonló jellegűeket, mint a Fárszban és a távolabbi Kelet khal- 
kolitikus romhelyeiről ismert díszítések.

Keletnek folytattuk útunkat, Szolduzba. Ez volt legészakibb határa az uta
zásunkban bejárt területnek. A termékeny, áradásos talaj tekintélyes számú népes
séget tart el a XIX. század kezdete óta. De mindenfelé nagyon is sok jele mutat
kozott a hosszantartó, romboló orosz foglalás okozta pusztulásnak, éhínségnek 
és elnéptelenedésnek. így például Naghadéban, a kerület közigazgatási székhelyén 
egy nagy történelem előtti telep falmaradványai körül a lakóházak nagy része 
romokban hever, elhagyottan. A háború előtt — úgy beszélték — 1200 lakóház 
volt itt, ma alig 800.

A bőséges nedvességben buján díszlő növénytakaró megnehezítette az itt 
kinyomozott ősi telepek korának megállapítását puszta felszíni leletek alapján. 
Szerencsére döntő útbaigazítást adott a legnagyobb romhely mellett korábban 
talált véletlen lelet. A tekintélyes Haszanlu falu közelében, kb. tíz kilométerre a 
tóparttól, emelkedik egy jókora romfal. Kerülete a fal tövében meghaladja a más
fél kilométert, a fal magassága egyhelyütt eléri a húsz métert. A falubeliek a lép
csőzetes talajon nagy agyagedényekre bukkantak. A leletek figyelmet keltettek 
és avatott régiségbúvárok mentek a helyszínére.

Amikor mi tábort ütöttünk'a lelőhelyen, azzal kezdtük, hogy a falomladék 
oldalát a lépcsőzettel szemben lemetszettük. Lakóház törmelékeire találtunk. Sok 
és sokféle réz- és bronztárgy került napvilágra abból a korból, amikor a réz- és 
bronz-eszközök már teljesen kiszorították a kőszerszámokat és a vas még éppen 
esak feltűnedezőben volt. Különösen érdekesek voltak a kis agyagégetőkben talált 
különböző alakú cserépedények.

További egy hetet töltöttem a terrasz kikutatásával. Sírokat sejtettem benne 
és csakugyan érdekes sírleletekre találtam két méter mélységen túl, le egészen a 
természetes talaj közeiéig. A más-más helyzetben eltemetett tetemek mellett jó 
állapotban megmaradt sírtárgyak kerültek napvilágra, köztük a holtak túlvilági 
használatára szánt edények. Alakjuk és számuk lényegesen változó. Kecses csé
szék, szélesszájú sekély kelyhek, talpas tálak, háromlábú fazekak voltak közöttük. 
Különösen érdekes mjzúak és gondosan formázottak voltak a nagy vizeskorsók. 
Hasonló alakú edények vannak a lúrisztáni bronzok között. A sírtárgyak össze
állításában bizonyos egyöntetűség mutatkozott. De a holtakkal — kivált a nő
tetemekkel — eltemetett ékszerekben és egyéb tárgyakban (bronzgyűrűk, kar- 
perecek, tűk és a többi) nagy volt a változatosság.

A leggazdagabb sírlelet egy nő sírjából került felszínre, negyedfél méter mély
ségből. Nyakát fűzérek díszítették: kő- és üveggyöngyből, rézkarikákból, sőt 
aranylemezkékből fűzött nyakláncok. Keblén széles plakett, vékony vaslemezre 
alkalmazott rézcsíkokkal. Ennél is súlyosabb lehetett egy másfélaraszos, vékony 
rézcsövecskékből alakított díszítmény. Ezt az apró rézgolyókkal egybeakasztott 
ékszert a keblén viselte a nő s minden mozdulatára bizonyára kellemesen csilin
gelt. Három vasgyűrűt is találtunk. Ezeket a láb hüvelykujján viselték. Egyikben 
még benne volt a lábujj csontja.

A jólvégzett munka után nyugodt lelkiismerettel hagytam el ezt a helyet. 
Érdekes, bár erny^sztő napok voltak ezek. A hőséget még a többnyire reggeltől 
estig tartó szilaj szélrohamok is alig enyhítették. A kisugárzás okozta ezeket a 
szeleket. Néha nagyon nehéz volt nyitva tartani szemünket.
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De ez a kényelmetlenség sem tett érzéketlenné a magas tanyahelyünkről 
reggelente élvezhető szép kilátás iránt. A kopár part magaslatról végigtekintve az 
élettelen síkságon, megragadó volt az az érzés, hogy itt, utazásom legészakibb 
pontján, úgyszólván kéznyujtásnyira vagyok Tabríztól és a Kaukázus tájaitól.

A naptári nyár végével hirtelen beköszöntő hideg éjjelek nélkül is éreztem, 
hogy itt az ideje visszatérni Kermánsáhba és fölkészülni tervezett őszi kutatá
saimra. A brit konzulátuson Vaughan Bussell konzul és felesége szíves barátsággal 
fogadott. Vendégszeretetük nemcsak igen üdítő pihenőhöz juttatott, hanem nagy
ban hozzásegített, hogy elviseljem a további úti előkészületek okozta — előre nem 
látható -— hosszú késedelmet. A Pust-i-Kóh hegyhez és onnan a hegy lába mentén 
Khúzisztánba készültem. A katonai és polgári hatóságokat teljesen lefoglalta a 
perzsa sáh tervezett látogatása Kermánsáhban és utazása a tartományon keresz
tül. Csak amikor ennek utána voltunk, kaphattam meg a szükséges katonai kísé
retet. Október 21-én végre elindulhattam hosszú utazásomra.

Mielőtt a Pust-i-Kóh vidéke felé fordulok, szerettem volna megismerkedni 
a mezopotámiai síkságra vivő ősi országúti ól északra elterülő vidékkel. A Mahídast 
termékeny völgyében egymástól jókora távolságra nagyszámú történelemelőtti 
kom telep maradványait nyomoztuk ki.

Már Kermánsáh elhagyása óta éreztem, hogy betegség környékez. Amikor 
Karind érdekes régi városát elértük az ősi országúton, gyöngélkedésem rövid pihe
nőre kényszerített. Tehránból távirati utasítás érkezett, hogy a Pust-i-Kóhba 
tervezett utazás engedélyét visszavonták. Eredetileg jóváhagyott útitervem 
szerint ez a hegység lett volna kutatóútam végpontja.

E váratlan akadály hírére visszafordultam az országúton Kermánsáhba, 
hogy onnan majd északnak, Hamadán felé megyek tovább. Útközben — még mi
előtt a betegség erőt vett rajtam — meglátogattam Behisztún és Kungavar jól
ismert romhelyeket. December 7-én végre befejezhettem kutatásaimat. Gép
kocsin utaztam Ahvázba. Odairányított régiséggyűjteményem néhány héttel 
megelőzött ott.

Ahvázból a Karún folyón gőzhajó vitt le Mohammerahba. A brit alkonzulá- 
tuson J. Bazalgette kapitánynak és feleségének vendégszeretete és a szomszédos 
Abadanban az Angol-iráni Kőolajtársaság fontos állomásán élvezett sokféle segít
ség hálás emlékezetemben marad.

December harmadik hetében elkövetkezett az idő, hogy elbúcsúzzam hű
séges indiai és iráni útitársaimtól és búcsút mondjak Iránnak. Az Irán elbűvölő 
földjén töltött évek boldog emlékezetét nem homályosíthatja el, bárhova vessen 
is a jövő, a rám várakozó újabb kutató útjaimban.
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A BAGDAD VASÚT ÉS AZ ÚJ CSEHORSZÁG
írta GESZTI LAJOS

Amióta a világ áll és rajta ember él, azóta a megélhetés gondja a legnagyobb 
a földi gondok között. A mindennapi kenyér megadása az Ég egyik legszebb kegye. 
És itt nincs különbség, akár egy ember, akár embercsoportok kenyeréről van szó. 
A modern nagy államok kormányzatában a feladatok egész szövevénye éppen úgy 
népeinek megélhetésén vagy megélni nem tudásán nyugszik, mint a történelem 
folyamán élt bármely egyszerű szerkezetű államokban ezen nyugodott. Minden 
más célkitűzés, nevezzük azt kultúrának vagy civilizációnak, csak a kenyér 
biztosítása után, s rajta felépülve következhetett. Ezért joggal kérdezheti M a d á c h  
Adámja : m i  h á t  a z  e s z m e , m e ly  egy  n é p b e  egységet lehe l, m e ly ,  m in t  kö zö s  cé l le lk e 
s í te n i  tu d ?  — S joggal, immár az emberi tudomány minden ágának útlevelével 
felelheti rá Madách T u d ó s a  : E z  e szm e  n á lu n k  a  m eg élh e tés .

Ezt a rideg tényt a földrajztudomány már réges-régen felismerte és tételbe 
is foglalta,-mondván, hogy a népek sorsának iramát, mérvét, színezetét a fö ld 
r a j z i  h e ly ze t szabja meg ; azaz, a földfelszínen vannak területek, ahol könnyebben 
és jobban lehet élni, és vannak, ahol az élet nehezebb, fárasztóbb, terhesebb. 
Ha most a m o d e rn  földrajz-tudomány legifjabb hajtásának, a g e o p o li t ik á n a k  
nyelvén szólunk, akkor a tétel így fog hangzani: m in d e n  á lla m o t egységes, élő 
szervezetnek kell tekinteni és politikai cselekedeteiben, akár belső, akár külső 
vonatkozásaiban, a legerősebb rugó a megélhetés kérdése. Manapság szinte lépten- 
nyomon erről a g e o p o li t ik a i erőről írnak, ha állami kérdések, külpolitikai vonat
kozások vannak szőnyegen.

Nem kell bizonyítani, hogy a g e o p o li t ik á n a k  még sok más vonatkozása van 
a kenyérkérdésen túl is. De az állam népeinek ellátása ma éppen úgy vezető 
szempont, mint volt a világháború előtt vagy még régebben, akár a római biro
dalom idején. Ezen a tényen soha semmiféle társadalmi berendezkedés változtatni 
nem tudott, mindegy, hogy arisztokráciának, demokráciának, plutokráciának 
vagy bárminek nevezték is, akár fehér, akár színesbőrű népek államairól van szó.

Úgy is mondhatjuk, hogy e tekintetben az államok vezetése független 
minden államférfim egyéniségtől. A mai I I I .  D e u tsc h e s  R e ic h , I I I .  I t á l i a  vagy 
S z t á l i n  szovjetállamainak diktátorai akarva se mehetnek más úton, mint mentek 
a császári, királyi vagy cári kormányok vezetői. A siker lehet nagyobb vagy 
kisebb, a követendő út rövidebb vagy hosszabb, de a cé l állandó : munkát, kenye
ret, te rü le te t az állam népének.

Ennek a tételnek igazolására a példák százai közül olyant választhatunk, 
amelyhez a magyar állam jövő sorsának sok szála fűződik. Ez a «B a g d a d b a h n », 
vagyis a B a g d a c lv a sú t. így nevezték azt a nevezetes vasútvonalat, amelynek az 
lett volna a feladata, hogy a c sá s zá r i Német birodalom népét a közeli és távolabbi 
K e le t te l összekösse. Ezelőtt 80—85 esztendővel az akkori Török birodalom sorsa 
foglalkoztatta az európai diplomatákat és uralkodóházakat. A béke több évtizedes 
korszakában, a szinte naponkint tökéletesbülő hírszolgálat és a közlekedési eszkö
zök lehetővé tették a termelési eszközök széles és még szélesebb alapokra helye
zését. Mindenki talált munkát. A gyárak éjjel-nappal dolgoztak, mert hiszen az 
egész v ilá g ra  kiterjedő gyarmatszerzés és gazdálkodás minden ipari cikk n y e r s 
a n y a g á t méretlenüi ontotta. A gyári áru messze világrészek piacain kelt el. 
Munka, kenyér volt bőven. De az emberi természet örök ösztönei, egyes államok 
még többet akartak, és a finom diplomata szobák tárgyalásai már döntöttek: a
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gyenge Török birodalmat fel kell osztani. Érdemes is lett volna, mert ázsiai 
Törökország az ipari és egyéb nyersanyagok igazi kincsesháza. Már-már úgy 
látszott, hogy a terv valóra is válik, amikor az akkori Német birodalom, értékes 
gyarmatok hiányában, de katonai ereje tudatában közbelépett. Először is Freiherr 
v . W a n g e n h e im  1918-ban a császár születésnapján tudtul adta a világnak, hogy a 
II. Reich a török állam védelmében mindenre készen áll. Nemsokára annak is 
híre futott, hogy a Német birodalom a török kormánytól megbízást kapott egv 
vasútvonal építésére. Ez Konstantinápoly ázsiai állomásáról, H a j  d a r -P a sá b ó l  
indul el és végig egész Törökországon B a g d a d ig  m e g y . Az egész vasút, kikere
kítve, 2500 km hosszú és az első nagy és fővonala a Török birodalomnak.

A B e r l in — B a g d a d  vagy röviden Bagdadbahn a háborút közvetlenül meg
előző időkben ugyanaz a világpolitikai robbanóanyag volt, ami napjainkban a 
revízió, vagy a gyarmatok visszakövetelésének kérdése. A vasút építése K. H. 
M ü l le r  vezetésével megindult. Egyidejűleg a török hadsereg újjászervezése is erő
teljes iramban haladt, természetesen német minta és tanácsadás szerint.

Erre a vasútra Németországnak égetően szüksége volt. Igaz ugyan, hogy 
ipari készítményei az egész világpiacon győzelmesen törtek előre, mégis az ipari 
nyersanyag megszerzése a jövő legsötétebb gondjai közé tartozott. Ugyanis a 
II. Német birodalom lakossága évenkint mintegy másfélmillióval nőtt ; ezt a gyár
ipar és a kereskedelem maradék nélkül felszívta. A német hajók lobogója ott 
úszott minden tengeren, a német katona vizen és szárazon legyőzhetetlennek 
látszott, a német önérzet nem bírt magával, de az állam népének kenyeret-élelmet 
termelő rétege mindinkább kisebbedett. 1875:b.en a 42 millió lakosságnak még 
több mint fele földművelő volt, 1900-ban a lakosság száma közel járt a 60 millió
hoz, de ebből a földművelő csak annyi volt, mint 1875-ben. Ez azt jelenti, hogy 
a II. Reich népe mindinkább a külföldre szorult. Kivándorolt vagy élelembehoza
talra kényszerűit. Önellátásáról vagy mint ma mondanánk, a u ta r k iá r ó l szó se 
lehetett. Az állam úgy az élelmezés, mint az ipari nyersanyag dolgában mind
inkább a külföld függvénye lett. Szinte napról-napra jobban hasonlított a B r i t  
b iro d a lo m h o z . Ámde a Brit birodalom az egész világ forró, mérsékelt és hideg 
földövei alatt elszórt rengeteg birtokaiból annyi élelmet és nyersanyagot hozha
tott, amennyire szüksége volt. A II. Reich ellenben rengeteg hadi flottája 
birtokában is csak egy félig kontinentális nagyhatalom maradt, mert tengeri 
útjait ott vágták el a Brit birodalom és szövetségesei, ahol nekik tetszett.

1918-ban még senki sem sejtette, hogy a világháború oly közel van. 
Akár béke, akár háború, mindenképpen bölcs és nagy tettnek, gazdasági és poli
tikai sikernek számított a B a g d a d v a s ú t megépítése. Erre akkor a világhelyzet 
különösen alkalmas volt. A Német birodalomnak teljesen megbízható barátja 
volt az Osztrák-Magyar Monarchia, Bulgáriában egy németbarát dinasztia ural
kodott, az akkor még kis Szerbia komoly akadálynak nem számított. A gyenge, 
de anyagiakban, olcsó munkaerőben gazdag Török birodalom barátságára és 
gazdasági megszervezésére égetően szüksége volt a Német birodalomnak. Akkor 
még a Török birodalom ura volt az egész Közel-Keletnek. Határai Irákig terjed
tek, beleértve Mesopotámiát és Arábiát. A Török birodalom a B a g d a d v a s ú t bir
tokában a német gazdasági és politikai érdekek kizárólagos területévé lett volna. 
De még ezen is túl, szabaddá lett volna az út az óriási Perzsa és Afgán birodalomba 
is és a Perzsa öböl német kereskedelmi hajók bázisa lehetett volna. A B a g d a d v a s ú t  
birtokában se francia, se az angol állam nem gyakorolhatott volna semmiféle 
gátlást, mint azt tette volna, ha a német út nem a szárazföldön, hanem a tengeren 
vezetett volna. Az is kedvezett a Bagdadvasút tervével, hogy ezen át a Német
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birodalom éket vert a versengő angol és orosz érdekterületek közé. Oroszország 
észak felől, a britek India felöl törekedtek I r á n  földjének vagy a fölötte való 
feltétlen rendelkezésnek birtokára. Úgy látszott, hogy a német ipar és kereske
delem akadály nélkül vonulhat Kelet felé. Ez pedig nemcsak hasznot, hanem 
óriási politikai hatalmat is jelentett volna.

Már-már úgjr látszott, hogy a B e r l in —B u d a p e s t—K o n s ta n t in á p o ly — B a g d a d  
vonal (ma te n g e ly n e k  mondják) valóban megvalósítja a germán diplomácia álmait. 
Nem valósíthatta meg, mert a világháború megsemmisítette az egykori szövetsé
ges államokat. Az újak a nyugati győztes hatalmak barátsága után futottak, 
a legyőzöttek, maga Törökország is, megcsonkítva, kifosztva, földig alázva moc
canni se mertek. Okosan is tették.

Ámde a B a g d a d v a s ú t szépen épült tovább. 1916-ban, tehát a háború köze
pén, a *2500 km-ből már csak 650 hiányzott. Ez a Ras-el-Ain—Bagdadig tartó 
szakasz. A legutolsó. A B a g d a d v a s ú t és a hozzáfűzött remények, tervek Isten hozzá- 
dott mondtak a Német birodalomnak — hosszú időre, talán örökre.

M i n t  ín o n d tu k ,  a  fő  g e o p o li t ik a i elv, az állami lét törhetetlen rugója, a min
dennapi kenyér kérdése, azonban újra megjelent. A világháború után elvették 
a német gyarmatokat, amelyek egyébként gazdaságilag mérsékelt értékeket 
képviselnek, megcsonkították az állam területét, elvették vagy megsemmisítették 
az egykor büszke flottát, s mindent elkövettek, amivel a rövid idővel még félel
mes nagyhatalmat csak bánthatták, gyengíthették. így a német kenyérgondok 
nagyobbak lettek, mert a mezőgazdasági lakosság közben 23%-ra apadt. A mező- 
gazdasági hozam ugyan növekedett, de az ipari nyersanyag hiánya a gyárak 
egész sorát kényszerítette tétlenségre.

A birodalom, immár a hatalmas III. Reich, egy új államelmélet alapján 
te rü le té t és nép esség é t hatalmasan megnövelte. Az osztrák és cseh németek csatla
kozása után a Német birodalom népe 77 millióra nőtt. A használható termelés-
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területek azonban alig növekedtek. Semmiesetre se annyira, hogy abból a III. Reich- 
nek jelentékeny nyereségei lehetnének. Nagyobb lett az ipari lakosság, mert hiszen 
az egykori cseh állam hegyvidékeinek lakossága 70—80%-ban iparos volt. A föld- 
míveléssel foglalkozók a csehek voltak, akik a medence belsejében tovább is az 
új Csehország területén maradtak.

Az utolsó öt esztendő a III. Reich területét és népét megnövelte. Tekin
télye talán nagyobb ma, mint a császárság korában volt. Szinte azt hisszük néha, 
hogy az O ttó k  és H e n r ik e k  900 évvel ezelőtti római szent birodalma támadt fel 
újra. Igen, de annak súlyos kenyérgondjai nem voltak, a mai III. Reich pedig 
szinte görnyed alatta. A lakosságot a mezőgazdasági termelésre visszavezetni már 
nem lehet. Erre csak világkatasztrófa lenne képes és úgy, hogy a mai népességet 
megtizedelné. A gyárakat, a kereskedelmet a Szellemi életet tehát nyersanyaggal, 
kenyérrel kell táplálni. Ez a gond akkor se csökkenne, ha a volt német gyarma
tokat holnap visszaadná Európa. Hiszen ezek a gyarmatok se ipari nyersanyagot, 
se élelmet nem tudnának se rövid időre, se tartósan még csak félig elegendő 
mennyiségben se termelni.

íme, eljutottunk a második tételünk igazolásához. Kell valami utat keresni, 
amely elvezet az állam megélhetésének forrásaihoz. Ezt szolgálja most is, úgy 
mint 1918-ban, az erős hadsereg. Mindegy, hogy az államot Isten kegyelméből 
uralkodó császár és arisztokrata miniszterei kormányozzák-e, vagy az ősi német 
nép gyökeréről eredt erőteljes hajtások ; mindegy, hogy liberális vagy totális 
államszemlélet uralja-e, élni kell. Új B a g d a d v a s ú t vagy valami más, ami 
helyettesíti.

I c a r u s j ia k  szabad volt a tengerek felé vivő út, a III. Reichnek nem, tehát 
azokat az eshetőségeket kell szolgálni, táplálni és elősegíteni, amelyek a minél 
nagyobb kenyeret biztosítják itt szárazföldi utakon. A III. Német birodalom, 
hiába minden beszéd, nagyon messze van a teljes önellátás fokától, a sokat emlege
tett autarkiától. Az ig a z i autarkiától pedig éppenséggel messze van.

Ilyen, habár csak főbb vonásokban vázolt, geopolitikai helyzetben kell a 
III. birodalomnak piacot találnia gyári cikkeinek és értük csereképpen élelmiszert 
kapnia. Nyilvánvaló, hogy politikai barátait, szövetségeseit is ilyen szempontok 
szerint válogatja. Bizonyos, hogy a  b éke  a  legjobb b a rá t, de kell olyan is, amelyik 
a háborúban is jó barát marad. A piac nem lehet ip a r o s  terület, mert hiszen i 
kivitele félig vagy teljesen kész ipari cikkekből áll. Lakosságának meg 23%-a 
őstermelő. Csak odafordulhat tehát, ahol a lakosság nem ipart űző. A tengerentúli 
területek a jó pénzből eredő magas árak miatt nem jöhetnek tekintetbe. Aztán 
régi nemzetgazdasági elv az is, hogy annál értékesebb a piac, minél közelebb 
van a termelés területéhez. így jutott a választás számtani pontossággal a közel 
Kelet felé. A Balkán államok, Törökország, Irán és Arábia tehát a legjobbak. 
Ám az idevívő utak ugyan rövidek, de nehezen járhatók. A nemzeti öntudat 
itt mindenütt nagyon megnövekedett. Az új S z e r b ia , az új R o m á n ia  többé már 
nem kis jelentéktelen államocskák, hanem legalább is erős középállamok. Egyike- 
másika, ha alkalom kínálkozik, szívesen megjátsza a nagyhatalmat. M a g y a r o r s zá g  
ugyan továbbra is jó barát maradt, de se erőben, se célokban már nem az, ami 
volt az Osztrák-Magyar Monarchia kapcsolatában. Erre felé is politikai, gazda
sági és érzelmi új utakat kellett építeni. Csehország szemben áÜt Németország
gal, Szövetségesei is mind Németország ellenségei voltak. Egyik oldalon Francia- 
ország. a másikon Oroszország, délen a francia-csoporthoz tartozó kisentente 
államok.

így nem maradt más hátra, mint Lengyelország barátságán és területén át
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keresni a török—iráni érintkezés új útjait. Ennek is sok és egyenlőre meg nem 
változtatható nehézség áll útjában. De a szebb jövő terveit lehetett szövögetni.

A helyzet M ü n c h e n  u tá n  megváltozott. A szebb jövő lehetőségei közelebb 
jutottak. Az ú j  C seh o rszá g  már nem iparosállam. A Cseh medencét földmívelő 
nép lakja, ugyanez a helyzet a Morva medencében is. Az új S z lo v á k ia , bárhogy 
rendezi is jövő állami helyzetét, őstermelő jellegén mit se változtathat legalább 
egy emberöltőn át. Fokozott mértékben áll ez az É s z a k k e le t i  K á r p á to k  vidékére. 
Viszont bizonyos, hogy a gazdaságilag, politikailag és kulturálisan sokkal gazda
gabb Németország hatása alól az ú j  C seh o rszá g  n e m  v o n h a tja  k i  m a g á t. Megszűnt 
immár Csehország nyugati, francia s a keleti, pánszláv irányú orientációja is. 
A z  ú j  C seh o rszá g  egész a rc á v a l N é m e to r s z á g  fe lé  fo r d u l. Nem is tehet mást. Egy 
pillantást vessünk a térképre. Gondoljunk rá, hogy egy német közel-keleti út 
mennyivel rövidebb és biztosabb, mint a régi B a g d a d v a s ú t lett volna. Csehország 
mai kelet-nyugati szalagalakja minél keletebbre nyúlik a Fekete tenger felé, 
annál jobb. Megrövidítése a kereskedelmi útnak emelne gátat és ez sehogyse 
kívánatos a III. Reich előtt. Aztán ki tudja, melyik pillanatban változik meg a 
szovjet állam mai berendezkedése. A nemzeti önállóságra törekvő hatalmas 
U k r a jn á n a k  szinte megbecsülhetetlen értéket jelentene egy iparos és katonailag 
erős német birodalom barátsága. Ezt a barátságot, ha nem is nyíltan, de éleszt
getni és táplálni kell.

Ennek ismérveit ne firtassuk, de azt bízvást mondhatjuk, hogy a német 
igényeknek mezőgazdasági terményekkel való biztosítása hosszú időre meg
oldódna, az ipari^cikkeknek pedig biztos lerakodó területe lenne. Ehhez pedig 
szinte megbecsülhetetlen út a z  ú j  C seh o rszá g .

íme, így függ össze a B a g d a d v a s ú t az új Csehországgal.
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A HOKN FOK KÖRÜL
írta GLASS IMRE dr.

Ismét a tengeren vagyok, a Csendes óceán végtelen színáradata vesz körül. 
A tenger színezi a végtelen eget és mutat olyan színeket, amilyeneket sehol másutt 
a világon nem láthatsz. Yalparaisóból jövök. A mindennapi élet valósága után a 
mozgó padló bizonytalansága következik. Mennyire mássá teszi a látást, az érzéstr 
a gondolkozást ez a csupasz padló, amelyik nem áll, hanem mozog az ember lába 
alatt.

Furcsa, riasztóan furcsa minden körülöttünk. A hajó egyhangú lassúsággal 
csúszik útján, mintha sorsát követné és tehetetlenül úszna mágnese, a déli Sark 
felé. Dél Keresztje mindinkább dőlt állásba kerül.

Campana, Délchile kikötője, hullámos bádogtetejű házaival az utolsó állo
más a forró nyárban, ahol a mosolynak, gyümölcsnek és gyermeknevetésnek még 
íze van. Rakodunk . . . Salétromot veszünk fel. Vizet szivattyúznak a hajóciszter
nába. A víznek rossz, kénes íze lesz néhány nap múlva. Gyapjasszőrű juhokat 
kötnek a hajón rögtönzött karámba.

A partonálló indiánok fehér nyakbavetője, a poncho, mint egy utolsó szín
folt kísér. Isten veletek, sudár pálmafák, apró házak, Isten veled, dama de 
noche virága, mely csak éjjel illatozik kábítóan a szűk ösvények mentén.

Kitűnő gyászkíséretet is kapunk, a Cordillérákból egy kondorkeselyű ki
terjesztett szárnyakkal követ minket már napok óta, lesi a hajót, mint a dögöt. 
Hófehér nyakbóbítájából pirosán villan elő feje és ráncos nyaka.

A harmadik nap délutánján az eget sűrű, nehéz feketeség borítja be. A Nap 
eltűnik. Kereken hat hétig nem is fogjuk látni. Valami fújtat, izzik a levegőben. 
Égj" közeli tűzhányó dobta ki hamuját kráteréből. Száz kilométer körzetben be
borít mindent a fekete szemfödő, letörli az ég színét, a fű zöldjét, ráborul a világra. 
Messziről tompa morajlás kíséri ezt a csodálatos természeti játékot. Mindenütt 
korom . . .  A hajóra hozott juhok szőrében, az árbockosárban, a parancsnok fehér 
sapkáján. A legutóbbi kitörés után négy évig maradt még nyoma ennek a fekete

U shuaia látképe.
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hamutengernek, öt ujjnyi vastagságban borított a földön mindent. Öt évig hervadt 
a növény, öt évig evett fanyalogva az állat, mert nem tudta megszokni a hamu 
ízét. A parthoz egész közel járunk. Az Andesek lejtői itt szelíd hullámmal hajol
nak a tenger fölé. Hideg van. Előkerülnek a téli ruhák. Kucsmákat húzunk a fü
lünkre és csodálkozunk a part mellett feltűnő jahgán-indiánokon, akik vadász- 
halászatukban százával merülnek a jeges vízbe. Zsírral kent testük élénken világít 
a habokban. Furcsa szörnyetegek, ahogy a vízből gyapjas fejükkel előbukkannak. 
Karjuk, mellük izmos, óriási, kifejlett az állandó evezésben, hiszen életüket csónak
jukban, a kanukban töltik el. Lábuk vékony, satnya, mint a mesebeli szörnyé, 
amelynek emberfeje és szörnyeteg végtagjai vannak.

A különös emberek köré megrázóan szép hátteret kerítenek a fjordok, glecs- 
cserek. Messze a Cordillérák óriási láncai húzódnak s a távolbavesző, örök hóval 
és jéggel borított csúcsok körül mint apró ékszerdobozok, öblök, fjordok és szaka
dékok bontogatják a hegyeket. A réseken keresztül új hódításra készen a tenger 
hatol be. De a szárazföld is őrzi a maga jussát. Kemény gránitból sziklafalak néz
nek farkasszemet a tengerrel, vízesések és rohanó patakok valami különös üde bájt 
adnak ennek a danteién zordon vidéknek.

A Tűzföld chilei részén járunk. Körülbelül, olyan magasságban a déli fél
tekén, ami az északi félgömbön Hollandiának, vagy Dániának felelne meg. Lehetne 
itt is paradicsom, mint ott északon, ha a déli Sark felől jövő tenger- és légáramlások 
a földművelést lehetetlenné nem tennék.

Ellentétek tusakodnak és marcangolják itt egymást. A szépség megnyilatko
zása olyan magasztos, hogy visszafojtott lélegzettel lessük. Favágó nemlátta örök
zöld bükkfákból, ciprusokból és magnóliákból álló ősvadon a háttere a gleccser
óriásoknak. Úgy jönnek a magas hegyekből kékeszöldszínű hadsereg követeiként 
a mélyenfekvő völgyekbe és a tengerhez mintha mindig ott akarnának élni. Csak
nem tropikus vegetáció veszi körül ezt a tengert. Nyáron is jégtömbök úsznak 
benne, a jégtömbökön csaholó fókák és rozmárok élénk ellentétben vannak a 
forró égövi papagályok rekedt kiáltásával.

Szigetek tűnnek fel. Kopasz, élesen határolt fantasztikus szigetek. Szirtjeik 
elmállottak a tengerrel való örökös harcban. A hullámok hatalmas oszlopokban 
szökkennek fel rajtuk, vágnak, zúznak, törnek. Útjukban szakadékokat, barlan-

Patagóniai partvidék.
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La Candelaria, a szaléziánusok m issziója.

gokat vájnak. Az itt megtelepedett kormoránok, sirályok és fókák ezreinek üvöl
tését csak a tenger harsogó moraja dörgi túl.

A hajó lassan halad előre. Lassított sebességgel és akinek nincs dolga a fedél
zeten vagy a gépházban, elbűvölten nézi ezt a csodálatos látképet. De a színekből 
csak a szürke szín marad meg a még két héttel ezelőtt látott telt trópusi színek 
helyett. A Földnek ezt a részét mintha a Teremtő hideg és lassú halálra ítélte 
volna. Ami ezeket a földeket melegítse, életet adjon a talajnak : a Nap, csak ritkán 
bukkan elő. Van itt egy vidék, az Isla de Los Statos, ahol egy évben kétszáznyolcvan 
olyan nap van, amikor a Nap egyáltalában nem bukkan elő. De ha kisüt, sokszoros 
erősséggel ragjmgja be, világítja meg ezeket az emberszem megszokta szépséget 
sokszor túlhaladó vonalakat, csúcsokat. A japáni impresszionisták képein látunk 
ily döbbenetes csendet, ilyen hallatlan nekilendülést az emberi megismerés elől 
elrejtett szépségek után. Fudzsijama egy van csak, de itt ezer fjord és sok-sok hall
gatásba burkolódzó sziget.

Azokban a kikötőkben, ahol a hajónk megáll, Puerto Harbertonban és Puerto 
Bridges-ben, mintha temetőbe érnénk. Az indiánokon kívül alig egy-két fehér 
ember lézeng itt. Főleg chileiek, akik ezen az argentin területen a kereskedelmet 
csaknem teljesen kezükben tartják. A kikötőben ugyanaz a kép. Halomba hordva 
hajótörésből származó holmi. Össze-visszaságban hevernek egymáson láda, félpár 
halina-csizma, állatbőrök, egy lyukas, rossz kondér. A vihar dobta ki ezeket a 
partra és most várják tulajdonosukat, hogy majd értük jön. Ha ugyan ő maga 
nem veszett a tengerbe. Mellettük magas póznán mentőöv. Örök memento az 
életre, a veszélyre és az itt különösen megerősödött emberi szolidaritásra. Arra, 
hogy nem vagy egyedül és messzi a tengerről esetleg sziréna búghat, bajba
jutottak nyújthatják ki feléd karjaikat.

A világ legdélebbi lakott pontja Ushuaia, a Tűzföld fővárosa. Három nagy
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háza van : a kormányzó palotája, a szaléziánusok temploma és a posta. Három 
fonál, amely a távolban maradt világrészbe vezet. Egy órára kötünk ki. Pana
szokat hallunk a chileiekre, úgy, ahogy a chileiek panaszkodtak a túlsó oldalon 
az argentinokra. Állatbőröket rakodunk. A White Company emelőgépei működ
nek. Utasokat is fogunk kapni. Vájjon kiket?

Az egyetlen főutcán különös csoport válik ki. Elől egy óriási férfi halad, 
testét ormótlan állatbőrök borítják, haját a guanaco bőréből készült és állatbéllel 
megerősített pánt tartja. A többiek hátul három lépésre követik. Megy'nyugodtan, 
öles íját kicsit eltartva magától. Hiszen békében vagyunk és nem háborúban. 
Várja már a hajó a kikötőben az ona indiánust és családját. Különös utasunk lesz 
az út hátralévő részében Buenos-Airesig. Az ona-indiánusok törzsfőnöke arany
mosó helyet fedezett fel és most elindult annak az országnak a fővárosába, amely
nek lakói fajtáját egykor tűzzel-vassal, korbáccsal, csaléteknek kitett sztrichnines 
hússal, pálinkával a patagon pampák elhagyására kényszerítették.

A világnak nincs még egy olyan emberi fajtája, amellyel rútabbul és galá- 
dabbul — még csak nem is az emberiség érdekeit hangoztatva — bántak el, mint 
a patagoniai és tűzföldi indiánokkal. Valamikor régen, amikor az arany láza csábí-

Argentinai lovas pásztor (gaueho).
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tóttá erre a vidékre a világ kalandorait és útonállóit, az alakalufok és az onák 
voltak az egyetlen lakók itt, az őslakók. Mindent rájuk fogtak, ezekre a büszke 
és nagyszerű emberekre. Főleg azokat a tulajdonságokat, melyek a fehér csőcse
lékben voltak meg. Jöttek a fehér fejvadászok, az indiánusok fejére díjat tűztek 
ki, azt mondották, hogy fehéreket mészároltak le. Pedig ez nem volt igaz. Egyet
len bűnük csak az volt, hogy nem tudtak különbséget tenni a guanaco és a fehérek 
birkái között. Sehogyse ment a fejükbe, hogy az egyik állatra szabad vadászni, 
a másikra nem. Ma már alig háromezren élnek ebből a fajtából. Hosszú évszázado
kon keresztül sikerrel birkóztak meg a viharral, széllel, a világ legborzalmasabb 
időjárásának viszontagságaival. De nem tudtak ellentállni a fehérek betegségei
nek és ezek egymásután viszik őket a sírba.

Az indiánok csapata már el is helyezkedett a hajón. Úgy jöttek fel a hajó
lépcsőn, hogy egy szót sem szólották. Látszott, hogy üdvözölni szemükben gyen
geséget jelent. Hiszen ha az indián hosszú útról tér haza, még akkor sem köszönti 
házanépét. Csak másnap kezd beszélni élményeiről. Gyönyörű ember volt a főnök. 
Haja fekete, sűrű és vastagszálú. Fekete, kissé ferde szeme a mongolokra emlékez
tet. Vakítóan fehér fogsora a természet ritka fegyvere marcangolásra, védekezésre 
és ha kell, ölésre. Mindkét szemöldökét kiirtotta és a megmaradt barázdába vörös 
vonalat festett. Valami különös ünnepnek érezhette a hajóra kerülést, mert testét 
a vidámság színeivel: vörössel és fehérrel mázolta be.

Nem volt kíváncsi semmire a hajón. De még övéire sem. Elfeküdt a hajó 
tatjában és onnan nézte a halak pajzán játékát, azokat akiké volt az élete. Nem 
akart a partra nézni. Talán árulónak érezte magát, mert elhagyja azt a földet, ame
lyet övéi közül még senki sem hagyott el.

Kora hajnalban felmentem a fedélzetre, már ott találtam a két méter magas 
indiánt. Különös gyakorlatokat végzett. Kezét-lábát dörzsölgette, amit az onáknál 
csalhatatlan módszernek tartanak, hogy megóvja őket a bénulás ellen. Az anya 
gyermekének ízületeit nyomkodta, hogy kifusson belőle az esetleg ott lappangó 
betegség. Azután a reggeli gyógytorna után különös és méltóságos szertartás kö
vetkezett.

Gulya a pam pán.
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Buenos Aires központja.

Marhabőrből készült tömlőt vettek elő. Nyílásán csöppnyi lyuk volt. Elő
ször a törzsfőnök vette szájához széles, öblös mozdulattal, mintha a kelő Napra 
emelné, azután letette és a kezében levő szalmaszállal átszúrta a tömlő, a bombijan 
nyílását. Ősi taglejtés ez, szertartását nemzedékek pecsételték meg. A teát fel
szívta szájába a szalmaszálon keresztül, anélkül, hogy a tömlőt érintette volna. 
Három szippantásra kiürítette tartalmát. Azután a többiekre került a sor. Újabb 
és újabb forró vizet töltöttek a maté leveleire. Még a kisgyereknek is jutott leges
legutoljára. Azután a főnök, mintha nem vett volna részt ebben a társasági szer
tartásban, messze elvonult tőlük.

A partot nézte, ahonnan a pampák melegebb lehellete áradt. Leste, hogy 
talán meglát egy-egy állatot. A messzeséghez idomult szeme sokáig nyomon követte 
azokat a cikk-cakkokat, melyek azt mesélték, bogy a parton élet van, állati élet 
is. A pampák állatai talán a legelővigyázatosabbak az összes földrészek állatai 
közül, mert nem járnak a föld felett, hanem beássák magukat a talaj mélyébe. 
Sokszor két méter mély csatornaszerű árkokat is ásnak. . .

A levegő kezd melegedni. Nemrégiben még hóesésből indultunk, most a 
Nap tüzel. Kikötünk ILhia-Blancában. Hetyke argentin gauchók, fekete lesimított 
hajú asszonyok, óriási kétkerekű kocsik színes tömege a porban. A sombrérók 
utolsót mozdulnak a távozó hajó köszöntésére. Öblös hurrá . . . Melegebb van, az 
emberek is tüzesebbek, kitörőbbek lesznek.

A La Plata szennyes hullámával hozza magával Buenos Aires közelségét. 
Kikötünk. A sok jé^ és hó után úgy érzed, mintha minden ember minden pillanat
ban meg akarna ölelni. Megállók a CHle Santa-Fén. Számolom a kocsikat. Száz-
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húsz kocsit számolok percenkint. Ez hétezer járómű egy órában. Az utcák mozgal
massága sodor magával.

Mindenütt feketébe öltözött férfiak, mintha gyászolnának. A nők úgy öltöz
ködnek,, akár Párisban. Csak mind sötét színekben pompáznak. Különös, tompa, 
mélabús színakkordokat kölcsönöz ez az utcának.

Kereplők kerepelnek, csengők berregnek. A latin életöröm az utcára tódul. 
A Calle Floridán minden második üzlet zeneműkereskedés. Az ajtajuk tárva 
nyitva, a sok kusza zenei hang mint egy óriási bál kakofonikus üteme hangzik ki 
az utcára.

Akinek pénze van, idejön a fővárosba. Buenos Aires Argentina vízfeje, 
hiszen Argentína lakosságának egyhatodrésze a fővárosban ól. Aki pénzét elköl
tötte, az is itt vész és a város lakossága egyre nő, dagad. A földeken kint nincs elég 
munkaerő.

Szédülten bolyongok az utcákon, ahol tizenhatemeletes házak mellett gyak
ran emeletes házak bújnak meg. Óriási reklámtáblák egy számot kiáltanak bele 
a tömegbe : 43! Egy cigarettagyár védjegye. Azt meséli, hogy a tulajdonos vala
mikor negyvenhárom centavossal érkezett a fővárosba. Ma Argentina leggazda
gabb embere.

A kivándorlási hivatal óriás háza felé veszem utamat. A ragyogóan fehér 
épület olyan, mint egy nagyon tisztántartott kórház. Levegős, derűs. Azok lak
nak itt, akik messziről érkeztek Buenos Airesba és még nincs hol lakniok. Fehér
ruhás szolgák járnak kopott munkásködmönök között. Ezek is hát egyszer három 
hétre fényesre sikált, hangtompítós álomvilágban élik életüket.

Ott találkoztam ismét az indiánnal. A kora őszben a ház fehér falának tá
masztotta vállát és mindig ugyanolyan méltósággal nézte ezeket a körülötte mozgó 
bóbitákat, mint a Tűzföld kikötőjében a halakat. De csak a bóbitákat . . .  Az embe
rek már nem jutottak szemébe. Nem volt szomorú. Vidám sem volt. ügy állt ott. 
mint aki valami szertartást végez. Szertartásos volt anélkül, hogy ez igényes lett 
volna.

Egy barna vértű templom órája delet kongatott. A Casa de los Immigranten 
házában akkor vitték az ebédet. A szanatóriumfehérségű szálloda lakói elé porcel- 
lántányérokba csurgatták a levest. Ott ültek egymás mellett a hosszú pádon és 
vágyakozva néztek a gőzölgő tál felé.

Mindenki ott volt már, csak e g y  ember hiányzott. Az indiánfőnök nem moz
dult helyéről. Egy szóval, szinte csak kézmozdulattal utasította vissza, hogy le
üljön mindaddig, amíg fegyvereit nem adják kezébe. Megmagyarázták neki, hogy 
ez lehetetlen. A ház rendje nem tűri, hogy akárki is fegyverrel ebédeljen. Még egy 
utolsó szót ejtett. Ő fegyveresen akar ebédelni! Nem is mondta annyira, mint 
inkább nézte két méter magasból, kemény állkapcsával, és lehet, hogy a szemével 
is, de azok inkább semlegesek maradtak ebben az egész tárgyalásban. Mint aki 
nem kér, de nem is ad.

Gyönyörű volt ekkor, liazátlanul, ország nélkül, egy kihaló fajta utolsó kép
viselője. Antik kaméába kívánkozó arca tagadott és csodálkozott a csupor leves 
körüli viharban. Aztán elment. Egy olyan helyre, ahol nem látta senki. Hátát a 
falnak támasztotta az őszben, a dicsőség elmúltával, és mereven, mozdulatlan 
bronzbarna arcával a Napot nézte felséggel, akitől most kap valamit. Beszélt vele. 
ő, a Nap fia, aki mosf jött hófúvásból a Naphoz, akit fegyverben akar imádni.

Ki tudja, hogy mit mondott el szavakban, melyek nem hagyták el ajkát? 
Ki tudja, mit mesélt az indián és mit hallott a Naptól, amely ehhez a pogány pár
beszédhez örök, egykedvű tányérjával világított az égről.
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A ZARÁNDOKOK VAROSA
írta SUPKA FERENC

Naponta olvasom a «Times of India»-t. Egészségügyi rovatában hetenként 
közöl a kolera, pestis, meningitis és a többi borzalmas járványokról statisztikai 
adatokat. Itt tűnt fel nekem legelőször Nasik város neve azzal, hogy pestis, de 
különösen koleraeseteinek száma sokszorosan felülmúlja a hozzá hasonló nagyságú 
indiai városok járványos megbetegedéseit. Még a tízszer akkora Bombay ét is, 
holott ez utóbbiról már egy német földrajzi tankönyvben olvastam jellemzés
képpen, hogy — «Bombayban a kolera sohasem pusztul ki».

Érdeklődésemre, hogy minek köszönheti Nasik városka ezt a szomorú 
kiválóságot, csakhamar megtudtam a következőket.

Nasik igen látogatott zarándokhely. Szent város az indiai tömegek hité
ben. A hét indiai szent folyó egyikének, a Godavari-nak partján fekszik. Bi
zonyos időben óriási tömegek zarándokolnak oda, főleg betegek, kik gyógyulást 
keresnek a szent folyó habjaiban, de rengetegen vannak egészségesek is, szegé
nyek és gazdagok, hatalmasok és páriák egyaránt, akik lelki épülést, bűnöktől 
való tisztulást óhajtanak nyerni a szent helyek látogatásával. Egészségügyi be
rendezkedésekről, vagy rendszabályokról természetesen szó sincs, a betegek 
összezsúfolva közvetlen érintkezésben élnek az egészségesekkel és így természe
tes, hogy a kolera vagy pestis terjeszkedésének szándékosan sem lehetne ked
vezőbb feltételeket teremteni. Ehhez járul még, hogy a vallási szertartásokhoz 
szigorúan hozzátartozik a folyóban való fürdés és poshadt, mocskos vizének 
ivása is. Ehhez természetesen igazán a fanatikus hindu elszántsága kell, ha el-

X asik i részlet.
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gondoljuk, hogy eg}Tidöben tizenöt—húszezer, de néha harminc—negyvenezer, 
nagyrészt beteg, de kivétel nélkül piszkos zarándok fürdik benne, nem beszélve 
arról, hogy halottaikat is elégetés előtt megmártják a szent folyóban és ham
vaikat is abba szórják bele.

így azután már érthető a kolera.
Nasik alig száz mérföld Bombaytól északkeletre, vasút mellett. Néhány 

óra gyorsvonaton. így azután könnyű volt az elhatározás : megyek Nasikbal
Párszi barátom, aki egyúttal hindusztáni és gudzseráti nyelvtanárom is, 

rosszalóan csóválta meg fejét.
— It is nonsense ; ezt igazán nem ajánlom. Mi értelme lenne abba a kolera

fészekbe bemenni és esetleg még felesleges inzultusoknak is kitennie magát a 
fanatikus és büta zarándokok részéről. Nem szeretik, ha vallási szertartásaikat 
kíváncsi idegen szemek kísérik. Templomaikba idegen be nem mehet. Szóba 
nem állanak magával, és még ha meg is értenék kérdéseit, nem adnának semmi
féle felvilágosítást, ezek nélkül meg meg sem értené, amit lát.

Ilyenformán folytatta még tovább is érveléseit. Egy szimatot kapott 
vizslát azonban előbb lebeszélt volna a nyomról, mint engem erről a kirán
dulásról. Azt már magam is beláttam, hogy egyedül, vagy esetleg egy más 
európaival nem sokra mennék Nasikban, és ezért gyorsan ki is szemeltem ve
zetőnek az én Keki barátomat — egyelőre természetesen tudta és beleegyezése 
nélkül. A következő társalgási órákon azután már nem Berlin, Moszkva, Páris, 
Velence, stb. csodáiról beszélgettem vele, holott ezekről tartott előadásaimat 
oly érdeklődéssel hallgatta mindig, hogy még helytelen kiejtésemet is elfelejtette 
javítgatni — hanem a népszokásokról. Sorra vettem a kultúrált európai 
nemzetek népszokásait, majd élményeket meséltem el a yolgamenti tatárok
ról. a Kaszpi tó melletti kirgizekről, a kaukázusi cserkeszekről és gruzinok- 
ról, pár hónapos ismerkedésemet az északszibiriai tunguzokkal, és amikor 
láttam, hogy érdeklődését sikerült ebben az irányban is felkeltenem, kirukkoltam 
kérésemmel.

Mint a jó tüzérségi előkészítés a drótakadályokat, úgy sikerült elhárítanom 
ezzel a kis taktikázással akadékoskodásait. Amikor pedig kilátásba helyeztem, 
hogy az európai nagyközönségnek szánt leírásomba az ő nevét : — «Keki Dzsem- 
sedij Udvardija» — is felemlítem, azt csinálhattam vele, amit akartam.

Segítségünkre volt Keki barátom nagybátyja, lelkes és tudós orientálista. 
Megfelelő tanácsokkal látott el bennünket, és miután két évvel ezelőtt ő maga 
is tanulmányozta a nasiki zarándokéletet, előre felhívta figyelmünket néhány 
látnivalóra. Lelkünkre kötötte azt is, hogy Nasikból menjünk ki Trimbakba 
is, ahol a Godavari forrását és sok különös módon élő hindu szerzetest : szádhut 
találunk. Előzetes tanulmányként ellátott még néhány idevágó forrásmunkával. 
Lelkiismeretes áttanulmányozásuk után bátran felcsaphattam volna brahmin- 
nak és vezethettem volna akármilyen komplikált szertartást.

A hinduk általában szentségként tisztelik folyóikat. Van azonban hét 
különösen szent folyó Indiában, s ezek egyike a Godavari. A folyóban való fürdés 
minden nasiki zarándoklónak főcélja. Szerintük a Godavari szentségének ható 
ereje nem minden időben egyforma. Néha nagyobb, néha kisebb. Bővebb fel- 
világosítésért azután már a csillagokhoz kell fordulni, t. i. a Godavarii akkor- 
a legszentebb, amikor a Jupiter bolygó (Brihaszpati) belép az Oroszlán (Szinh) 
jegyébe. Ekkor van a Szinhaszt periódus. Ez minden tizenkét évben egyszer tör
ténik. Ilyenkor százezrek zarándokolnak el Nasikba legtöbbnvire gyalog és nem 
kisebb távolságokból, mint amennyi Budapest—Páris.
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Nasikba érkezve a legelső, ami feltűnik, hogy a város kapuiban és azt 
állomás közelében egy csomó brahmin pap ácsorog. Üdvözlik a zarándokokat 
és a látszólag jobbmóduaknak és előkelőbbeknek szállást és ellátást ajánlanak 
fel házaikban. Engem szinte az olasz, vagy német tengerparti fürdők portásaira 
emlékeztettek. Kezükben egy-egy «látogatókönyvet» tartanak, hogy beírják, vagy 
a vendégükkel beírassák látogatójuk nevét és néhány szokásos szállodai adatot. 
Látogatókönyveiket gondosan megőrzik és az apáról fiúra száll örökségképen. 
Ha valakinek az apja, vagy valami rokona Nasikban volt már, fiúi kötelessége 
a látogatónak ugyanannál a brahminnál, vagy ha az meghalt, annak utódjánál 
venni szállást. Ez azután mint vezető, barát és tanácsadó áll mellette. Fizetés 
tetszés szerint.

Kekinek is meghagyta a nagybátyja, hogy keressük fel Lasirám panditot, 
mert annakidején ő annál szállt meg. A hosszú fehérszakállú, fehérhajú öreg 
hindut meg is találtuk hamarosan. Miután megmondtuk neki, hagy kitől jövünk 
az öreg azt sem tudta, hova legyen örömében. Némi gondolkodás és lapozgatás 
után, látogatókönyvében csakhamar rábökött vékony fekete ujjával Keki nagy
bátyja nevére. Minden tudós volta mellett sem angolul, sem más európai nyel
ven nem beszélt. Ismeretei a tudományok európai értelemben vett ágaiban nem 
igen haladták meg a négy elemi iskola tananyagát. Egy ilyen brahminnak az 
összes bölcsesége abban merül [ki, hogy némi élettapasztalat mellett többé- 
kevésbbé eligazodik a hinduizmus hihetetlenül bonyolult labirintusában. Ez 
azonban nem lebecsülendő teljesítmény. Ehhezképest az einsteini relativitás
teória csak aezópusi mese.

Természetesen*nyomban megszorongattam az öreget kérdéseimmel. Első
sorban is arra kértem felvilágosítást, hogy miért éppen Nasik van kiszemelve

Á jtatos fürdőzők a szent folyó partján.
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Godavari szent városának? Jó kérdés lehetett az öregnek, mert egyszeribe fel
csillant a szeme és akkora feneket kerített feleletének, hogy már azt hittem, 
hogy az egész Bámájanát és Mahábháratát feltálalja nekem, akkor pedig itt 
ülhetek három hétig egyhuzamban. Többszöri félbeszakítással és egyenes kér
déssel mégis kihámoztam valamit a terjengős feleletből.

Az öreg szerint Nasik és környéke szoros összeköttetésben van a nagy 
Bámájana (hindu éposz) hőseinek életével. A folyó balpartján meg is vannak 
jelölve azok a helyek, ahol a nagy Báma és élettársa Szíta és fivére, Laksman 
fürödtek. Alig két kilométerre a folyó partján van egy másik nevezetes hely, 
ahol Bávana, a gonosz dómon elrabolta Szitát. Vagy tizennyolc kilométernyire 
van Trimbak. Itt ered a Godavari es ez is csak Nasik szent voltát öregbíti. 
Megtudtam még azt a fura dolgot is, hogy a Gangesznek azok a szakaszai 
szentebbek, ahol északi irányban folyik, a Jumna (Dzsamna), amikor nyugatnak 
és a Godavari, amikor délnek folyik és ez éppen Nasiknál történik. Még az is 
csak növeli a folyó tekintélyét, hogy Nasik közelében hét másik folyó csatla
kozik a Godavarihoz.

Szóval, ezek az okok vonzzák ide a vakbuzgó zarándokok ezreit.
A statisztika adatai szerint a főünnepségek első két napján mintegy 50,000 

zarándok érkezett ide India minden vidékéről. Ezeknek egy része a panditoknál, 
másrésze a Dharamsálákban (zarándoktanyákban) szállt meg. A nincstelenek 
számára pedig tartják az ú. n. Szadavartokat. Ezek vagyonosabb hinduk ala
pítványai, ahol a szegények ingyen fekvőhelyet és valami ennivalót kapnak. 
Vettem jegyzőkönyvemet és látnivalókra éhesen mentem a folyópartra.

Belekeveredve a tömegbe, pár perc múlva a legrendszertelenebb, de annál 
változatosabb kép tárult elém. Némelyek borotválkoztak, mások a szent fürdéshez 
készültek. Egyes csoportok egy-egy brahmin vezetése alatt, elhalt hozzátarto
zóik lelke üdvéért végeztek szertartásokat. Volt amelyik külön egyedül mormolta

imáját, mások a templomo
kat látogatták és rázták a 
templomharangokat, Egy- 
egy félmeztelen szádhu 
(aszkéta) körül kíváncsi és 
tiszteletteljes embergyűrű 
alakult. Voltak, akik a 
szent helyeket járták több
ször körije térdencsúszva, 
vagy éppen egész testükkel 
mérve a földet. Férfiak, 
nők, gyermekek, öregek, 
fiatalok, szegények, gaz
dagok, betegek és épek, 
messzi-messzi vidékekről, 
mintha egész India itt 
rendezett volna kiállítást 
népfajtáiból. Beszédbe is 
elegyedtem egy párral és 
megtudtam, hogy a za- 
rándoklás költsége egy-két 
rúpiától ezrekig terjedhet. 
Volt néhány olyan emberHindu zarándok.
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is, akinek egyedüli hiva
tása és életcélja a zarán- 
doklás. Egyik helyről za
rándokolnék a másikra, 
hecsavarogják egész Indiát 
egyetlen fillér nélkül, ázva, 
éhezve, kéregetve, min
denkor az emberek könyö- 
rületére utalva. Igényük 
annyi sincs, mint egy gaz
dátlan ebnek. Ezekhez ké
pest Diogenes az ő hordó
jával gazdag háziúr volt.
Beszéltem azonban egy 
hajderabadi kereskedővel 
is, akinek ez a zarándok- 
lás közel .2000 rúpiájába 
került.

A zarándokok első 
teendője a borotválkozás.
Ez itt nem egyszerű koz
metikai művelet, hanem a 
vallásos szertartások első 
lépése. A folyó partján 
több borbély tanyázik. Alig 
győzik a munkát. Nehogy 
azonban valami tükrös bor
bél} műhelyekre gondol
junk, mert- itt bizony, még 
széket sem adnaka paciens 
alá, még csak ernyőt sem Borbély az utcán,
tartanak föléje, csak abban
a furcsa keleti guggoló helyzetben végzi kiki a maga teendőjét. A mester a 
szappanozás nélküli borotválást, a páciens a szenvedést.

Lekerül a szakáll, a bajusz. Simára borotválják a koponyát is, kivéve a 
fejbúbon egy vékony tincset. Ezt néha több araszosra megnövelik. Ez a borot
válkozás nemcsak tisztálkodás, hanem bizonyos tekintetben áldozat. A zarán
dok feláldozza testi ékességét, a megjelenésének méltóságot, férfiasságot köl
csönző szakállat, hajat és bajuszt. Mély gyász esetén szintén kötelező a teljes 
borotválkozás.

Csodálkozva láttam később, hogy a szádhuk között viszont voltak olyanok, 
akik évtizedek óta növesztett, néha másfél méter hosszú hajkoronát viselnek 
ugyancsak istenségük tiszteletére.

Alig van vallás, melynek a vízzel, a fürdéssel és a mosakodással kap
csolatban ne volnának szertartásai. Maga a keresztény vallás is a keresz
telésnek nevezett fürdéssel iktatja soraiba új hívét. Még gyakrabban talál
kozunk azonban a fürdővel, mint vallási szertartással a keleti vallásokban. Az 
erre vonatkozó előírások, mint egészségügyi rendszabályok fontosak egyrészt, 
másrészt pedig átvitt értelemben, hogy miként a fürdő megtisztítja a földi 
testet a reátapadó szennytől, úgy a vallás egyéb rendszabályai, a bűnbánat,
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imádság, jócselekedet, stb., mint valami lelki fürdő mossák tisztára a bűnőkkel 
bemocskolt lelket.

Előírás szerint borotválkozás után a szent folyóban való fürdés a leg
közelebbi teendője a jámbor zarándokoknak. A zarándok levet magáról mindent, 
ami régi és tisztátalan, hogy testben, lélekben tisztán jöjjön ki a szent habok
ból. Yízbemenés előtt kevés ajándékot, legtöbbnyire egy ércpénzdarabot adnak 
a folyónak ezért a tisztító szolgálatért. Ezt ők Gangabet-nek (Gangesz-ajándék- 
nak) mondják. Néhány ügyes fickó természetesen rögtön utána ugrik és máris 
kezében tartja egy marék iszappal a pár fillér értékű pénzdarabot. Ez a pénz- 
dobálás leginkább a Ráma, Szíta és Laksman Kund (hely) közelében szokásos. 
Néhányan pénz helyett virágokat, sőt vannak, akik tejet is áldoznak a folyó
nak. Azután jön a fürdés a hihetetlenül felkavart és iszapos vízben. Fürdés 
után pedig a zarándok vizet merít összetett markába, és iszik néhány kortyot 
a belső tisztulás jelképéül. Ebben az időben (monszun idején) a sok esőzéstől 
a folyónak elég nagy rohanó árja volt és így ez a vízivás talán nem jelentett 
oly nagy veszélyt az egészségre, azonban száraz időben, amikor a víz mocsár
ként poshad és azonkívül száz és ezer beteg testet mosnak le benne, a kolera, 
vérhas stb. feltartóztathatatlanul szedi áldozatait.

Fürdés után halott hozzátartozóik tiszteletére sokan elvégzik a sradh-szer- 
t art ást. Ezek testüket le sem törlik, hanem a parton gyülekezve, dideregve 
járulnak a brahmin elé. A mintegy húsz jelentkező leül libasorban a földre 
és a brahmin előmondja a szertartást. A résztvevők mindegyike előtt a földön 
egy nagy falevélen több virágokból készült kis labdácska, ú. n. pinda hever. 
Minden halott számára a sradh-szertartást végző hindunak egy-egy külön pindát 
kell készítenie. A falevélen van még egy kevés kunkun (vörös festék), halad 
(valami növény) és pávitri (sásfajta növény leveleiből font gyűrű), majd egy

lóta (víztartó edény), tele 
vízzel. A brahmin pap előre 
mondja az imát maráthi 
nyelven, figyelmeztetvén 
a résztvevőket, hogy csak 
annak az elhalt rokonuk
nak a nevét említsék, aki
nek emlékezetére tartják 
a szertartást és készítették 
a pindákat, élő szülő, vagy 
rokon nevét ne ejtsék ki 
a szájukon, mert abból 
csak baj származnék. 
Minden név említésénél a 
megfelelő pindára vizet 
öntenek a lőtából. A 
hosszú szertartás termé
szetesen azzal végződik : 
most pedig tegyétek le 
a garast. Miután a pap 
tiszt elet díjául egyenként 
fizetnek egy annát (mint
egy 10 fillért), a cele-

A halo ttak  tiszteletére ta r to t t  szertartás résztvevői. bransok mindegyike azA halo ttak  tiszteletére ta r to tt  szertartás résztvevői.
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előtte lévő festékkel bekeni a pap homlokát. A brahmin szintén jeleket 
mázol a résztvevők homlokára. Azután még a pavitrigyűrűt húzza fel a pap 
egy-egy áldás kíséretében a hinduk jobb kezére és a sradh ezzel véget is ér. 
Csak búcsúzásnál mondja meg nevét a brahmin: «Emlékezzetek Bálkrishna 
Mahadévre». Ez a bemutatkozás pedig azt jelenti, hogy ha a hívek isméi eljön
nek, vagy rokonaik, ismerőseik készülnének Nasikba, jöjjenek ő hozzá. A jobb- 
módúak ezután még tetszésük szerint fizetnek a papnak a köteles egy annán 
kívül, majd ismét a folyóba mennek és beleszórva a pindákat, megf'ürdenek, 
s újólag isznak néhány kortyot a folyó vízéből. Kijőve felöltöznek és mennek 
a szent helyeket látogatni.

Mi is továbbsodródunk. Figyelmemet egyszerre csak egy kedvesen komikus 
kis jelenet köti le. Egy hétéves kölyök, egy fiabrahmin diktálja halálos komoly
sággal a sradh ceremóniát egy szegény öreg hindunak, akinek úgy látszik nem 
volt meg még az egy annája sem, hogy a szertartást egy felnőtt brahmin veze
tése alatt végezze el. A hinduk ebben nem látnak semmi különöset. Kasztrend
szerük révén hivatalaikba, mesterségeikbe nem képzettség, hanem csak születés 
útján kerülhet be valaki, s így nem csodálkozik azon itt senki, ha egy brahmin- 
ivadék már hétéves korában pap. Azt tartják, mint az a jó magyar közmon
dás, hogy «akinek az Isten hivatalt ad, észt is ad hozzá».

Sorra járjuk a templomokat. Egyik-másik határozottan érdekes alkotás, 
ezért nyugati Benaresznek is hívják Nasikot.

Néhány bádogos a folyó partján elsőrendű üzletet csinál bádogedények 
készítésével és eladásával. A zarándokok ugyanis nemcsak isznak a szent folyó 
vizéből, hanem még magukkal is visznek belőle ilyen bádogdobozokban. Vesz
nek a bádogosnál edényt, megtöltik a folyó vizével és visszaviszik a mesterhez, 
az azután leforrasztja nekik. Ezt a vizet a zarándokok hazaviszik olyan család
tagoknak, akik nem jöhettek el Nasikba. A család megőrzi a vizet nyolc-tíz 
éven keresztül és csak nagy betegség, vagy szerencsétlenség esetén isznak 
belőle,' mint a legdrágább és legbiztosabb orvosságból. Haláloságyon egy korty 
belőle érdemeket szerez a másvilágra. Ennek a víznek még kereskedelmi értéke 
is van. Hivatásos szállítók száz és száz mértföldnyire hordják el gyalog — más
ként, mint gyalog, és másnak, mint hindunak nem szabad szállítani — és adják 
el jó pénzért a csodatevő Godavari szent vizét. És Nasikban egyre emelkedik 
a koleraesetek statisztikája. A hindu lélek azonban tiszta, minden bűnt, minden 
piszkot lemosott róla a tisztítófürdő, Godavari szent vize . . .
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IRODALOM
Cholnoky Jenő : A  F ö ld  m egism erésének  

története. Nyolcadrét, 348 oldal. 130 kép
pel és 57 ábrával a szövegben. — Singer 
és Wolfner kiadása. Új borítékkiadás, 
1937. Ara 8 pengő.

Bizonyára szívesen vette a magyar kö
zönség, hogy a kiadó Cholnokynak az 
ismert sorozatban megjelent felfedezések 
történetét önálló kötetben is megjelentette. 
Ebben C holnoky  a maga utolérhetetlen 
módján tárgyalja mindenekelőtt a fel
fedezések okait, indítékait, rugóit. Ismer
tetéseit az ókor nagy hajósnépével, a 
punnal kezdi. A görögök és általában az 
ókori népek földrajzi ismereteinek alapos 
és vonzó tárgyalása után külön fejezet
ben foglalkozik P ü th eá sz első komoly 
tudományos expedíciójával. Massiliából 
hatolt az Atlanti óceán partjai mentén 
fel, egészen Britannia legészakibb vidé
kéig és még azon is túl — Thuléig. Ebben 
a fejezetben is magasan lobog Cholnoky 
írásművészetének annyira erős vonása : 
a megjelenítő erő. Hiába, lehetnek eltérő 
vélemények Cholnoky munkájának meg
ítélésében, de annyi bizonyos, hogy köny
vét csak annak elolvasása után lehet le
tenni, mert megfog és nem enged el többé : 
páratlanul érdekes.

A római geográfusok után a középkor 
következik. Megkapó M arco  P olo útjáról 
szóló fejezete. Azután «A lavina megindul», 
míg Columbussal újra kiteljesedik az idő 
egy korszakot jelentő utazásban. Szerző 
nagyon helyesen teszi, hogy külön tár
gyalja a földrajzi tudás fejlődését a nagy 
felfedezések következtében. Fényes nevek 
műve szerepel aztán : K o p e rn ik u s , K e p p -  
ler, G alilei. Csupa küzdelem a látható, 
felismerhető, világos igazságért, az elő
ítélettel, a megkötöttséggel szemben. Chol
noky átérzi a kutató elmék kínjait, mikor 
a babonával, a dogmával vagy az ostoba
sággal és komiszsággal szemben tehetet
lenek : ezért sikerül annyira például Galilei 
drámájának előadása is. Végül diadalt 
ül a tudomány az ókori dogmák fölött, 
a természettudományos kutatás győz és 
megkezdődnek a tudományos utazások.

Az újkor tudományos utazásai sorá
ban B erin g , N ieb u h r , Cook mellett termé
szetesen külön fejezet illeti meg A lexa n d er

von H und)old to t. A Föld megismerésének 
összefoglalása a legutóbbi száz évben fe
jezi be a könyvet. — Ez a könyv is egé
szen Cholnoky-könyv. Akárhányat ír, akár
hányszor írja meg ugyanazt a témát, 
sohase únjuk meg. Tudományosan meg
bízható, mégis népszerű ; tárgyalása min
dig változatos, anyaga gazdag és változa
tos, stílusa magyaros, élénk és érdekes, 
magyarázatai szabatosak és világosak. 
Cholnoky a földrajz minden terén a mű
vészi előadásnak különálló, kimagasló 
egyénisége, mestere. v itéz  T em esy  G yőző.

Ligeti Lajos : A fg á n  fö ldön . A Magyar 
Földrajzi Társaság könyvtára. Szerkeszti 
Cholnoky Jenő. Franklin-Társulat. Buda
pest, évszám nélkül. 219 lap, 61 képpel 
és 4 térképpel. Ára 8 pengő.

Amikor Ligeti Lajos, a budapesti 
tudományegyetem kitűnő, fiatal keleti 
nyelvésze közei három évig tartó kelet - 
ázsiai nyelvészeti kutatóútjáról 1931-ben 
hazatért és gazdag élményeiből «Sárga 
istenek, sárga emberek» címen egy vaskos 
kötetrevalót közzétett, könyvszerető ol
vasóközönségünk meglepő örömmel vette 
észre, hogy útirajzirodalmunk művelőinek 
tábora Ligetiben friss erővel, igen jó 
stilisztával, élesszemű megfigyelővel és 
kellemes elbeszélővel gyarapodott. Könv- 
nyen érthető tehát, hogy második ázsiai 
kutatóútjának eredményei és élményei 
felé várakozó kíváncsisággal fordult a 
nagyközönség. Az érdeklődést Ligeti nagy
sikerű kutatóútja meg is érdemelte, a 
kíváncsiságot pedig ez a könyv, Ligeti 
második népszerű útleírása, az «Afgán föl
dön», maradék nélkül ki is elégíti. A Ma
gyar Földrajzi Társaság Könyvtára c. 
kiadványsorozatban vannak igen jó, de 
vannak kevésbbé sikerült népszerű föld
rajzi munkák és útleírások is ; Ligeti 
könyve, ezt előre meg kell mondanunk, 
a legjobbak közé tartozik. Szerzőnk 1936 
nyarán indult el afganisztáni útjára, hogy 
Északafganisztán nyelvész nem járta, geo
gráfus is alig látta, kevéssé ismert, zárt 
vidékein egy évig mongol és török nyelvé
szeti kutatásokat és tanulmányokat foly
tasson. Ennek a könyvnek, hevesebben 
tudós szerzőjének, a Regulyk és Körösi
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Csornák nyomdokai hivatott követőjének 
érdeme elsősorban éppen az, hogy nem
csak a magyar útirajzirodalomban teljes
séggel ismeretlen, hanem a külföldiben is 
csaLgyéren képviselt, ismeretlen és európai
nak annyira idegen Afganisztánt, tájait, 
lakosait, ezeknek életét, szokásait és eze
ken keresztül a Nyugatot utánzó, de saját 
múltjával és hagyományaival szakítani 
nem tudó és nem is akaró Kelet kétarcú
ságát szólaltatja és mutatja meg. És ho
gyan szólaltatja és mutatja meg. Olyan 
kivételes elbeszélő- és mesélőkészséggel, 
olyan megjelenítő erővel, hogy könyvének 
olvasását nem lehet abbahagyni. Ligeti 
nagyon jó stiliszta és vérbeli elbeszélő. 
Gördülékeny, könnyed, minden ízében 
magyaros, szép stílusát tartózkodó sze
rénység és szívből fakadt, természetes 
humor ékesíti. Nagyon jól sikerült mon
danivalóinak felsorakoztatása és egységbe
fűzése is. Az úti előkészületek rövid rajza, 
az utazás képszerűen világos leírása után— 
a teheráni arab utazási ügynökség emberé
nek, «az elegáns férfiúnak» jellemrajza-egé
szen kiváló — már szerzővel együtt járjuk 
a megújhodott Irán két nagyvárosát, 
Tehrant és Meshedet, ízelítőt kapunk a 
perzsa múltból és jelenből, hogy kevés idő 
múlva a herati tartózkodás során a titok
zatos és nehéz afgán múlt és jelen eleve
nedjék meg előttünk. A tanulmányok foly
tatásának nehézségei, rosszindulat, gya
nakvás, a szerző betegsége az olvasót is 
aggasztják, de annál nagyobb az öröm, 
hogy kitartása és akarata végül mégis 
győzedelmeskedik, thrattól Kandaharon 
át Kabulig az afgán föld és afgán élet 
sokrétűsége és változatossága vetítődik 
elénk az iitiképek során. Ezeknek a vál
tozatos útiképeknek igazi gyöngyszemei 
azok a részek, amelyekben szerzőnk az 
orosz és angol hatalmi aspirációk kereszt
tűzében élő afgán nép önmagát erősítő 
és átformáló törekvéseit írja le a törzsi 
elmaradottság korától Amanullah elhamar
kodott reformtörekvésein, Habibullah vé
res rémuralmán át egészen Nadir khán 
józan újításaiig. Különösen sikerültek 
egyes személyi jellemrajzok. A mogol 
móllá, Id Gul, Móllá Szarvar és Csuli Báj, 
Ligeti «nyelvmesterei», Jákub, a szolga, 
Memet Szulejmán, a soffőr, valamennyien 
vérből és húsból való, élő emberek Ligeti 
könyvében.

Külön meg kell emlékeznünk a könyv

szép és értékes fényképanyagáról. Olyan 
szép és értékes afganisztáni képanyaggal 
kevés ember rendelkezik, mint Ligeti. 
Ennek a fényképanyagnak legértékesebbjei 
illusztrálják kitűnő szerzőnk könyvét. 
Ligeti pompás művét útirajzirodalmat 
kedvelő, tanulnivágyó olvasóközönségünk
nek nyomatékosan ajánljuk. Annál job
ban sajnáljuk, hogy a könyv mindenben 
előnyös és kifogástalan részleteihez nem 
csatlakoznak hasonló készséggel kiállított 
térképvázlatok. B u lla  B é la  d r .

Baktay Ervin: H in d u sz tá n . Buda
pest, 1938, Franklin-Társulat kiadása. 
194 oldal. 55 kép és két térkép. Ára 7 
pengő.

Indiáról szóló első nagyszabású művé
nek megjelenése óta nagy örömmel fo
gadja Baktay ezirányú újabb munkáit 
mind a szakember, mind a művelt és 
tudnivágyó nagyközönség. A kétkötetes 
«Indiá»-ban csodálatosan szerencsés tollal 
adott egységes képet és áttekintést arról 
az óriási területi, nyelvi és néprajzi 
komplexumról, amit közönségesen Indiának 
hívnak. Viszonylag kisebb területi egységek
ről, Kasmírról, majd a Pandzsábról, szóltak 
következő könyvei, míg a mostani a Gangesz 
síkság ismertetését öleli fel. Ha elgondoljuk, 
milyen hatalmas területről, hányféle nép
fajról, szokásról, mennyi birodalom és or- 
szágocska történelméről kellett leírást 
adnia, témáját kimeríthetetlennek mond
hatjuk. Számos útleírás ennek ellenére is
métlésekbe téved, de Baktay mindig tud 
újat és egyénit nyújtani. A geográfus 
elismeréssel olvassa a földrajzi szempontok 
szinte szakszerű kiemelését, de emellett a 
mű élvezetes tud maradni a laikus olvasó 
számára is. Nem utolsó sorban segíti ezt 
elő a könyv gyönyörű képanyaga. A szerző 
festőművészi múltja magyarázza felvéte
leinek utolérhetetlenül artisztikus beállí
tását, amiben versenyre kelhet bármely 
drága külföldi útleírás képgyűjtemé
nyével.

Az érdeklődés tárgya ezúttal a Dzsamna 
és Gangesz lapálya, a hindu kultúra 
voltaképpeni bölcsője s egyúttal a buddhiz
mus szülőföldje. Általános ismertetése 
után eleven képekben lép elénk ennek a 
területnek valamennyi nevezetes városa : 
Delhi, a világi indiai uralom természetes 
központja, Agra, a mogul építészeti csodák 
városa, a holt város. Fatépur Szikri, a
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szent Allahábád, Benáresz, a hindu szel
lemiség örökvárosa, India Rómája. Tör
ténelmi áttekintés adja meg az alapot 
mindeme városok sorsának megértéséhez. 
Nagy, -történelmi távlatoknak iskolapél
dája a «nyolc Delhi», ahol világosan olvas
hat a jövőben az, aki a múlt köveinek 
beszédét megérti.

Nem először és nem is utoljára magya
rázza meg Baktay a különbséget indus és 
hindu között. Külön megemlítjük ezt a 
buzgalmát, amellyel a közkeletű, tehát 
annál nehezebben kiirtható téves ismere
tek ellen felvette a harcot.

India történelméről áttekinthető képet 
adni, még dióhéjban és aránylag kisebb 
területi egység esetében is, nehéz feladat. 
Baktaynak néhány éles és jellemző vo
nással ez is sikerült. Az ősi alapokon túl 
sor döntő volt az iszlám hatása, később 
óriási jelentőségű a mogulok birodalma, 
amely első ízben egyesítette a Dél kivéte
lével majd az egész Indiát, végül a tegnap 
és ma történelme, a brit hódítás. Betekin
tés ez úgyszólván a sors katlanába.

A könyv dereka a nagymogulok épít
kezései, Babértól Aurangzebig. Humájun, 
Akbár, Dzsehangir, Sah Dzsehán üres 
nevei élettel és tartalommal telnek meg. 
Az architektonikus vonatkozások szak
szerű magyarázata mellett tud költői 
sorokat is találni a világ legromantikusabb 
építészeti csodája, a Tádzs Mahál szá
mára is.

Kitér természetesen a Ma és a hétköz
napok életére is. Társadalmi élet és szoká
sok elevenednek meg előttünk. Érdekes 
adatokat közöl a kézműiparról, zenéről, 
színházról. De az útleírás érdekességein és 
minden egyeben túl a mű értékét abban a 
szó szoros értelmében emelkedett felfogás
ban találjuk, amely könyve végén, Bená- 
resz-szel kapcsolatban csendül ki, elismerve 
a tőlünk idegen szellemiség magasrendű
ségét. Ne nézzük le fölényesen az idegen, 
még oly különös szokásokat, tekintsünk 
azokra elfogulatlanul, és akkor alázattal 
ismerjük fel bennük azt, ami egy és örök, 
és mindenütt értékes.

Irm é d i-  M o ln á r  L á sz ló  dr.

ISMEETETÉSEK ÉS HÍREK MINDENFELŐL
A világ földiolaj termelése 1937-ben.

A világ első földiolaj-kútját 1859-ben 
fúrták. Még száz esztendő sem telt el azóta 
s Henry Peyret szellemes megállapítása 
szerint a földiolaj a világgazdaságban s a 
világpolitikában döntő szóhoz jutott s mai 
napság csak kétféle államot ismer : földi
olajtermelőket s olyanokat, amelyeknek 
területén nem találnak petróleumot. A 
földiolajért forradalmak és háborúk rázták 
meg a világot s a földiolajtársaságok ha
talma versenyez a legnagyobb államok 
politikai hatalmával. A földiolajf lotta 
1420 hajóból áll, összesen 8 millió tonná
val. Az angol olajflotta 428 hajóval vezet. 
A második az Északamerikai Egyesült 
Államoké 385 hajóval. A flotta nagyobb 
fele tehát angolszász kézben van. Kisebb 
felén néhány tucat ország osztozik. 24 
milliárd dollárra becsülhető a világ földi
olajtársaságaitól befektetett tőke értéke. 
Ebben a fantasztikus vagyonban az Unió 
48*84%, Anglia 37*11% és a Szovjet 10*74% 
erejéig van érdekelve. Ez annyit jelent.

hogy ez a három hatalom uralkodik a földi
olaj piacon, mert tőkeérdekeltségük 96*69°/0.

Ä földiolajtermelés a század első évé
ben 167 millió hordó volt. 1913-ban ez a 
szám 383 millióra, 1920-ban 693 millióra, 
1935-ben 1572 millióra növekedett. 1937- 
ben pedig a világ termelése 2 milliárd 
22.077,624 hordó volt ; literre átszámítva: 
321 milliárd 474 millió 980,000 liter. Nin
csen a Föld kerekségén még egy iparág, 
amelyik ilyen lendülettel törne előre. De 
a fogyasztás is hatalmas arányokban nő. 
1914-ben még csak 2 millió gépkocsit tar
tott számon a világstatisztika, 1938-ban 
az autók száma felül van a 42 millión. 
24 óv alatt 21-szer annyira nőtt meg szá
muk. A hajózásban a földiolaj térfoglalása 
lassúbb ütemű. 1910-ben a hajóknak még 
csak l*19%-a volt motorikus üzemű, 
1937-ben a tengeri- és a belvízi hajók felét 
nyersolaj hajtja. A repülőgépek fogyasz
tása hónapról hónapra emelkedik s úgy
szintén állandóan emelkedik a nem köz
lekedés eélokra szolgáló erőművek nyers
olaj- és benzinfogyasztása is.
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A földiolajtársaságok között a leg
nagyobb tőkével a Standard Oil Co. ren
delkezik. Az érdekeltségébe tartozó válla
latok összes tőkéje 4 milliárd dollár. Egv- 
egy kisebb állam költségvetésére száza
dokig futná ebből a pénzből. A Royal 
Dutch alaptőkéje 700 millió dollár s 1930- 
ban ez a társaság egymaga 287 millió

dollár osztalékot fizetett részvényeseinek. 
Az évi új beruházások összege hasonló 
nagyságú, 1930-ban a Standard Oil 223 
millió dollárt fektetett be újabb földiolaj 
vállalkozásokba, fúrásokba, vezetékek épí
tésébe. kutatásokba, hajóépítésbe stb.

A világ földiolajtermeléséről az utolsó, 
1937-ik év a következő képet nyújtja :

Term elő, te rü le t
A term elt olaj mennyisége A term elés

az összes 
term elés 
% -banköbm éterekben hordókban

É szak am erik a i E g y esü lt Á llam ok .... _ 203.078,538 1,277.364,000 63171
Szovjetoroszország  „  ______ _ 31.182,989 196.141,000 9-700
V e n e z u e l a ___ ... .... .._ ..„ ________________ 29.054,213 182.751,000 9-038
I r á n  (Perzsia).... ........ .......................... 11.666,614 73.383,000 3-629
R o m án ia  ..„ ; .. .___ ____ .... .... ..„ .„  . . . .____ 8.441,971 53.100,000 2-626
H o llan d u s  In d ia .,__ ____ ..„ _____.... .... ... 7.949,126 50.000,000 2-473
M exico_________ _ _______________________ 7.457,333 46.906,624 2-320
I r a k  .„. __________________ __________ ..„ 4.955,644 31.171,000 P542
C o lo m b ia .... „ . ..„ ______ _ .... ..„ .... .... 3.180,604 20.006,000 0-989
P e ru  _______ __  _____________ ________ __ 2.775,040 17.455,000 0-863
A r g e n t i n a ___ ___ _____ ___ _____________ 2.591,415 16.300,000 080 6
T r in id a d . . ,____ ___________________ _____ 2.464,229 15.500,000 0-767
B rit  I n d i a _______ __________ ; _________... 1.559,618 9.810,000 0-485
B a h re in  .... _______________ _____ ________ 1.367,250 8.600,000 0"425
B rit  B o rn e o ____________ . _ ____ ' ~ ____ 715,421 4.500,000 0-222
L en g y e lo rszág_________ _______ ________ __ 554,054 3.485,000 0-172
N é m e t o r s z á g ___ ___ ___________________ 499,682 3.143,000 0T55
J a p á n ____________  ____ _________________ 427,504 2.689,000 0-133
C an ad a_________ ;_____ __ _____ „  . . . ._____ 424,483 2.670,000 0 1 3 2
S z a h a lin ____ _ ____ _____ _ __ _______ 378,378 2.380,000 0-118
E cu ad o r ________________________________ 344,674 2.168,000 0-107
E g y i p t o m _______________ _____ _____ __ 184,897 1.163,000 0-058
A többi te rü le t_______ _____ __ ________ __ 221,303 1.392,000 0-069

Ö sszesen „ 321.474,980 2,022.077,624 100-000

( m .  t . )

Űj vasútvonalak Oroszországban.

1937-ben három nagyobb jelentőségű 
vonalat helyeztek üzembe a szovjet köz
társaságok területén. Az első a novoszi- 
birszk-szemipalatinszki vonalból Rubzovka 
állomáson ágazik ki az Altai hegység lábá
nál fekvő Ridder városig, a második Kara- 
gandát köti össze Balkasszal, a harmadik 
Uraljszkot Iletszkkel. ^938-ban többek 
között a Tomszk-Csulim 95 km hosszú 
vasút megnyitására kerül sor. P .  J .

Francia Marokkó halászflottája 550 
egységből áll, ebből 165 hajó motorhajtású. 
Halászattal körülbelül 3000 ember foglal
kozik, a halászok % része bennszülött, a 
többi spanyol és portugál nemzetiségű, 
1937-ben 30,666 tonna hal és 433 tonna 
ehető kagyló került a marokkói halászok 
hálóiba, 28.500,000 frank értékben. A halá
szat eredménye és jövedelme a halászhajók 
és szerszámok tökéletesedése következté-

Francia Marokkó tengeri halászata.
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ben évről évre növekszik. A halászat köz
pontja Casablanca, itt kerül partra a ki
fogott mennyiség fele ; utána Safi, Fédala, 
Agadir, Rabat, Mazagan és végül Port 
Lyautey következik a halászkikötők sorá
ban. A marokkói halászzsákmány egy har
mada friss állapotban kerül fogyasztásra, 
legnagyobbrészt a kikötővárosokban ; újab
ban el is szállítják Marokkó belsejébe, sőt 
Algerba is. Marrakechben néhány év előtt 
még úgyszólván ismeretlen volt a friss hal, 
1937-ben már 777 tonna kelt el piacain 
annak jeléül, hogy néptáplálék lett. A hal
zsákmány %-a konzerv formájában jut el 
a fogyasztóhoz. Jelenleg 34 olajjal és 8 
sóval dolgozó konzervgyár működik Marok
kóban, ezek a főidényben 5700 munkást 
fog alkoztatnak. Casablancában 16, Safi- 
ban 14, Fédalában 8 halfeldolgozó üzem 
van. 1936-ban ezek az üzemek 12,900 
tonna, 1937-ben már 20,000 tonna dobo
zolt és sózott halat hoztak forgalomba. A 
marokkói halkonzerviparnak azonban még 
nagy nehézségekkel kell megküzdenie, kül
földi piaca nincs, a belföldi fogyasztás 
pedig kicsiny. P. J.
Jan Mayen szigetén

1938 nyarán King tanár vezetésével 
tíztagú angol expedíció működött. Az 
állandó norvég meteorológiai állomás sze
mélyzetét is kicserélték ; az állomás új 
vezetője Haug lett. P . J .

Grönlandi expedíciók 1938-ban.
A gr. Micard-féle francia-norvég és a 

Lauge-Koch-féle dán expedíciókon kívül 
több kutató kereste fel Földünk leg
nagyobb szigetét. A dán Knud gróf cso
portja a sziget északkeleti részén, az északi 
szélesség 81°—82° táján térképfelvétele
ket készített és régészeti kutatások útján 
igyekezett az eszkimók bevándorlásának 
útvonalát és körülményeit tisztázni.

Az angol Bird szintén északkeleten. 
Myggbuktában két évig madártani meg
figyeléseket végzett s most augusztusban 
hagyta el őrhelyét. Ugyanakkor cserélték 
ki a myggbuktai állandó meteorológiai 
állomás személyzetét, s az állomás veze
tését John Giaverre bízták.

Hegymászó teljesítményről is beszámol
nak a grönlandi híradások. Michel Perez 
zürichi tanárnak sikerült a Forel hegyet 
megmásznia. A 3500 m magas Forel Grön
land második legnagyobb csúcsa. P. J .

Űj mélyfúrás.

A Föld legmélyebb fúrása jelenleg' ítí; 
amerikai Continental Oil Co. californ"’ 
kőolajtelepén 4373 m. P. J

.A

Német expedíció Középafrikában.

Közép Afrika éghajlatát tanulmányozz*~ 
dr. F. Linke frankfurti professzor veze-*" 
tésével öt fiatal német tudós : W. Gley 
földrajztanár, K. Büttner, G. Suckstorff 
és R. Orth a meteorológia és természetrajz 
szakemberei és H. Lettau geofizikus. Az 
expedíció célja, hogy a forró égöv éghajla
tának az élő lényekre : ember, állat és 
növényekre gyakorolt hatását kifürkéssze. 
Keletafrikában a kutatók két csoportra 
oszlottak ; Büttner és Suckstorff Momba- 
sában szálltak partra, onnan vasúton ' 
Kenya fővárosán, Nairobin keresztül a 
Viktória tóhoz utaztak. A többiek Tangán, 
Zanzibáron és Dar-es-Salaamon át az 
Uluguru hegységbe, Kigómába mentek 
a sziszalkender-ültetvények tanulmányo
zására. Innen vonaton Taboarán keresztül 
a Viktória^Nyanza déli partjára, Muanzába 
jutottak. Átkeltek a tavon és utolsó jelen
téseiket Ugandából küldték haza. Az a , 
tervük, hogy a Virunga vulkán vidékét, 
majd a Tanganyika tavat keresik fel s 
innen átvágnak nyugat felé Angolán át 
az Atlanti óceánhoz. Katangában Gley 
professzor elválik az expedíciótól és hosz- 
szabb időre a német ültetvényesek közé. 
költözik, hogy viszonyaikat megismerje és 
tálalános gazdaság- és gyarmatföldrajzi 
tanulmányokkal foglalkozzék. P. J.

Finn expedíció Labradorban.
A helsinkii egyetem földrajztanára, V. 

Tanner, 1937 nyarán három hónapot töl
tött Labradorban. Munkatársaival, E. H. 
Kraneck geológus és J. Hustich botanikus
sal a félsziget atlanti partvidékét vizsgálta 
meg Forteaux Bay és Hebron közt. Kuta
tásaik célja annak megállapítása volt, váj
jon feltalálhatók-e ott olyan jégkorszak 
utáni kéregmozgások nyomai, mint ami
lyenek a finnországi és skandináviai jég
takaró környékéről ismeretesek? Nyár 
végén Tanner repülőutat tett ; a Hamilton 
folyó mentén, majd a Fort George River 
forrásvidéke felett nyugat felé haladt, 
azután az Ashunipi tó táján délre fordult, 
s Canadában szállt le. P. J ■



M A G Y A R  F Ö L D R A J Z I  T Á R S A S Á G
_____________________________ 1 8 7 2  _____________________________

V édnök : JÓZSEF kir. herceg Őfensége.

TISZTIKAR :

E ln ö k : Cholnoky Jenő dr., egyetemi tanár.
Álelnökök : gr. Teleki Pál dr., egyetemi tanár, m. kir. vallás- és közokt. m iniszter. 

Thirring Gusztáv dr., Fővárosi S ta t. H iv. ny. igazgató,
Milleker Rezső dr., egyetemi tanár, tiszt, tag  (Debrecen).

F ő t i tk á r : vitéz Temesy Győző dr., gyak. gimnáziumi tanár, lev. tag .
T itk á r : Koch Ferenc dr., f. keresk. isk. tanár.
K önyvtáros : Dubovitz István, gimnáziumi tanár, lev. tag.
Pénztáros : Németh József, ny. reáliskolai igazgató.
Ellenőr : Bacsó Nándor, meteorológus.
Ügyész : Erödi-Harrach Tihamér dr., ügyvéd, országgyűlési képviselő.

Gazdaságföldrajzi Szakosztály e lnöke: Fodor Ferenc dr., egyetemi rk. tanár. 
D idaktikai Szakosztály elnöke: Bodnár Lajos, gyak. gimn. tanár.

BELFÖLDI TISZTELETI TAGOK : *

Bátky Zsigmond dr., a Nem zeti Múzeum ny. fő
igazgatója, B udapest.

Cholnoky Jenő dr., egyet, tan á r, a M agyar Föld
rajzi Társaság elnöke, B udapest.

Farkasfalvi Kornél, gimn. tan á r, Budapest.
Fest Aladár, kir. tan ., ny. főigazgató, Budapest.
Győrffy István dr., egy. ny. r. tanár, Budapest.
Milleker Rezső dr., egyet, tan á r (Debrecen), 

a M. F. T. alelnöke.

Prinz Gyula dr., egyetemi tanár, Pécs.
Réthly Antal dr., egyet. ny. rk. tanár, a Meteo

rológiai In tézet igazgatója.
Róna Zsigmond dr., a Meteorológiai In tézet ny. 

igazgatója, Budapest.
gr. Teleki Pál dr., egyet, tanár, m. kir. vallás- 

és közokt. m iniszter, stb ., B udapest.
Thirring Gusztáv dr., korm ányfőtanácsos, a 

Főv. S ta tisz t. Hiv. ny. igazgatója, Budapest.

VÁLASZTMÁNYI TAGOK :

Baktay Ervin dr., író.
Bulla Béla dr., egyet. m. tanár.
Erődi Kálmán dr., főigazgató.
Fodor Ferenc dr., egyet. c. rk. tan á r, lev. tag. 
Gerő László dr., alezredes, egyetemi előadó. 
Geszti Lajos, filmokt. kirendeltség igazg.,gym n. 

igazg., lev. tag.
Glaser Lajos dr., levéltári tisztviselő.
Gunda Béla dr., e^yet. tanársegéd.
Halász Gyula, rádióelektor, lev. tag. 
Haltenberger Mihály dr., egyet. c. rk. tanár, 

lev. tag.
Hantos Gyula dr., V. egy. tanársegéd, tanügyi 

fogalmazó.
Hézser Aurél dr., egyet. c. rk. tanár, lev. tag. 
Horváth Károly dr., középisk. igazgató. 
Irmédi-Molnár László dr., az Áll. Térk. tisztv. 
Kádár László dr., egyet. m. tanár.
Kalmár Gusztáv dr., főiskolai tanár.

Kanszky Márton dr., kegyesr. gimn. tanár.
Kari János dr., kegyesr. gimn. igazg., lev. tag.
Kéz Andor dr., egyetemi m. tanár, lev. tag .
Lóczy Lajos dr., egyetemi tan ár, lev. tag .
Marczell György, a Meteorológiai In tézet ny. 

igazgatója, lev. tag.
V. Medvey Aurél, Állami Térk. In tézet igazgató.
Mendöl Tibor dr., egyet. m. tanár.
Papp Károlyné dr., ny. leánygimn. tanár, lev. 

tag.
Pécsi Albert dr., felső keresk. isk. igazg., lev. tag.
Schwalm Amadé dr., felső keresk. isk. tanár.
Steiner Lajos dr., egy. m. tan ., a Meteorológia 

In tézet ny. igazgató ja, lev. tag.
Strömpl Gábor dr., egy. m. tan ., térk . lev. tag.
Szakáll Zsigmond dr., tanügyi főtanácsos, egyet, 

m. tan á r.
Takács József dr., az Állami Térképészet tisz t

viselője.

* Az alapszabályok 43. és 46. §-ai szerint a belföldi tiszteleti tagok egyúttal a választ
mány örökös tagjai.



• • • •  _____________________

I RODALMI ,  M Ű V É S Z E T I  É S  S Z Í N H Á Z I  FOLYÓIRAT
Sze rkesz t i :  dr. RÉVAY J Ó Z S E F

FELVIDÉKI  S Z Á M  KIADJA A FRANKLIN-TÁRSULAT
Ára 80  fi l lér Kapható kö nyv ke re skedésekben  és IBUSZ-pavillonokban

Cs. Szabó I.ászló : A felvidéki ember 
Ortutay Gyula : A Felvidék magyar 

népe
Trócsányi Zoltán : A Felvidék régi 

kulturális életéből
Gogolák Lajos : Magyar városok a 

Felvidéken
Kampis Antal : Kassa a magyar mű

vészetben
Pukánszkyné Kádár Jolán : Felvidéki 

játékszín
S z ín h á z i  tü k ö r  — í r ó k , k ö n y v e k  —

A s s z o n y o k  tü k re  — S a k k  — K e re s z tr e j tv é n y

Ásgúthy Erzsébet : III. osztályon (El
beszélés)

Szabolcsi Bence : Régi felvidéki mu
zsika

Zsindely F erenc : Az apróréce feltá
madása

Németh László: A haldokló kulák 
Thurzó Gábor : Árvák (Elbeszélés) 

F ilm  — F é n y k é p e z é s  — K i tu d ja  ? —

S Z E R K E S Z T I :

Dr. CAVALLIER J Ó Z S E F

Ára 90 fillér. 
Előfizetés egy évre P 9*60

F R A N K L I N - T Á R S U L A T

A le g ú j a b b  s z á m  t a r t a l m a :
n e m e s  S u h a y  I m r e :  Kemal pasa Törökországa 
F a r a y ó  F e r e n c :  A fecskendőtű diadalútja 
E n d r e  F e r e n c : A Mikulás és karácsony népszokásai 
M a k a ra  G y ö r g y : A betegségek királya 
G im e s i N á n d o r :  Hogyan keletkezik a virágpor? 
W e llisc h  F e r e n c :  Ezüst agyagból 
N a t te r - N á d  M ik s a : A babotól a paszulyig 
K e cső  I s t v á n : A világpiacok munkája 
Z o m b o r y  L á s z l ó : Aspirin és társai 
T a s n á d i  K u b a c sk a  A n d r á s : Mítosz és természet- 

tudomány
M ih e lic s  V i d : Egy nemzet sorsa 
Á c s T iv a d a r :  Egy elfelejtett magyar Afrika-utazó 
G e b h a r d t A n t a l : A mélytenger parazitái 
B a r tó k  I m r e : Az elemi részecskék átalakulása 
Cs. S e b e s ty é n  K á ro ly  : Jövevényszavaink művelődés- 

történeti tanulságai
A tu d o m á n y  m ű h e ly é b ő l — A  B ú v á r  s z e l le m i sp o r tja  

Sok fényképpel, térképpel és grafikonnal f

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA



ALAPÍTOTTA

M IL L E R E K  R E Z S Ő  di
S Z E R K E S Z T I:

B A K T A Y  E R V IN  dr. 
és K É Z  A N D O R  dr.



A  F O L D G O M B
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERŰ FOLYÓIRATA

A folyóirat liavonkint jelenik meg
Előfizetési ár egy évre 1U.— pengő Egy-egy szám ára 1.20 pengő

A Magyar Földrajzi Társaság tagjai tagsági díjuk fejében kapják
A szerkesztőség cím e: Franklin-Társulat, Budapest, IV., Egyetem-utca 4. szám 
Mindennemű levelezést erre a címre kérünk. — Hivatalos órák minden csütörtökön 

délután 1 —Va 3 óráig. — Csekkszámlánk száma 51.141

T A U T A L O M :
W a ll ne r  E rn ő  d r . : Kassa. — S zék i/ P á lm a :  Normandia. — P á k  la y  E rv in  d r . : 
Hogyan él a fehér ember Indiában'? — P é c h y -H o r v á th  R e z s ő :  A mai Athén. — 
A c zé l M á rta  d r . :  Fez és fátyol. — Irodalom. — Ismertetésekés hírek mindenfelől.

M E G H Í V Ó E S T É L Y .

A M A G Y A R  F Ö L D R A J Z I  T Á R S A S Á G
februárius 6-án, hétfőn este  6  órakor a M. K ir. H o n v éd tisz tek  O rszágos T udo
m ányos és K aszinó E g y esü le te  d ísz te rm éb en  (IV., V áci-u tca  38. I I .  em.) ta rtan d ó

N É P S Z E R Ű  F Ö L D R A J Z I  E S T É L Y É R E

Dr. KADAR LÁSZLÓ, egyetem i m a g á n ta n á r

A S zék e ly fö ld .
(Vetített képekkel.)

A M agyar F ö ld ra jz i T ársaság  és a T iszti K aszinó tag ja i á lta l bevezete tt vendégeket
szívesen lá tju k .

B udapest, 1939 feb ru á riu s  1-én.

Dr. v. T E M E S Y  G Y Ő Z Ő  s. k .
főtitkár.

Dr. C H O L N O K Y  J E N Ő  s. k .
elnök.

F i g y e l m e z t e t é s ! T á r s a s á g u n k  E S T E L Y E I T  m i n d e n  h ó n a p  
e lső  H É T F Ő J É N  ta r t j a .

A Magyar Földrajzi Társaság megbízásából kiadja a Franklin-Társulat.
A kiadásért és szerkesztésért fe le lő s: Kéz Andor dr



A  F Ö L D G Ö M B
\ MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERŰ FOLYÓIRATA

X. ÉVFOLYAM 1939 2. SZÁM

KASSA
írta WALLNER ERNŐ dr.

Amikor azon a novemberi estén visszafojtott lélegzettel figyeltük hazatérő 
városaink felsorolását, Kassa hallatán kitört az öröm, a könny ujjongássá vált 
.i heteken át tartó aggódás után. És méltán. Kassa nemcsak hazatért északi te
rületünknek, hanem a Nyitrától a Latorcáig Felvidékünknek legnagyobb, leg
szebb és legértékesebb városa. Mindig is az volt.

Aki Kassát megérteni akarja, át kell lapoznia történetét. A város nem 
szakadt el múltjától, megmaradt őrhelynek a magyarság határán.

A XI. században az Aba nemzetség tulajdona, a tatárjárás után fallal 
veszi körül magát, hogy védekezzék. 'Nagyobb szerepre Nagy Lajos idejében jut, 
aki 1379-ben szabad királyi városi rangra emeli. A magyar—lengyel kapcsolatok 
révén megélénkült észak—déli kereskedelmi forgalom fontos gócpontjává lesz a 
város. Sorsa az országéval közös. Az erős ország hatalmi törekvéseinek korában 
királyok tanácskoznak falai között, a hanyatlással Giskra cseh zsoldosai lesznek 
úrrá rajta. Sokat szenved a város és csak Mátyás király adja vissza régi fényét. 
A mohácsi vészt követő trónviszályok, vallási harcok és az 1556 évi nagy tűz
vész után alig ismerni rá a korábban olyan gazdag Kassára.

De hamarosan új korszak nyílik meg a város — a felsőmagyarországi 
kapitányság székhelye — előtt. Erdély fejedelmeinek hatalmi körébe kerül. Ország- 
gyűlés, fejedelmi gyász és fejedelmi menyegző színhelye lesz. Mint székhely mind
végig hű marad Rákóczihoz, egybeforr szellemével. A XVIII. és XIX. század bé
késebb időszakában a magyar irodalom és színészet olyan színvonalra emelkedik 
itt, amilyent az akkor még német hatás alatt álló főváros sem mutathat fel. 
A XX. század két évtizede megismétli a XV. század megpróbáltatását. 1918 
december 28-án vonulnak be a cseh légionáriusok és Kassa magyarságára 1938 
november 10-ig, a magyar feltámadás napjáig, a sírbolt fojtó levegője nehezül.

Ennyi viszontagság láttán jogosult a kérdés, mi adta a városnak a szá
zadok során megőrzött életerőt, mi biztosította a változó irányú, de mindig 
megújuló fejlődés lehetőségeit? Csak a természettől adott kedvező földrajzi 
fekvés, a kiváló helyzeti energia lehet a mozgató, éltető ok. Kassa valóban 
Magyarország egyik legszerencsésebb fekvésű, földrajzi erőtényezőkben bővel
kedő városa.

Ma már közhellyé vált a hegyvidék és alföld egymásrautaltságának hangoz
tatása s így a most sűrűn hallatszó «felvidéki» jelző talán sokak szemében Kassát 
hegyvidéki városként jelenteti meg. Tengerszínfeletti magassága — 211 m — 
elárulja, hogy aki Kassa* mellett hegyormokat vár vagy fekvését szűk, mély 
völgyben képzeli, csalódik. A város tágas, termékeny medencének egyik zúgá- 
ban fekszik. Az Abauji vagy másként Hernád medencéből nyugatra alig néhány
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méteres emelkedéssel szelíd lösz- és kavicshalmokon át észrevétlenül bejutunk 
a Felsőbódva termékeny — Kanyapta — medencéjébe. Gazdaságilag a kettő 
szorosan összetartozó, mint ahogy hozzátartozó északkelet felé a Hernáddal 
párhuzamos Tarca és Osva völgyei, dél felé a középszakasz jellegű kanyargós 
Hernád átlag 5 km széles völgytalpa a kísérő lankákkal. Határait tágabb és 
egyszersmind gazdasági értelemben Torna, Eperjes és Miskolc jelölik. Közepe 
fiatalkorú süllyedt, ma már kitöltött, néhol mocsaras tófenék Nagyida körül. 
A vizek a Hernáddal és Bódvával két irányban futnak ki.

A medence hármas — nyugati, déli és északi — részre tagozódása, a gazdag 
folyóhálózat, a felszabdalt hegyvidék mindmegannyi előny Kassa számára. 
Nyitva állnak az utak nyugatnak a Rozsnyói medencébe, délnek az Alföldre 
és északnak a vizek mentén részint a Szepesi és Liptói medencékbe, részint Orion, 
Bártfa-Zborón s a Duklai hágón át Lengyelországba. Ennek a három, a közép
korban nagyjelentőségű kereskedelmi s mindig is fontos hadi útnak déli kulcsai 
Eperjes, Kassa, Miskolc. De míg Miskolc jelentőségét megosztotta az Alföld 
a Sajó és Hernád között ; Eperjes viszont gyér népességű vidéken erőtlenebb, 
addig Kassa a medence közepén majdnem autarkhikus életre rendezkedhetett be.

Hozzájárult a helyzeti 
energia növeléséhez és a 
gazdálkodás sokoldalúsá
gához a medencéket kör
nyező hegyek változatos 
felépítése is. A Cserháton 
át Kassán túl nyúló pon- 
tusi öböl lösztakarójával, 
a mélyebb helyek ártéri 
üledéke, az Eperjes—To
kaji hegysor andezitje s a 
Szepes—Gömöri érchegy
ség ókori kőzetei a Gölnic 
völgyében és Kassahámor- 
nál más és más értékeket 
adtak. Délről élelmet, 
északról fát, sót, nyugatról 
érceket, keletről bort köny- 
nyen kaphatott.

Az Eperjes—Tokaji 
hegy sor útját állja kelet 
felől a vizeknek, de ala
csony hágóin mindössze 
200 métert kell kapasz
kodni, hogy a Felsőtisza 
vidékére érjünk. Innen ért 
át az erdélyi fejedelmek 
keze és küzdött Kassa 
birtoklásáért. Akié volt 
Kassa, azé volt a Nyugati- 
Felvidék. Elzárhatta vagy 
kinyithatta az utat Szilé- 

A k iv ilág íto tt Dóm . zia—Krakkó—Varsó felé.
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A vasutak kiépítése is 
a természetkijelölte utak 
mentén történt. Kassa a 
közelfekvő elágazásokat 
figyelembe véve — de a 
rövid szárnyvasutaktól el
tekintve — hat vonal 
gyújtópontja. A közleke
dés volt századunk elején 
a kassai polgári lakosság 
majdnem 10%-ának kere
seti forrása.

A trianoni határ meg
vonásakor ez a szempont 
volt a döntő. Kassa nél
kül az Ung, Latorca és 
Felsőtisza akár sík-, akár 
hegyvidéke szervesen nem 
kapcsolható nyugathoz. A 
trianoni új helyzet tehát 
nem a fontosságot, csak 
az irányt változtatta meg. 
Az integer magyar földön 
a Kárpátokat az Alfölddel 
összekötő észak—déli irány 
volt a fontos, a cseh ura
lom alatt a hegyvidékeket 
egymáshoz kapcsoló kelet- 
nyugati vonal jutott fő
szerephez.

A csehek ismerték a 
város jelentőségét s igye
keztek azt országuk keleti 
részének biztos pillérévé 
kiépíteni. Mutatja ezt a 
város külső képe, a lakos
ság számbeli növekedése 
és nyelvi összetételének 
változása, valamint a tria
noni határnak a központi 
medencerész déli széléig 
történt kitolása.

A múlt század dere
kén kereken 15,000 lelket 
számlált Kassa s e szám

Fazekas-utcai részlet a régi börtönépülettel.

megkétszereződéséig majd félévszázad telt el, benne a millenniumi fellendülés 
időszaka. 1910-ben a polgári lakosság száma 40,476 volt (a katonaság száma 8785), 
s ez a csehek bevonulásakor a menekülések folytán bizonyára érezhetően csök
kent. Mégis húsz év múltán az 1938 évi cseh népszámlálás már 70,117 lakost 
mutat ki, illetve 1938*ban 77.000-re becsüli.
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A fejlődésnek ez a mértéke nem lehe
tett természetes. A csehek meg akarták 
változtatni Kassa jellegét s keleti Prágát 
szerettek volna csinálni belőle. Sem erő
szakot, sem pénzt nem kíméltek.

Kassa magyar jellege a XVI. század 
óta vitathatatlan. A XVII. század magyar 

"22<'5 városbírái, a városi tanács magyar több
sége, a céhek magyar mesternevei, magyar- 
nyelvű céhiratok mind kétségtelen bizo
nyítékok. A németség száma az utolsó 
száz évben csak jelentéktelenül változott 
és a négyezret is csak átmenetileg haladta 
meg. Az északról leszivárgó szlovákok csak 
addig remélhettek jobb jövőt, míg a 

/ci/óA központi magyar hatalom másirányú küz
delmet volt kénytelen folytatni. A ki

egyezés után a szlovákok száma lassan fogy, de az apadást jelző enyhe vonal 
Trianonig az erőszak legkisebb nyomát sem árulja el. A magyarság 1890—1910-ig 
Kassán is azt a fejlődést mutatja, amelyet a millennium boldog időszaka jellemez 
az egész országban. Hogy mi idézte elő viszont a népesség vonalának törését 
és fordulását Trianon után egy világválság idején, közismert. Két évtized alatt 
a 75%-ban magyar városnak mintegy 15%-át kitevő szlovák lakossága 60 %-ra 
csehszlovákká négyszereződött, a magyarság pedig 1/5-re süllyedt s elveszí
tette a kisebbségi törvényben biztosított jogát is.

Ugyanilyen iramban igyekeztek a csehek megváltoztatni a város külső 
képét is. El kellett halványítani a régi kultúra emlékeit, feledtetni kellett a 
múltat. Tagadhatatlan, hogy az amerikai ízű növekedés bizonyos vonatkozásban 
lendületet, anyagi előbbrejut ást, élénkséget vitt a város életébe. Könnyebb lett 
a kereset, új lehetőségek nyíltak — ha nem is mindenki számára. A cseh uralom a 
megelégedett, lüktető, forgalmas Kassán keresztül akarta Keletszlovákiában — 
akárcsak nyugaton Pozsonyban — népszerűsíteni állami berendezéseit. A lelkeket 
megülő kényszert külső pompával, a gazdasági jólét mázával igyekezett befedni.

így kapott Kassa rövid húsz év alatt régi arculata mellé újat. Nézzük 
meg közelebbről mindkettőt.

A város magva a Szt. Erzsébet püsköki székesegyház körüli rész szűk ut
cáival. Az alaprajz a német városok, köztük Lipcse belvárosi piacutcás jellegét 
mutatja. A nagyjából észak—déli irányú Fő-utca a város tengelye, tőle keletre- 
nyugatra megközelítően egyforma szélességben épült a város valamikor fallal 
körülvett régi része. A hosszában egy, széliében fél kilométer kiterjedésű ó- vagy 
belvároshoz csatlakoznak a fiatalabb külvárosok. A terjeszkedés iránya észak—déli, 
mert kelet felől a Hernád, nyugat felől a hegyoldalak határt szabnak. A város 
hossztengelye ma már több, mint kétszer akkora, mint negyed-félszázad előtt.

A pályaudvartól bevezető és a Fő-utca keresztező pontjában, a városnak 
szinte mértani középpontjában áll Kassa legsajátosabb műemléke : a dóm. Hozzá
nőtt a város képéhez és fogalmához, történeti múltjának kifejezője lett. A XIV— 
XV. században épült templom művészi teljességben a hazai gótika minden más 
alkotását felülmúlja. Külseje — a karcsú pillérek, faragott fiatornyok, pár- 
kányzat, a pazar díszítésű domborműves északi kapu — a középkori városélet 
varázsát árasztja ; csodálatosan gazdag belseje — a szárnyasoltár, szentség

----------Összes lakosság................. M agyar -----------Német —
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ház, szószék, a «Nagyságos Fejedelem» örök pihenője — az áhítat és kegyelet 
zarándokhelyei. A vaskos Orbántorony és a Szt. Mihály kápolna a dóm mellett 
még őrzik a múltat, de sajnos, a Fő-utca a maga egészében már nem őrzött 
meg sem stílusbeli egységet, sem olyan középkori hangulatot, mint amilyen 
épen a dóm körül megmaradhatott volna és amilyenekkel német vagy olasz 
városokban oly sűrűn találkozhatunk. A századfordulónk kegyeletet nem ismerő 
stílustalan, sokszor mindenáron újítani kívánó parvenü építkezése kikezdte, az 
elmúlt évek pedig teljesen megbontották a harmonikus képet. Pedig a XIV. 
század Szt. Mihály kápolnája korai, a XVI. század Lőcsei háza középkori góti
kájával, a XVII. század kéttornyú premontrei temploma sima, nagy felületű 
reneszánsz korai barokkal vegyült homlokzatával, a XVIII. század vármegye
háza, városháza, püspöki palota, kolostor-, zárdaépületek, több főúri család 
palotája akár nemes egyszerűségükkel, akár barokk stukkós díszítéseikkel, erké
lyeikkel, kovácsoltvas műremekeikkel a méltó keretet máig is fenntartották.

Csak a mellékutcák zugai, a régi házak árkádos, erkélyes udvarai, a városi 
börtön melletti szűk sikátor őrizték meg zavartalanul a múlt hangulatos képét. 
Amíg a modernizált barokkban tartott új színház nemes vonalakkal még csak 
igyekszik beilleszkedni a régi környezetbe, addig a különböző magánházak 
régebbi szecessziós vagy modern, léniázott homlokzataikkal, a sokszor ízléstelen 
üzletportálék szabadjára eresztett reklámjaikkal egyenesen bántó tarkaságot 
okoznak. Kirívó ellentét a barokk ablakrácsos Orsolya-apácazárda és a vele 
szomszédos új cseh pénzügyi palota világos, háromemelet magasságban alig 
tagolt felülete, az oszlopos reneszánsz megyeháza és a melléépített Bata üzlet
ház csupa ablakhomlokzata, vagy a Szt. Háromságszobor és a nemrég még

Részlet' a Fő-utcáról.
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cseh országzászlót tartó modern obeliszk. A törvényszék harmadik emeletének 
ráépítése alkalmával eperfagylalt színbe öltözött és hasonló stílusvétek a Takarék
egylet épülete is. Sziklay Ferenc írja a mai Kassáról: «hovatovább kín lesz 
végigmenni Kassa nemrég még meghitt, történelmet sugárzó főutcáján. Az új 
épületek valóságos forradalmat hoztak a különböző korok egyinásbafonódó stílus
rétegződésébe.»

Hogy Kassa iskolaváros, katonai vonatkozásban fontos és élénk idegen- 
forgalomra berendezett igazgatási székhely, arról az első rövid séta mindenkit 
meggyőz. Már a pályaudvar előtti árnyas Széchenyiliget, és a Hernádból ki- 
ágaztatott malomárok mellett épült sportpálya és városi bérházak kellemes be
nyomást keltenek az érkezőben. A dómig vezető egyenes, ma újra Kossuth 
Lajos-utca képén a többemeletes részben egészen modern szállodaépületek ural
kodnak. A régebbi iskolák főként a Fő-utca középső részére és a közeb mellék
utcákra nyomták rá bélyegüket, a kaszárnyák az északi és déli végekre kerültek.

A belvárost három oldalról körülvevő városfal-terület — talán külföldi 
minták hatása alatt is — önként kínálkozott új intézmények elhelyezésére. Még 
a magyar időben kezd kiépülni északon a Ferenc József-, nyugaton a Rákóczi- 
és Bethlen-, délen az Erzsébet-körút. Rajtuk a kassa-oderbergi vasút üzlet- 
vezetősége, a hadtestparL.ncsnokság, a felsőmagyarországi Rákóczi-múzeum, 
ítélőáblta mindmegannyi palota. Stílusuk is elárulja, hogy a magyar város- 
fejlesztés idejéből valók. A cseh uralomnak kapóra jöttek az itt még üres telkek 
vagy értéktelen házsorok. Közbeiktatták pazarló költekezéssel megépített új- 
stílusú palotáikat, a rendőrigazgatóságot, a posta-rádiópalotát. Építkezésükre 
jellemző, hogy utóbbinak csak az épülete a belső berendezések nélkül 21 millió 
cseh koronába került, és csarnoka valósággal látványszámba megy. Nehéz el
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dönteni, hogy mennyit szántak ebből a forgalom várható növekedésére és meny
nyit az államhatalom tekintélyébresztő megszilárdulását hirdető hatáskeltésre.

Még korlátlanabb teret nyújtott a cseh intézmények számára az északi 
és déli külvárosi terület, amelyet 27 km hosszú villamos vasúti hálózat kapcsol 
egybe. Az új stílus itt kevésbbé zavarja a városképet, sőt helyenkint tágas
ságot, tisztaságot, rendet vitt a szegényesebb külső helyébe. Az új építkezés 
főként szociális, gazdasági vagy politikai célok szolgálatában állott, a legkiemel
kedőbbek a hatalmas állami kórház irígylésreméltó berendezésével, a (városi) 
szociális ház, — aggok otthona — a járásbíróság, tűzoltólaktanya, repülőtér 
délen, az átalakított új városháza, az épülőben lévő műegyetem jellegű ipar
iskola északon. A csehek öröklétre berendezkedésének tanúi.

A rövid, de annál lázasabban dolgozó cseh időszak ezeken kívül még más 
célú építkezésben is kiélte magát. A csehesítést szolgálták az új iskolák. Érez
ték, hogy a felnőttek leikéhez nehezen férkőzhetnek, a fiatalságra vetették tehát 
magukat. Egyik-másik alsóbbfokú iskola épülete, pl. az északi elemi iskola, vagy 
a tanonciskola, olyan pazar kényelemmel épült, hogy akármelyik közép-, sőt 
felsőiskolánk is megirigyelheti. A betelepített hivatalnokokat befogadó épületek
ből egész utcasorokat betöltő telepek keletkeztek, mint pl. a bankhivatalnokok 
Masaryk-telepe az ú. n. Kis Prágában, vagy a postás kolónia. Magától értetődő, 
hogy ezek egy-egy külső városrész kifejlődését s ezáltal a város terjeszkedését 
erősen előmozdították. így a széleken a nagy bérházakon kívül családi kertes 
házakból álló új részek keletkeztek, a városnak — bár kissé távolabb fekvő —

A K asin-utcai állami házak, előtérben1 a M alomárok.
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de kedves, egészséges negyedei. A gyors fejlődés a belső részek lakásviszonyait 
is megjavította. A déli Erzsébet-körúton és környező utcáiban, valamint a Malom
árok mentén modern bérpaloták épültek a növekvő lakosság befogadására. 
Három ellentétes jellegű városrész került egymás tőszomszédságába : a régi Fő
utca, a középületekben bővelkedő Kákóczi-körút és az új lakónegyed. Félév 
előtt azt írja Sziklay egy helyen : «Kassa nagyvárossá lendült, ha nyílt szemmel, 
de s ü k e t  fü l l e l  nézzük életét. A forgalotn megtízszereződött. Fényes kirakatok 
árulják a fővárosi stílusú mondain holmit s korzóidőben ezres tömegek hullám- 
zanak a járműforgalomtól elzárt Fő-utcán. Mégis válságban él a város.»

Talán azért is, mert egyfajta városkép hiányzik Kassából, a gazdalakos
ság ősi, udvaros házsorai, amelyeket még a nyugati városkultúrát megőrzött 
Sopronban is megtalálunk. Ennek oka a lakosság összetételét közelebbről szem
ügyre véve rögtön kiviláglik. Kassának sohasem volt széles paraszti földműves 
rétege. A legutóbbi 50 év népszámlálási adatai szerint őstermelésből, mező- 
gazdaságból mindössze 2—8% él, iparból ellenben több, mint egy harmad. Ez 
talán meg is mutatja annak a jövőnek egyik útját, amelyen az újra magyar 
Kassa számára a további boldogulást és gazdagságot biztosítanunk kell. Mert 
az átmeneti idő rázkódtatásai és cseh menekülés után Kassa joggal várja annak 
a felfelé ívelésnek folytatását, amelyet mindig is kivívott magának. A csökkent 
közigazgatási jelentőséget pótolhatja az ipari élet fejlesztése, annál is inkább, 
mert ezen a téren szép hagyományokra tekinthet vissza a város. Akár a közép
kori, országszerte híres ötvöscéhekre, akár a közelmúltban kiváló parkett-, 
bútorgyártásra, hentesiparra, vagy a dohány-, vas-, f'émáru-, gépgyárakra gon
dolunk, Kassa lakossága az iparosodásra törekvésnek mindig tanújelét adta. 
Es ha a Keletszlovákiával 1930 óta úgyszólván teljesen megbénult kereskedelmi 
és forgalmi összeköttetéseink újra megélénkülnek és barátságossá válnak, Kassá
nak 10%-ot kitevő kereskedőrétegére fontos szerep vár.
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De van a városnak még egy értéke, amelynek kihasználása a városfejlődés
nek hasznára válhat és ez környező hegyvidéke. A helyenként hat km közelség
ben levő új határ épen északnyugaton távolodik el kissé és a Csermely patak 
völgye fölött húzódó erdőborította 5—600 méteres hegyek a sopronkörnyékiekhez 
hasonló szerephez juthatnak. Az új bécsi országhatár Rozsnyótól Kassáig nem
csak nyelvhatár, hanem növényföldrajzi határvonal is és a város kedvelt ki
rándulóhelye, a Bankó fölött már pompás fenyőóriások integetnek. A várostól 
egy-két órányira télen pompás síterep, nyáron hűvös völgyek várják a ter
mészeti szépségek után áhítozókat.

Mérhetetlen nagy nyereség Kassa a magyarságnak, mert történeti és föld
rajzi adottságaiból olyan értékek fakadnak, amelyek szükségszerűen erős magyar 
kultúrközpontot jelentenek a több vonatkozásban úgyis egészségtelenül centra
lizált magyar élet számára. Rákóczi Kassája a csehek alatt megtanulta, mit 
jelent magyar életet szabadon vagy elnyomatás alatt élhetni, most a magyar
ságon a sor megtanulni, mint kell magyar értéket megbecsülni. Ne csak az újság 
ingere, az ünnepi kíváncsiság vezesse a csonkaország népét autóbuszokon, alkalmi 
filléres vonatokon az ősi Kassa felé, hanem a nemzeti törekvéseiben megújhodást 
kereső magyar lélek sóvárgó szomjúhozása.



NORMANDIA
írta SZÉKY PÁLMA

Normandia tavasszal a legszebb. Amikor fölpattan az almavirág fehér bim
bója. Ilyenkor egyetlen hatalmas virágoskert.

Almából készül a normannok nemzeti itala, az almabor. Keresztelő', kéz
fogó, halotti tor nem eshetik almabor-áldomás nélkül. Hétköznapi ebédjükhöz is 
ezt isszák. Ősszel, almaszüret után. ki-ki a maga portáján préseli az alma édes levét. 
Kényesebb ízlés csak biggyeszti a száját. No, bizony! Elég kegyetlen egy ital! De 
a normannok nem fogynak ki a dicséretéből . . .

Valamikor, a XV. században, élt a Vire völgyében egy rezesorrú molnár, 
Olivier Basselin. Vidám cimborái esténkint összegyűltek a malomba. Nagyokat 
ittak a csípős almaléből és pajzán dalokat énekeltek. A Vaux-de-Vire-i molnár 
szerzetté azokat. Basselin dalai rnesszeföldet bejártak. Széliében énekelték min
denütt. A Vaux-de-Vire-ből alakult lassacskán a «vaudeville» elnevezés. A vaude
ville jelentése ma már magába öleli az énekes, zenés színdarabokat is.

A normannok nagyon régen iszogatják borukat mai hazájukban. Több, mint 
ezer esztendeje.

A IX. században történt. A szűkmarkú természet Dániából és Skandináviá
ból törzset törzs után kényszerített honfoglaló útra. Az északi emberek, a nortli- 
mannok vagy nordmannok hosszú, erős bárkákat építettek. Némelyiken hatvan 
ember szállhatott tengerre. Hajóik orrára sárkányfejet faragtak, a párkányokat 
pajzsokkal díszítették. A harcosokat vikingek vezették, a tenger királyai. így 
indultak délnek. Izmos legények forgatták az evezőt, kedvező szél alatt vitorlát 
is bontottak.

Soká eveztek a tengerpart mentén, megfelelő helyet keresve. Egy helyütt
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százméteres sziklafalak kö
szöntötték őket. Másutt a 
féktelen tenger eróziója alá
ásta a kréta- és tűzkőpar
tokat, üregeket vájt és ár
kádokat mosott körül. Va
lóságos sziklatűk állattak 
ki a vízből. Egy helyen 
folyó torkollott a tengerbe, 
a Seine volt. Iszapot, tör
meléket hurcolt magával 
vadul kavargó hullámai 
hátán. Néhány bárka meg
állapodott, de a többiek 
eveztek tovább, délebbre...

Alacsony mészkőpart 
következett. A szirtek há
tát növényzet borította.
Hatalmas félsziget körvo
nalai bontakoztak ki a 
messzeségből, föltűnt a 
látóhatár szélén a Cotentin.
Amint elérték, kikötöttek, 
megtelepedtek. Ivóvíz volt 
bőven, a folyótorkolatok jó 
kikötőhelyet adtak. Meg
erősített táborokba száll
tak, ezekből tavaszonkint 
be-betörtek a szárazföld 
belsejébe.  ̂ B ayeux.

Portyázó útjaikon fel
dúlták Rouen városát, ki
fosztották a Jumiéges-i monostort, megsarcolták Saint-Wandrille apátságot. 
Menekült a nép, menekültek a szerzetesek, vállukon cipelve szent ereklyéiket. 
Az ország királya, Együgyű Károly kénytelen volt egyezséget kötni a normann 
vezérrel, Rollon-nal, Saint-Clair-sur-Epte-ben, az Úr 911 -ik esztendejében.

Rollon feleségül kapta a párisi király leányát, Normandia hercege lett és 
hűbérbirtokul kihasíthatta a Bresle, Epte és a Dive folyók közti területet. Véget- 
vetett emberei garázdálkodásának ás velük egy ütt megkeresztelkedett. így alakult 
meg Normandia, amelynek ezeréves fennállását 1911-ben ünnepelte Rouen városa.

A normann hercegek kedves tartózkodási helye volt Falaise vára. Ősi fészke 
# a dicsőséges normán múltnak. Robert herceg, a későbbi Ördög Robert fejeztette 

be építését. A rege szerint FaLise várának ablakából pillantotta meg Arlette-et, 
a Falaise-i szegény szűcsmester szőke leányát. Gyermekük szobra ma is ott áll 
lassan, de ellenállhatatlan erővel hömpölyögnek lefelé. De a tenger dagálykor 
beáramlik a folyó medrébe, a nehezebb sós víz a folyó édesvize alá furakodik és 
a folyót visszafelé való folyásra kényszeríti. Ott, ahol a befelé zúduló tengervíz 
a partoktól is összeszorítva visszatartja a folyó vizét, keletkezik a mascaret, a 
folyón felfelé nyargaló hullám taréja. Különösen páratlan látvány a Nap és Hold 
együttállása idején, újholdkor és holdtöltekor.
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A mascaret felkavarja, ide s tova sodorja az iszapot, azután távolabb ismét 
lerakja. A vándorló iszaptömeg sok bajt okoz. Harfleur városa a XVI. század 
előtt virágzó kereskedelemmel dicsekedhetett, ám az iszaptömeg eltorlaszolta 
kikötőjét és a város hanyatlásnak indult. Ez a sors fenyegeti ma Honfleur-t.

A normannok szeretnek hajózni. Réges-régen letelepedtek már francia hazá
jukban, amikor még mindig a tengerre űzte őket a kóborlás vágya. Megszállták 
Sziciliát, királyságot alapítottak ott, sőt eljutottak egészen a Szentföldig. Meg
járták Amerikát, amint egy régi Honfleur-i krónika beszéli jóval Columbus előtt. 
Régi hajónaplók és jelentések tanúskodnak arról, hogy egészen Terre Neuve-ig 
hajszolták a tőkehalat. Jean Ribault, a Dieppe-i hajós, «igaz szakértője a tenger
nek», Floridát Franciaország részére követelte. Az allouville-i Pierre Béláin kísé
relte meg először a francia Antillák gyarmatosítását. La Salle, Rouen szülötte, 
a Mississippi vidékén gyarmatosított francia lobogó alatt. De ismerték a norman
nok Canadát is. A Honfleur-i Jean Denys járt arrafelé.

Mert annyira szerettek utazni, a partvidékeken telepedtek meg. Itt talál
kozunk a magas, szőke, kékszemű normannokkal, akik Normandia belsejébe szo
rították vissza a barnahajú, alacsonyabbtermetű fajtát, annak a népnek a leszárma- 
zotta.it, amely a normann beözönlés idején lakta a tengerpartot.

A normann nyelv nincs többé. Töredékes maradványai helyi táj szólásokban 
élnek. Különösen a partvidékek tájszólása őriz valamelyes nyomot a vikingek 
népének nyelvéből. Nevek és szóvégződések emlékeztetnek a skandináv eredetre. 
A nép kiejtése idgenszerű és nyújtott, éneklő beszédjük szokatlan a francia földnek.

A normannok főjellemvonása az észszerűség és a tradíciók tisztelete. A bátor
ság és lelkesedés könnyen fordul megfontoltságra és bizalmatlanságra. A normann 
csavaros eszű, kerüli az egyenes választ. Ha megkérdezik tőle :

— Jó volt-e az idén az almatermés, atyafi?
Ilyenféleképpen felel:
— Jó termés nem volt éppen, de rossznak se mondható.
Türelmes, bár könnyen felindul, ravasz is, őszinte is egyszerre. Harcra száll 

az igazáért, de szeret hasznot húzni mindenből. Ha szükség kényszeríti, szorgal
mas és dolgos, például a Bocage vidékén, ahol a földet kérném7 munkával kell mű
velnie, hogy teremjen. Ha van mód rá, szeret könnyen élni. Télen megelégszik 
azzal, hogy a marháját gondozza. Amint jön a tavasz, siet a vásárra, határozott 
pillantással választja ki a hizlalni való jószágot. Otthonában a család tisztelete 
veszi körül, ami kijár a ház asszonyának is. Az első hely, a tűzhely mellett az öre
geket illeti.

A mornann lelke mélyéig vallásos, de hitét nem veszi körül miszticizmussal 
és nem foglalkozik annyit a túlvilági élettel, mint szomszédai, a bretonok. Anyagias 
természetéből következik, hogy sok a pörös ügye. Takarékos is, szeret gyűjtö
getni. Jó gondolni a biztos időben az ínséges napokra, hogy az élet könnyebb legyen 
és a ház kényelmesebb.

A falu házainak anyaga, formája vidékek szerint változik. Ahol bőven van 
kő, ott kőből építkeznek. Caen-ben , Falaise-ben, Argentan-ban mészkő, a Bocage- 
ban és a Cotentin felszigeten gránit, pala és homokkő az építőanyag. Ahol nincs 
Falaise főterén. A szelíd Arlette és a hatalmas Robert fia : Hódító Vilmos volt.

Vilmos, atyja halála után átvette az uralkodást, de nem elégedett meg Nor- 
mandiával. Szemet vetett az angol koronára is. Hitvalló Edward angol király 
halála után hajórajával átkelt a Manche-on és Pevensey-ben partraszállott. Has
tings közelében megverte Edward unokáját, Haroldot, bevonult Londonba és 
1066-ban a Westminster katedrálisban angol királlyá koronáztatta magát. Uj szék-
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Norm ann parasztház.

helyére normann nemeseket, papokat, művészeket vitt magával, akik meghono
sították Angliában is a normann szokásokat és erkölcsöket. Átplántálták hazájuk 
építőművészetét is. A Canterbury-i és a Lincoln-i katedrálisokat a normandiai 
Caen város román stílusban épült templomának, a Saint-Étienne-nek mintájára 
építették.

Normandia ebben az időben már tele van szebbnél-szebb épületekkel, temp
lomokkal. Amikor a normannok keresztvíz alá hajtották fejüket, áhítatos buz
galommal láttak a templomépítéshez. Talán engesztelésül a sok rombolásért.

Hódító Vilmosnak kedves városa volt Caen. Naggyá és virágzóvá tette. Két 
apátsággal ajándékozta meg: Trinité-t a hölgyek számára, Saint-Étienne-t a fér
fiak részére építtette. Ezzel akarta kiengesztelni a pápát, aki neheztelt rá, mert 
közeli rokonát, Mathilde-ot vette feleségül. A. nagy Hódító ugyancsak nehezen 

» hódította meg Mathilde szívét. Hét álló esztendeig ostromolta kitartó szerelemmel, 
mindhiába. Végül elvesztvén türelmét, az «udvarlás» erélyesebb formáját válasz
totta. A hölgy hosszú fekete haját kezére csavarva, teremről-teremre hurcolta, 
míg az belé nem egyezett a házasságba. Hódító Vilmos pora évszázadokig pihent 
a Caen-i Saint-Étienne apátságban. A francia forradalom szórta szélnek hamvait.

Hódító Vilmos tetteinek emlékét őrzi egy másik normann városka, Bayeux, 
ősi város. Egyike volt az első normann településeknek. A hosszú, viharos évszáza
dok nem zavarták meg nyugalmát. Csöndes, békés hely. Az utcakövek között fű 
üti fel a fejét. Házai szelíden álmodnak a Miasszonyunk katedrálisának árnyéká
ban. Normandia, sőt egész Franciaország templomai között egyike ez a legszebbek-
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nek. A korai román stílusú 
bazilika a XII. század
alkotása.

A püspöki múzeumban 
van kiállítva Mathilde ki
rályné színes hímzésű sző
nyege. Naiv és hű tükre a
XI. század viseletének, de 
az erkölcseinek is. A sző
nyeg valósággal elmeséli 
Vilmos és Harold viszályá
nak történetét. A képek 
fölé latinnyelvű magya
rázó szövegeket hímeztek.

A normann hercegek 
székhelye. «Normandia gó
tikus királynője», Rouen 
volt. Valóban, itt minden 
emlék nyitott könyv és 
minden kő egy emlék. Min
den a nagy múlt történetét 
hirdeti. Normandia telve 
van szebbnél szebb közép
kori templomokkal és mű
emlékekkel, de valamennyi 
közt — Mont Saint-Michel 
mellett — talán a legszebb 
a Rouen-i Miasszonyunk 
temploma. A gótika szép
ségének tökéletes betelje-

N orm ann ház Etretatban.

Rouen városa, amely
nek piacán egykor Jeanne d’Arc máglyája lobogott, a Seine partján épült és 
Franciaország kikötővárosai közt az első. A Seine medre itt már széles, a folyó a 
tengerhez közeledik. A tenger vizének feltörése Rouen alatt erősen érezhető. 
Caudebec-ben azonban különleges jelenséget hoz létre.

Caudebec jelentéktelen kis város a Seine partján. Mégis sok idegen látogatja. 
Ujhold másnapján kicsődülnek a folyó partjára és várják a mascaret-t. A kikötő
ben veszteglő hajók sietve állanak odébb. A mascaret nem szokott tréfálni, porrá 
zúzná őket. Óriási, fehértarajú hullám kerekedik. 800 m szélességben másodpercen- 
kint 6—10 m sebességgel rohan előre. Három-négy kisebb hullámtaréj követi. 
Bömbölve, mennydörögve csapódik a víztömeg a rakparthoz. Ez a mascaret tüne
ménye. A Siene vize vagy 80 kilométerre van még a folyó torkolatától, hullámai 
kő, ott fából épül a ház.

A parasztházak legfeljebb egyemeletesek, magas tetejük van. Rendszerint 
egyazon helyiség konyha is, lakószoba is. Itt áll a magas kandalló valamennyi 
hozzávalóval. A falak mentén ágy, szekrény, padok, a középen asztal. A padló 
vert föld vagy kockakő. Ha módosabb a gazda, több a szobája és külön alszanak 
felnőtt gyermekei és a cselédek. A földszint fölött emelet van : a szegényebbnél 
padlás, a tehetősnél szoba. Caux vidékén az emeletre külső lépcső vezet, amelyet
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kiugró tető védelmez. A lépcső alatt van felhalmozva a tűzifa. Másutt a lépcső 
belül esik, a konyha felőli részen.

A konyhában áll a legfontosabb normann bútor, a szekrény. Tölgyfából 
faragják és a mifelénk szokásos menyasszonyi ládát helyettesíti. Mai alakját a 
XVIII. században kapta. A menyasszony kelengyéjével van tele. Díszítése szimbo
likus : galambok, fészek, búzakalász. Orne és Manche megyékben egyszerű, a 
Caen-i síkon és főként Caux vidékén fínomfaragású, harmonikus vonalú minták
kal. XIII. Lajos idejében a szekrény még egyszerű, nehézkes bútordarab, de XVI. 
Lajos korában már finom ízléssel készített remekmű.

A többi bútor, ágy, asztal, szék, jelentéktelen, de említésre méltó a szegé
nyebb portán is gyakori állóóra. Néhol virágkosárral díszítik a tetejét, másutt 
«kisasszonynak» becézik az óra középen elvékonyodó, karcsú derekát. A konyha 
főékességei természetesen a rézedények és az ónból készült csücskös kancsók.

A nép mindennapi étkezése elég változatos. A normann jól táplálkozik. A föld 
és a tenger bőséges eledellel szolgál, ami csak szükséges a konyhára. Legfontosabb 
táplálék a tej, vaj, sajt, tejszín, tojás. A Cotentin félszigeten megszámlálhatatlan 
tehéncsorda legel. A tejet és a tejszínt Páris is Normandiából kapja, a friss vajat és 
sajtot Londonba viszik.

A normannok híres lótenyésztők is. Országos lóvásárokat tartanak évente 
Caen-ben, Bernay-ban. Pompás, nehéztestű állatokat nevelnek, a percheron-t. 
Ok látják el lóval a francia hadsereget, sőt még Angliába, Amerikába is szállíta
nak belőlük.

Honfleur.
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A normann paraszt ruházata vászoning, rövid nadrág és sötétkék vászon
zubbony. A zubbony ujját csukló körül, nyakát, vállát és mellét fehérrel hímezik 
ki. A nők viselete kendő', köpeny és az öltözet legfontosabb darabja : a főkötő. 
A selyemből vagy mintás pamutkelméből készült kendőt a vállukon átvetve, a 
derekuk köré kötik. Köpenyük az egész termetet borítja. A normann asszonyok 
főkötője rendkívül díszes. Rendszerint magas, csúcsos és az egészet sárgaréz-drót- 
váz támasztja alá. Gaux vidékén bársonyból vagy selyemből készül, arannyal és 
gyönggyel ékesítik. Tetejéről csipke omlik alá a hátra, olyan, mint a hab (Saint- 
Valéry-en-Caux), esetleg dicsfény szerűen redőzve bomlik szét (Bolbec) vagy meg
kötött csokorhoz hasonló (Valmont). Bocage-ban, Avranches felé a főkötő csúcsa 
magas, de muszlinból vagy finom csipkéből való és könnyű, szétterpesztett csipke
szárnyak csatlakoznak hozzá. Ez az úgynevezett lepke. Coutances táján az ala
csonyabb csúcson sisakszerűen ül a finom csipke,. Balleroy-ban és Caen-ben hosszú 
csipkeszakállak omlanak le köröskörül a vállra.

Könnyű a normann asszonynak dúskálni a drága csipkében. A normandiai 
csipke világhírű. Kétféle csipkét készítenek : varrott és vert csipkét.

Alen^on-nak ősidők óta nagy csipkeipara van. 1650 táján egy ügyes csipke
varrónő, Mme La Perriere utánozni kezdte a divatos velencei csipkét és meg
gazdagodott. Colbert miniszter látva, hogy a csipkekészítés igen jövedelmező, 
1665-ben királyi csipkegyárat állított fel Alenc^on-ban, tönkretéve vele a háziipart. 
Finom, fehér lenszálból varrott csipkéket Velencében is készítettek. Az alen9oni 
gyár tervezői, Lebrun és Béraud újabb mintákról gondoskodtak. így születtek meg 
a középponti motívum körül arányosan elhelyezett könnyed csipkeminták. Ezt 
az újabb modellt világszerte alen^oni-csipke néven ismerik. A szomszédos Argen- 
tan is fejlesztette csipkeiparát. Az alenconi és argentani csipkekészítés Colbert 
kora és a francia forradalom alatt élte virágkorát. Ma a legértékesebb darabokat 
a párisi Cluny múzeumban láthatjuk. A vert csipke egyszerűbb, nem kíván annyi 
ügyességet. Ezért a kalásznép asszonyainak a csipkeverés volt mindenütt a fő- 
foglalkozása.

A csipkevarrás és a csipkeverés fénykora elmúlt. Hiába állít fel az állam 
oktató-iskolákat.

A normann asszony szívesen ékesíti magát ékszerekkel. Legszívesebben 
aranyból vagy ezüstből készült feszületet hord, vagy a Szentlélek galambját. Az 
«alenconi gyémánttal», a Hertré-i és Pont Percé-i gránitbányákból napvilágra került 
hegyikristály okkal rakják ki az ékszereket.

Nem hiányzik Normandiából a legutolsó párisi divat sem. Deauville és Trou- 
ville lóversenyein, a fürdők sétányain a felső tízezer legszebb asszonyai viselik 
a párisi divatkirályok alkotásait.

A normann nép lassan, de biztosan halad a pusztulás felé. A XIX. század 
első felében a normann megyék népessége még kevéssé gyarapodott is ; 1801-ben 
2.476,657 lakosuk van, 1851-ben 2.709,792 a lakosság száma. Ettől kezdve állandó 
a csökkenés. Az 1921-es népszámlálás adatai szerint 2.268,886. Leggyorsabban az 
Orne megye néptelenedik. 1851-től 1921-ig 489,884-ről 274,814-re apadt a lélek- 
szám. Legnagyobb a gyarapodás a Seine-Inférieure^ megyében, ahol 1851-ben 
762,039 lakost számláltak, majd 1921-ben 880,671-et. Ám ez az emelkedés is a két 
nagy városnak, Le Havre-nak és Rouen-nek köszönhető. Valójában tehát ez nem 
születéses gyarapodás, hanem egyszerű bevándorlás.

Leggyorsabban növekedett Le Havre lakosainak a száma. 1801-ben 16,000 
lélek lakta, 1921-ben 168,874. Ez a város második kikötővárosa Franciaország
nak. Ám, ha közelebbről vizsgáljuk csodálatos gyorsaságú növekedésének az okát,
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kitűnik, hogy azt túlnyomórészt a szomszédos községek bekebelezésének köszön
heti. Mellette elmarad Rouen vagy Caen népességének növekedése. Bizonyos fokig 
Cherbourg normann kikötőváros feljődése hasonlítható hozzá.

A normann paraszti élet legnagyobb ábrázolója Jean Francois Millet volt. 
Képeiből ma egyetlen egy sincs normann földön. De Franciaország dicsőségét gaz
dagította a többi normandiai is : Corneille, Malherbe, Flaubert, Maupassant . . .

Nehéz elhagyni Normandiát, a természeti szépségek és ódon művészet hazá
ját. Tengernyi vér áztatta valamikor a földjét, ma már csak az almavirág lepergett 
szirma borítja.
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HOGYAN ÉL A FEHÉR EMBER INDIÁBAN?
írta BAKTÁY ERVIN dr.

'A fehér ember többek közt abban különbözik a világ más népfajaitól, 
hogy Földünk minden táján megtalálható. Noha — főleg az utóbbi évtizedek
ben — egyes ázsiai népek, pl. a japániak és kínaiak is inesszeföldre kivándorol
nak hazájukból, azért még távolról sem olyan otthonosak az öt világrészben, 
mint a fehér ember. Lehet, hogy valamikor, talán majd néhány évszázad múlva 
másképpen lesz, de ezidőszerint, — s immár századok óta — mégis a fehér ember 
az, aki elhatolt a Föld minden zugába és otthont teremtett magának még olyan 
idegen tájakon is, ahol pedig nem könnyű feladat megszokni a teljesen elütő 
éghajlatot és életkörülményeket.

Más kérdés, hogy a fehér ember hódító terjeszkedésében milyen szerep 
jutott a magasabbrendű erkölcsi szempontoknak. Kétségtelen, hogy a fehér 
emberek kisebb-nagyobb csoportjait elsősorban nem a felfedezés, a tudás és 
megismerés vágya hajtotta messze idegen világrészek felé, hanem a meggazda
godás vagy akár az egyszerű megélhetés ösztönzése, a szerencsejátékosok jellemző 
hajlama a kockázatokra, a kalandokra, sőt nem utolsó sorban a kényszer is, 
amikor egyes csoportok — pl. a hazájukból száműzött angol protestánsok a XVII. 
században — forrónak érezték talpuk alatt Európa földjét és elindultak új hazát 
keresni. Nem csekély számot tettek ki azok a kivándorlók is, akik — mi tűrés- 
tagadás — szülőföldjükön összeütközésbe kerültek a törvénnyel és a börtön 
vagy a hóhér elől szöktek messze idegenbe. De akármi volt az eredeti ösztönzés, 
az is tagadhatatlan, hogy a megismerés, a tudás vágya gyakran kapcsolódott 
az egyéb törekvésekkel, vagy legalább is fellépett utóbb, amikor a fehér ember — 
bármi oknál fogva — új, idegen, távoli környezetbe jutott. A fehér ember ter
jeszkedése, akármi volt is az eredendő indíték a kivándorlásra, elobb-utóbb 
csaknem mindenütt hódító törekvéseknek adott helyett. Gazdasági és politikai 
okok játszottak közre, hogy a fehér ember rövid pár száz év alatt valóban ottho
nossá váljék az öt világrész minden táján.

A mérsékelt égöv embere aránylag könnyebben alkalmazkodik az idegen 
éghajlatokhoz ; szívósabb, kitartóbb, s ezért hamarább tud beleilleszkedni a 
szülőföldjénél zordabb, vagy forróbb, szárazabb vagy nedvesebb környezetbe. 
Bár a fehér ember mindenüvé elvitte a maga civilizációját s a maga szokásait, 
kisebb-nagyobb mértékben mégis kénytelen volt alkalmazkodni, átvenni a helyi 
szokásokat. Az úttörők és az első nemzedékek még sokkal nagyobb mértékben 
alkalmazkodtak az új környezethez. így például Eszakamerikában az ismeretlen 
nyugati területek felé előnyomuló francia «coureurs des főrets»-k vagy angolszász 
«pioneer»-ek átvették az indiánok ruházkodását, sok szokását ; az Indiában 
letelepedett portugál hódítók a XVI. században felcserélték nyugati viseletűket 
azzal a fél indiai-, fél európai mezzel, amely jobban megfelelt az éghajlatnak, 
és így tovább. Csak később, amikor a fehér ember már biztosnak érezte hely
zetét az új környezetben, s egyre nagyobb számban élt ott, kezdett fokozottabb 
mértékben «európaizálni».

Indiában az angol terjeszkedés és hódítás kiszorította az előző kísérlete
zőket, a portugálokat, a hollandusokat és az elég későn, készületlenül próbálkozó 
franciákat. így aztán a fehér ember életmódja Indiában sok jellegzetes angol 
vonást honosított meg. De az angolok is kénytelenek voltak sok mindent meg
tanulni és átvenni az indus környezettől. így például Szurat vagy Bombay angol
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telepesei a XVII. század
ban még indus turbánt 
viseltek a forró évszakok
ban és európaias szabású 
ruháikat könnyű indiai 
anyagokból készítették. Az 
angolok indiai élete mögött 
több mint két évszázad 
tapasztalata és fejlődése áll.
Ez alatt az idő alatt foko
zatosan kialakult az a kü
lönös, sokszor furcsa, sőt 
nyugati szempontból bizarr 
életmód, amelyben elvá
laszthatatlanul keverednek 
össze a nyugati és keleti 
elemek. Mert csak látszó
lag, a felszínen uralkodik 
az európaiság jellege. Ha 
közelebbről megnézzük egy 
Indiában lakó fehér ember 
életmódját, azt fogjuk lát
ni, hogy a mindennapi 
életnek úgyszólván minden 
mozzanata tökéletesen elüt 
attól, amit a Nyugaton 
megszoktunk.

Ez természetes is. De 
ha ezt tudomásul vesszük, 
akkor az «európai fölény» 
és «nyugati kultúra» sokat
emlegetett jelszavait is át kell értékelnünk. Mert elfogulatlanul vizsgálva a 
dolgokat, kénytelen-kelletlen el kell ismernünk, hogy a Keleten élő nyugati 
ember életmódjában nagyon sok olyan elem szerepel, amelyet az idegen kör
nyezettől vett át, sőt mi több, modern civilizált nyugati életünkben nagyon 
sok olyan haladott és nagyratartott szokás és eljárás honosodott meg, amelyeket 
eredetileg a Keletről hoztak. A nyugatiasság rátarti önérzete európai színekkel 
festette át a fehér ember keleti életmódjának felszínét ; de a máz alatt pl. 
Indiában könnyen felismerhetjük az ősi indus művelődés eredményeinek széles
körű felhasználását.

r így többek közt a Kelet ajándéka volt az, hogy a Nyugat művelt nemzetei, 
elsősorban az angolok, megtanultak — fürdeni, s a tisztaság kultuszát elterjesz
tették .a Nyugaton általában. Ez nem túlzás! Történelmi, helyesebben művelődés- 
történeti tény, hogy abban az időben, amikor az angolok Indiában terjeszkedni 
kezdtek, vagyis a XVIII. században, Európa legmagasabb és legműveltebb 
rétegei sem tartották nélkülözhetetlennek a mindennapos fürdőt, de még a 
mindennapi alapos mosakodást sem. A francia királyok és főnemesek külön fej - 
kaparó pálcikát tartottak kéznél, hogy az allonge-paróka alatt zavartalanul 
tenyésző kis rovarok kellemetlenkedéseit ellensúlyozzák. A fürdés és testápolás 
kultusza a Nyugaton modern vívmánynak nevezhető, de Keleten évezredes

Angol úr, indiai otthonában, a múlt század közepetáján. 
(Egykorú kép után.)
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múltja van. A görög-római világ letünte után Európa fokozatosan leszokott a 
fürdésről. Az első fürdőket arabok és törökök honosították meg aztán Európában. 
Amikor az angolok gyökeret vertek Indiában, e tekintetben sem álltak magasabb 
fokon más nyugati embertársaiknál. Indiában aztán meg kellett tanulniuk a 
fürdést is. Az ott látott példák, a keleti közfelfogás, az éghajlat, egészségi okok, 
mindez hozzájárult, hogy életmódjuk gyökeres változáson essék át. Ma is járja 
még az éle az indusok közt, hogy amikor az első angol kormányzó, hónapokig 
tartó tengeri utazás után megérkezett Kalkuttába, s a kormányzósági épület
ben másnap reggel azzal keltették fel, hogy «kész a fürdő», tiltakozva jegyezte 
meg: «Hiszen aim pár hete, még a Jóreménység fokánál megfürödtem!» S i  n o n  
e verő , e ben  tro va to  . . .

A XVIII. században és a XIX. század első felében lassanként kialakult a 
fehérek életmódja Indiában. A civilizáció és technika fejlődésével persze az indiai 
fehérek életmódja is módosult, de sok vonását, amelyek idestova kétszáz évvel 
ezelőtt alakultak ki, mainapig is megőrizte.

A múlt század közepéig az Indiában élő fehér ember — s itt természetesen 
elsősorban az angolról van szó — egyáltalán nem érezte magát otthon a Keleten. 
Hosszabb-rövidebb száműzetésnek, vagy kalandos próbálkozásnak tekintette 
keleti tartózkodását és arra törekedett, hogy mielőbb megszedje magát és haza
térhessen. Sok angol ma is csak átmeneti időszaknak tekinti azokat az éveket, 
amelyeket Indiában kénytelen tölteni. A helyzet ugyan a múlt század második 
fele óta erősen megváltozott, de azért még ma sem egészen idejétmúlt az a régi 
angol tréfa, hogy «India legszebb tájképe : Bombay, — egy Európa felé induló 
hajó fedélzetéről nézve» és ma is közkeletű az a másik éle, hogy a bombayi kikötő 
fölött eluralgó G a te w a y  o f I n d i a  (India kapuja) nevét «Getaway from India»-vá 
(«Szabadulás Indiától») forgatják ki. A legtöbb angol tiszt vagy tisztviselő ma is 
szinte megváltásnak érzi, amikor három évi szolgálat után féléves szabadságra 
mehet, haza Európába. Az angol — s vele együtt általában a fehér ember — 
máig is inkább csak vendég, idegen maradt Indiában. De természetesen elejétől 
fogva mindent- elkövetett, hogy ottartózkodásának idején minél kényelmesebben 
és kellemesebben rendezze be életét.

Valamikor, amidőn a hajóknak még meg kellett kerülniük egész Afrikát, 
hogy Indiába jussanak, maga az utazás is egyike volt az elrettentő körülmé
nyeknek, s ezek csak a kalandorokat vagy a hivatalból kiküldött embereket 
nem tartották vissza. A XIX. század elején az angolok megkönnyítették az utazást 
azzal, hogy a Földközi tengeren Port Saidig járó hajókról az utasokat és a szál
lítmányt a suezi földnyelven át öszvérháton transzportálták Suezig, ahol aztán 
másik, India felé induló hajó várta őket. De ez a szárazföldi átkelés a forró homok- 
sivatagban sem volt élvezet, bár lényegesen megrövidítette az utazást. Igazán 
kényelmessé csak akkor vált az indiai vagy távolkeleti út, amikor megépült 
a Suezi csatorna.

Az Indiába jutott angol vagy más fehér ember életmódját a XVIII. század 
közepe óta az jellemezte, hogy az illető jóval előkelőbb, magasabb állásba, hely
zetbe került a Keleten, mint aminőt odahaza elfoglalt. Már az indiai viszonyok 
is magukkal hozták ezt, hiszen ott még a legszerényebb úrféle háztartásában is 
legalább három-négy szolga sürgött-forgott. Amellett a «presztízs» is előírta, 
hogy az európai mindenkor a b a ra  sza h á b  (nagy úr) szerepét játssza a Keleten. 
Ezt még fokozottabban kötelességüknek érezték az angolok, amikor kereskedők
ből uralkodókká váltak Indiában. S miután az angolok diktálták a tónust, a többi 
odakerülő fehér ember is követte példájukat.
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Bangló (Bungalow) Északindiában.

A mult századbeli angol regényeknek vagy keleti útleírásoknak állandóan 
visszatérő' motívuma az Indiában élő úriember többé-kevésbbé humoros figurája. 
Akinek, ha visszatér az egyszerűbb angliai viszonyok közé, nehezére esik saját
kezűig befűzni a cipőjét, vagy betenni a gombokat az ingébe, hiszen megszokta, 
hogy mindezt szolgák végezzék helyette. Aki nehezen tudja beletalálni magát 
az otthoni helyzetbe, mert nem áll módjában fogatot és hátaslovat tartani, nem 
lakhat sokszobás saját házban. Könnyen elképzelhető, hogyan érezte magát 
az ilyen úr, aki Indiában tisztviselősködött s megszokta, hogy előkelő indusok, 
sőt fejedelmek, rádzsák és navábok engedelmeskedjenek neki, amikor hazatérve 
egyszerre jelentéktelen angol polgárrá zsugorodott. Ha alaposan megszedte magát 
a Keleten — ami régebben elég könnyen ment — akkor még kárpótolhatta magát 
némileg, bár a hatalom és jelentékem^ség elvesztett tudatát nem pótolhatta 
semmi. Aztán a keletről hazatért ember sok megrögzött szokást is hozott magá
val. s ezeket a hazai környezetben sem tudta egészen levetkőzni. Ma is jellegzetes 
figura az indiai szolgálatból hazatért angol tiszt, aki hindusztániul káromkodik —- 
mert ez kifejezőbb, s nem sértő, hiszen úgysem értik — és előszeretettel eszi az 
indus ételeket, például a karrit (curry) odahaza is.

Mindez arra utal, hogy a fehér ember élete Indiában gyökeresen másféle, 
^nint az európai élet. Kezdjük mindjárt az élet keretén, a lakóházon. Az indiai 
éghajlat megkövetelte, hogy az angolok is mihamar áttérjenek az indus épít
kezési formák alkalmazására. Kialakult a ban g ló  (bungalow) stílusa. A lakó- 
helyiségeket széles, árnyas tornácok védik a ház minden oldalán, úgy hogy a 
Nap heve nem érheti közvetlenül a belső falakat. A falak vastagok, hogy ne 
fűljenek át egykönnyen. A szobák mennyezetét sok házban ma is csak a ház
tető alatt kifeszített fehér ponyva helyettesíti. Középindiában vagy lenn délen 
az ajtók és ablakok zsalusan készülnek, hogy a levegő át- meg átjárja a helyi
ségeket. Szúnyoghálós ajtó- és ablakkeretek is vannak még, hogy az esős idő
szakban elszaporodott moszkitókat távoltartsák. Régebben mindenütt elmarad
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hatatlan volt a p a n k a  (punkah), s ma is nélkülözhetetlen az olyan helyeken, 
ahol nincsen villanyáram. A panka széles, hosszú, fakeretre szerelt gyékénylap 
vagy gyapotkelme, amelyet a mennyezetre erősítenek, s mint valami vitorla 
csügg le onnan; kötéllel rángatják kívülről, s ehhez külön szolgalegény kell, 
a forró napon ül a fal tövébben és szakadatlanul huzgálja a kötél végét, hogy a 
himbálódzó panka hűsítő légáramlatot árasszon odabenn a sza h á b lo g-ra vagyis 
az uraságokra. Városokban és olyan helyeken, ahol villanyáram áll rendelkezésre, 
a pankát ma már villamos ventillátorkerekek pótolják, ezek is a mennyezetről 
csüggnek alá és alaposan felkavarják a levegőt. A villamoslegyező surrogása 
épp úgy hozzátartozik az indiai úriház vagy hivatalszoba hangulatához, mint 
a tompa, félhomályos világítás. Mindamellett, főleg Északindiában, a hűsítő
szerkezeten kívül fűtőberendezésre is szükség van, mert decemberben és január
ban ugyancsak lehűl a levegő, legföljebb a déli órákban enged föl a hideg vala
mennyire. A forróságra szánt építkezés, a vastag falak hűvössé teszik a szobákat 
és a rövid tél alatt bizony szükség van a fűtésre. Fával fűthető nyitott kandallók 
szolgálnak erre a célra, újabban pedig kis petróleumkályhák vagy villamos- 
kályhák is szerepelnek.

A széles, árnyas tornácokon különös formájú heverőszékek állnak. Széles, 
lapos karfáik messze kinyúlnak, másfél méternél is hosszabbak, s arravalók, 
hogy a heverő gentleman felrakhassa a lábait is a kartámasztók végére. A széles 
karfa különben még arra is alkalmas, hogy a whiskys poharat rátegyék. így 
aztán igazán kézügyben van az ital. Mert az indiai angol életnek egyik legel- 
maradhatatlanabb kísérője a whisky, a szódavíz meg a jég. De főleg a whisky. 
Az angol urak már a hajón jó tanácsokkal látják el az újonnan érkezőt : jó lesz 
óvakodni a betegségektől, fertőzésektől, s ezek ellen a legbiztosabb háziszer — 
szerintük — a whisky. Némelyek még hozzáfűzik a régi tanácsot, hogy naple
mente előtt nem szabad inni. De ez úgylátszik már idejétmulta elv, mert bár
hová lépjen is be a látogató, az üdvözlés után rendesen ez a házigazda első szava : 
«Have a peg!» P e g  az a kis tojástartó alakú fém-mérce, amellyel a whiskyt mérik 
bele a pohárba. Ezt a műveletet persze nem az úr maga végzi, hanem a szolga, 
akit az angolok általában Boy-nak, vagyis «fiú»-nak neveznek, akkor is, ha 
ősz a szakála.

A szolgaszemélyzet nagyszámú. így volt ez mindig a Keleten. Láthatjuk 
az egykorú rajzon, hogyan élt az angol tisztviselő Indiában száz esztendővel 
ezelőtt. A viselet, a berendezkedés megváltozott azóta, a pankát villamosventil
látor helyettesíti, de ma is egész sereg szolga végzi el a szaháb házában mindazt, 
amit odahaza vagy ő maga végzett el, vagy egy szál alkalmazottal végeztetett. 
Keleten minden műveletre más és más szolga kell, mindegyik csak a maga szi
gorúan körülhatárolt tevékenységét hajlandó elvégezni. A legszerényebb, de már 
«úrinak» számító háztartásban is szükség van a következő személyzetre : egy-két 
belső szolga, akik az uraságokat szolgálják ki, holmijukat rendbentartják és 
a takarítás tisztább részét végzik ; ezek esetleg az asztalnál is felszolgálnak, 
de ha egy kicsit előkelőbb háztartásról van szó, akkor külön szolga vagy szolgák, 
az úgynevezett k h itm a d g á r o k  végzik az asztali felszolgálás tisztjét. Elengedhetetlen 
aztán a szakács ( b h á v a r c s i ) , aki azonban csak bevásárol és főz, tehát a mosoga
táshoz még amolyan kuktaféle legény is kell. Minden házban kell lenni legalább 
egy tisztogatónak (sweeper, hindusztániul m e llta r ) , ez a legszennyesebb munkát 
végzi a ház körül, a padlót söpri és törölgeti, s a W. C.-kben a hiányzó W. (water : 
víz) szerepét játssza. Ez igen alantas, úgynevezett «tisztátlan» kasztba tartozó 
egyén, érintésétől még a többi szolga is tartózkodik. Aszerint, hogy milyen nagy
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és előkelő valamely háztartás, az említetteken felül még küldönc ( c s a p r á s z i) ,  
házi őr ( c s a u k id á r ) ,  kertész ( m a l i ) ,  házvezető főszolga ( k h á n s z á m a ) , lovász 
( s z a i s z )  és soffőr is alkalmazást nyer. Ahol asszony és leány is van a házban, 
ezeknek külön szolgálóleányaik vannak, gyermekek mellett pedig az úgynevezett 
ú ja  (dajka, komornaféle) szolgál. A szolgaszemélyzet természetesen csak benn
szülöttekből állhat, európaira nézve lealázó volna ilyesféle munkát vállalni.

Keleti szokás honosodott meg az Indiában élő fehérek közt abban is, hogy 
az úrnak «nem illik» semmiféle munkát végeznie. Értve ezalatt persze tes.ti munkát, 
főleg olyat, amit máskülönben szolgák szoktak végezni. így például nem illik 
az úrnak kinyitnia és becsuknia az ablakot, vizet vagy más italt töltenie, akármit 
is az egyik szobából a másikba vinni, ha ez a legcsekélyebb megerőltetéssel jár. 
Minden ilyes munka elvégzésére a szaháb becsöngeti vagy bekiáltja a szolgát. 
Rendesen csak nagyot rikkant : «Kői he?» magyarul: «van itt valaki?» — mire 
a legközelebb tartózkodó fickó berohan és jelentkezik : «Hazúr?» — «Hazúr» igen 
előkelő kifejezés, szószerint «legmagasabb jelenlétet» jelent és körülbelül annyit 
mond, hogy a szolga ott áll az úr «legdicsőbb színe» előtt. S ez kijár akármelyik 
indiai kishivatalnoknak, aki odahaza Angolországban talán még a cipőjét is 
sajátkezűleg tisztogatná.

A mindennapi élet rendje általában így alakul : korán reggel, rendesen 
5 és 6 óra közt a belső szolga az uraságok ágyához viszi az első reggelit, a csh o ta  
(kis) h a zr it . Ez teából és két szelet megvajazott, egymásra rakott pirítottkenyér- 
ből áll, s az úr vagy úrhölgy az ágyban fogyasztja el. Röviddel ezután fölkel 
és ha nem készül például kilovagolni vagy tenniszezni, golfozni, stb., akkor mind
járt megfürdik. Ha azonban sportolni akar — s erre a korareggeli, még nem forró 
órák alkalmasak — akkor csak megmosdik és kilovagol, vagy egyéb sportot űz, 
egy vagy másfélóra hosszan, s utána megfürdik, átöltözik, hogy a második, igazi 
reggelihez, a h a z r i-hoz vagy angolosan b re a k fa s th e z  üljön. A második reggeli 
határozottan komoly étkezés : tea vagy kávé, rengeteg pirítottkenyér, vaj és 
dzsem, porridge (tejes, cukrozott zabpehely-kása), tojásétel, pl. sonka vagy sza
lonna tojással, gyakran még valami húsétel is, aztán keksz. A délelőtt aztán

Indiai stílusban épült modern villa (Pandzsáb).
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munkával telik el, hivatalban, laktanyában, gyakorlótéren, vagy üzleti irodában, 
aszerint, hogy mi az úr foglalkozása. A hivatalos órák későn kezdődnek, éppen 
azért, hogy mindenkinek ideje legyen az ernyesztő éghajlatban annyira szük
séges korareggeli testmozgásra, sétára, lovaglásra s egyéb Sportra. A délelőtti 
munka végeztével eljön a t i f f i n  (lunch, ebéd) ideje. Az ebéd is eléggé bőséges 
étkezés, körülbelül olyan, mint a mi ebédünk, de leves nem szerepel, tésztaféle 
sem, hanem ehelyett sajt. Utána délutáni siesta, szükség esetén újabb munkaidő 
következik, de a délutáni tea idejére többnyire már semmiféle angol úriember
nek nincsen munkája. A délutáni tea — amelyet nálunk ötórai teának nevez
nek és nagyon angolosnak tartanak — nem ötkor, hanem négykor, legkésőbb 
negyedötkor kerül sorra, melléje süteményféléket és egészen frugális sandwi- 
cheket adnak, pl. nyers, borsozott és sózott ugorka- vagy paradicsomszeletekkel. 
Az erős teát, minden reggel is, többnyire tejszínnel isszák. (Isszák! Teaivó népek 
neveletlenségnek tartják a tea kanalazását, ami pl. nálunk elég gyakori látvány!) 
Késő délután, amikor a hőség enyhülni kezd, társas szórakozások, tennisz stb. 
töltik ki az időt estebédig, a dinner-nek nevezett főétkezésig. Ez a legbőségesebb 
és legünnepiesebb étkezés, amelyhez az angol úriember még otthonában is fel
öld a d in n e r  ja c k e t-e t (a nálunk smokingnak nevezett ruhát), az urinő pedig szintén 
megfelelően átöltözik. Az estebédhez való átöltözést persze újabb fürdő előzi 
meg, a délutáni sportolás után. A meleg évszakokban vagy India legforróbb 
vidékein a vacsorázó ruhának nem kell feketének lennie ; vagy külön, fehér,, 
úgynevezett trópusi dinner jacket-et öltenek, vagy a fekete smokingkabáthoz, 
mellény nélkül, könnyű selyeminget és fehér nadrágot vesznek fel.

Napközben az indiai fehér ember igen egyszerűen öltözködik. Nagy meleg
ben kháki (hindusztáni szó : porszínű) shorts-ot, vagyis térdigérő bő vászon
nadrágot, könnyű inget és vászonkabátot, sportharisnyát visel; ha nem túl- 
nagy a hőség, akkor szürke vagy drap flanelnadrágot húz, másszínű kabáttal, 
többnyire aranygombos flanel b la zer-rel, ez rozsdabarna, királykék vagy sötét
zöld színekben készül. Napközben a trópusi sisak, az úgynevezett so la  to p i az 
illendő és megfelelő fejfedő, de mihelyt lement a Nap, már nem úri dolog ilyen 
sisakban járni, hanem vagy födetlen fővel, vagy könnyű, puha nemezkalapban.

A ruházkodás kérdését meglehetősen olcsóvá teszi az a régi szokás, hogy 
a fehér úriember is a bennszülött, bazárbeli szabóval ( d a r z i )  készíttet magának 
öltönyöket, sőt a hölgyek is ilyennel csináltatják mindennapi és otthoni ruháikat. 
Az indus darzi nem tud kifogástalan európai stílusú ruhát készíteni, de ha mintá
nak odaadnak neki egy jószabású öltönyt, ő lelkiismeretesen, hajszálra lemásolja 
azt, legföljebb arra kell vigyázni, hogy a foltokat vagy hibákat is utána ne csi
nálja! Az angol úriember tehát Indiában évente legföljebb egy új ruhát csináltat 
valamelyik elsőrendű, drága szabócégnél, többi ruhaszükségletét aztán negyed
áron fedezi a darzi segítségével.

Az indiai fehér ember életmódja sok különbséget mutat, aszerint, hogy 
városban vagy a m o fu s s z i l -ban, azaz vidéken él-e. A vidéken, központoktól távoleső 
helyen, ültetvényen, ipartelepen, kihelyezett katonai állomáson lakó angol élet
módjában még több maradt meg a régi idők szokásaiból. Az élet valamivel igény
telenebb és kezdetlegesebb, mint a városban, de ezzel szemben jóval fesztelenebb. 
Mert a városokban élő angolok részben meghonosították Indiában is a maguk 
otthoni társadalmi szabályait, amelyek elég sok megkötöttséggel járnak, részben 
pedig az indie i kasztrendszerhez sokban hasonló érintkezési korlátokat állítottak 
fel maguk közt is. Az angol hagyományhoz ragaszkodó nép, s köztük a társa
dalmi osztálykülönbségek tisztelete egészen magátólértetődő szokás. Azok az
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európaiak, akik nem győ
zik ostorozni a hindu 
kasztrendszert, nagyot 
néznének, ha az indiai 
angol társadalmon belül 
uralkodó kasztszellemet 
megismernék.

Régebben, kb. a 
múlt század közepéig ez 
még merevebb, még szi
gorúbb volt, mint manap
ság. Akkoriban az Indiá
ba érkezett újoncnak, a 
.zöldfülű «griffin»-nek ren
geteg olyan illemszabályt 
kellett megtanulnia, ame
lyek még otthon, a 
formaságokhoz annyira 
ragaszkodó Angolország
ban is ismeretlenek vol
tak. Annakidején tulaj
donképpen csak két tár
sadalmi osztályt ismertek 
az indiai angolok. Ezt 
ugyancsak régikeletű, fé
lig tréfás, de igen jellemző' 
mondással így fejezték 
ki, amikor az újonnan 
jö tt ifjút a szem előtt tar
tandó szabályokra figyel
meztették : «Vannak,
akik a közigazgatásban, 
a hadseregben vagy a 
haditengerészetben szol
gálnak, — és vannak, 
akik nem.» Az első' cso
portba tartoztak a gent
lemanek, a feltétlenül 
úriembernek számítók, a 
második csoportba pe
dig mindenki más, ha 
mindjárt dúsgazdag ke
reskedő volt is. Mondot
tuk, ez a megkülönböz
tetés ma már nem ilyen
■éles, de azóta kettő helyett legalább három osztály alakult ki az Indiában élő 
fehérek közt, értve persze az angolokat. Az első, legelőkelőbb osztályba ma is 
a föntebb említett szolgálati csoportok tagjai tartoznak, kívülük legföljebb még 
a tudományosság legkiemelkedőbb művelői, professzorok, közismert orvosok, 
aztán vezető állásban működő mérnökök, nagyfontosságú vállalatok igazgatói,

Indus szolga.
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irányítói. A második csoportba a kereskedők, üzletemberek, vállalkozók, a 
harmadikba pedig az alantas tisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak, altisztek, 
brit közkatonák. A bárom csoport külön társadalmi életet él Indiában, még ha 
ugyanabban a városban is laknak. Az első csoport bizonyos mértékben, de mindig 
fenntartással, érintkezik olykor a második tagjaival, ugyanígy a második csoport 
alacsonyabb rétegei a harmadik csoporttal, de közvetlen, természetes és fenntartás 
nélküli érintkezés csak az egyes csoportokon belül megy végbe. Ez annyira benne- 
gyökerezik az angol felfogásban, hogy senkisem talál benne kivetnivalót s az 
alacsonyabb osztályok sem érzik a helyzetet sértőnek, lealázónak magukra nézve. 
Alapjában véve igen egészséges állapot ez. mert elejét veszi a törtető akarnokok 
kellemetlenkedésének, az egymáshoz nem illők, különböző műveltségűek erőltetett 
érintkezéséből származó ízetlenségeknek — és nem jár vele rosszul senki. Minde
gyik csoportnak megvannak a maga klubjai, sportházai, ezekben megtalálja a 
magához való, meghitt társaságot.

Kisebb helyeken, ahol aránylag kevés angol vagy fehér ember él, ezek a 
korlátok is meglazulnak, noha egészen sohasem hullanak le az egyes csoportok 
közt. De ha veszély fenyegeti az angol vagy fehér közösséget, akkor vége minden 
elkülönülésnek. Imponáló példákkal szolgált erre többek közt az 1857-ben kitört 
nagy lázadás, a «Mutiny», amikor az indiai angol uralmat és az ott élő angolokat 
végveszély fenyegette. A körülzárt kis helyőrségekben vagy angol településeken 
váll-váll mellett küzdött magasrangú tiszt, polgári tisztviselő, kereskedő, alantas 
hivatalnok vagy közkatona. Ha közös társadalmi akcióról van szó, akkor ma is 
teljes egyetértésben fog össze minden angol és legalább az akció tartamára meg
szűnik minden társadalmi különbség.

A bennszülöttekkel szemben azonban nincsen társadalmi különbség az 
angolok közt. A «native»-vei szemközt minden angol: «szaháb», lír, a hatalom 
részese és képviselője. A magasrangú angol úr gondosan ügyel arra, hogy leg
szerényebb fehér alantasának se rontsa le a tekintélyét az indusok előtt. Ez közös 
érdek. Az angol indiai uriosztály érintkezik ugyan az előkelő indusokkal, de ez 
az érintkezés inkább hivatalos jellegű, semmint bensőséges. Csak egészen kivé
teles esetekben kerül angol gentleman közvetlenebb baráti kapcsolatba indussal. 
Ugyan e tekintetben is sokat változott az indiai élet a múlt század, vagy még 
inkább a világháború óta, de azért az angolok még mindig vigyáznak arra a 
bizonyos «háromlépésnyi távolságra». Ez egyike a művelt indusok sérelmeinek, 
s el kell ismernünk, hogy a maguk szempontjából igazuk is van. Azt vetik az 
angolok szemére, hogy csak idegenek, örökkön gyökértelen jöttmentek Indiában, 
ezt sohsem tekintik otthonuknak, még második hazájuknak sem, hanem csak 
amolyan gyarmatfélének, ahová elmennek pénzt keresni, állást, elhelyezkedést 
találni, vagy ahová kirendelik őket szolgálattételre, de igyekeznek mielőbb el
szabadulni és hazatérni. így még szembeszökőbbé válik uralkodó szerepük ; 
ha letelepednének és közvetlenebb kapcsolatokat tartanának fenn India népével, 
akkor talán kevésbbé lenne bántó az, hogy Ők az uralkodók. Ebben sok az igazság, 
hiszen a történelem folyamán nem egy idegen hódító nép ült India nyakára, de 
azok mind letelepedtek és előbb-utóbb indiaiakká váltak maguk is. Az angolok 
viszont nagyon jól tudják — s ebben állt a fölényük kezdettől fogva •— hogy ha 
gyökeret vernek Indiában és fenntartás nélkül keverednek az indusokkal, akkor 
uralmuknak éppen úgy mihamar vége szakad, mint minden előző hódítóénak, 
így jártak annakidején a portugálok is, akik Délindiában fokozatosan beleolvadtak 
az indus népességbe. A sp le i id id  is o lo i io n  angol elve nagyon jól bevált Indiában; 
igaz,, hogy nem szolgált az angolok közkedveltségének öregbítésére, sőt ellen-
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E bédután i pihenés a jellegzetes heverőszékben.

kezőleg, de megőrizte pozíciójukat és hatalmukat. Kívülálló mivoltukban, azzal, 
hogy nem közeledtek egyik indus csoporthoz sem, a pártatlan harmadik szerepét 
játszhatták, s ha valójában nem is voltak pártatlanok, legalább látszólag fölébe 
emelkedhettek az indiai problémáknak. De tagadhatatlan, hogy India népeinek 
szemében idegenek maradtak és azok is maradnak mindig. S ha ez az elkülönülés 
biztosította is eddig az uralmukat, meglehet, hogy a jövőben, az indiai viszonyok 
megváltozásával, a már öntudatra ébredt indus nemzeti érzés teljes kifejlődésével 
éppen ez a vonásuk fogja lehetetlenné tenni uralmuk állandósítását.

A «fehér ember tekintélye» ma is egész sereg tabut ró az Indiában élő angolra, 
s azokra a fehér emberekre, akik nem akarják eljátszani az angolok becsülését, 
így például be kell tartani bizonyos szabályokat az utcai közlekedésben is. Fehér 
embernek pl. «nem illik» közúti villamoson utaznia az indiai városokban, mert 
az csak az indus köznépnek való ; egyes városokban aztán illik, másokban megint 
nem illik igénybe venni az autóbuszt. Bombavben például nem illő, hogy a fehér 
ember lófogatú bérkocsin járjon, Delhiben azonban ez még megengedhető. Igazán 
persze csak az autó a «ranghoz méltó» jármű, s ez lehet taxi is, ha valakinek 
nincs saját kocsija. Az embervontatta riksát is némely helyen lehet, másutt 
nem illik használnia az európainak. És még számtalan más megkötés nehezíti 
meg a fehér ember életét Indiában.

Amiből az következik, hogy például a kutató, aki tanulmányozni akarja 
az egzotikus élet jelenségeit, s ezért minél közvetlenebb kapcsolatokat keres 
a bennszülöttekkel, lépten-nyomon kénytelen összeütközésbe kerülni az angol 
«illemszabályokkal». El kell azonban ismerni, hogy az angolok az ilyesmit ke- 
vésbbé veszik szigorúan, ha más nemzetek fiáról, nem angolról van szó. S így 
lehetséges, hogy az idegent még igazán előkelő angolok is szívesen lássák, noha 
az illető távolról sem rendelkezik olyan pozícióval és jövedelemmel, mint ők . . .

Csakhogy ehhez is jó ajánlólevelek kellenek, vagy megfelelő közös ismerősök. 
Ilyesmik nélkül az idegen ugyancsak árván érezheti magát az indiai angolok között.
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A MAI ATHÉN
írta PÉCHY-HORVÁTH REZSŐ

■Pireefszből, a legnagyobb görög kikötőből szép, modern földalatti villamos 
visz Athénbe. Az athéni m e tro  fényes, elegáns, kényelmes, olcsó és szédületes 
sebességgel fut a föld alatt. Alig ültünk le a pirosbársony üléses kocsiban, alig 
kattogtak alattunk pár dübörgő ütemet az acélkerekek, máris helyben vagyunk : 
megérkeztünk az Akropolisz tövébe, Periklész és Szokrátesz városába.

Platia Omonoias : az Egyetértés terén érünk ki a föld alól s a legelső, 
csak felületes pillantásra is, amit a köröskörül pompázó városképre vetünk, 
azt állapíthatjuk meg, hogy Athén Déleurópa egyik legszebb és legkellemesebb 
nagyvárosa. Az ókori oszlopfőkhöz hasonló lámpatartókkal ötletesen és szí
nesen díszített, köralakú szép térről mindenfelé előkelő, fényes sugárutak 
vezetnek, rajtuk ízléses paloták sorakoznak, modern szállók, szép középületek, 
díszes magánpaloták, meg-megszakítva gyönyörű"'közkertekkel és magán
parkokkal. A forgalom igen eleven és élénk, szinte szédítően nagyszabású s 
ha nem látná az ember csendes szemlélődései közben folyton elő-előbukkanni 
a felséges szent hegy, az Akropolisz sejtelmes szépségű romokkal koronázott 
körvonalait, vele szemközt pedig a csupaszormú Lykabettos szakajtóforma 
tetejét, akkor bízvást azt hihetné, hogy egy modern nyugati világvárosban 
sétál. A városkép felületes külsőségei ilyenekre engednek következtetni.

De ha tovább járjuk a görög főváros modern részeinek utcáit, ha bejárjuk 
a hatalmas lendülettel fejlődő város minden részét, akkor csak a legnagyobb 
elragadtatással állapíthatjuk meg, hogy Athén — még ha nem is számítjuk 
az egész világon egyedülálló káprázatos múltját — sokkal több, sokkal jelen
tősebb, sokkal érdekesebb, mint akár sok nyugati főváros is, amelyik olyan 
sokat hallat magáról és Athén mellett jóformán számba sem jöhet.

A görög főváros sokféle szépsége természetesen még csak vázlatosan sem 
sorolható fel egy ilyen, rövidrefogott közlemény keretei között. Ezért hát 
meg sem kísérlem ezt a munkát. Csak itt-ott vázolok fel egy-két szépséget, 
felemlítek egy-egy látványosságszerű valamit, ami ennek a sokezeréves kultur- 
városnak modern arculatjából kiválik s ami földbegyökerezteti még annak 
a vándornak lábait is, aki élete folyamán már sok országot járt végig és sok 
száz nagyszerű várost nézett meg.

Athénnek, akárcsak a császárkori Rómának, elsősorban az ókori templo
mai, palotái és középület-romjai érdeklik az idegent. Ezek a fehér márvány
csodák azonban már annyira ismertek, képekben és írásban, már olyan sokszor 
és aprólékos részletességgel bemutatták Őket, hogy mindaz, amit én még 
mondhatnék róluk, nem lehetne más egyszerű ismétlésnél. Beszéljünk inkább 
a mai Athénról, a modern görög fővárosról. Ha az terjedelmében, népességében, 
kutúrájában és világjelentőségében nem is versenyezhet ókori elődjével, de 
modern formájával sok nagyobb várost felülmúl és túlszárnyal.

A mai Athén szinte túlontúl fényes, felette csinos és mutatós város. 
Modern sugárútjai előkelőek, szélesek, levegősek, ragyogó üzletekkel, kávé
házakkal, éttermekkel, szállodákkal, mozikkal tarkádnak. Olyan utcái, mint 
például az Odos Stadiou, a Boulevard Alexandra, az Odos Haftia, az Egyetem 
utcája, a világ városainak legfőbb városába is beillenének előkelőségükkel, 
nagyvonalúságukkal, fényességükkel. Egy kicsit azonban idegenül hatnának 
máshol, mint Athénben, mert ezekben az utcákban az ókori hellén építőművé
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szét nemes stílusát viselő modern középületek vannak s ezek aligha illenének 
egyes világvárosok műkő-, beton- és habarcspalotái mellé. Ebben a városban 
szigorúan őrködnek azon, hogy az ezredévekkel ezelőtti görög stílust meg ne 
gyalázzák mindenféle modern épületszörnyekkel s a főbb helyeken csak görög 
stílusban szabad építkezni.

Ilyen nemes stílusú új paloták vannak a városban lépten-nyomon : ilyen 
a képviselőház homlokzata, az akadémia hatalmas épülettömbje, az egyetem, 
a bizántinus múzeum, az állami könyvtár, a nemzeti múzeum, az állami színház, 
a nemzeti könyvtár, a roppant Stadion főbejárata, a tőzsde portáléja és még 
egy sereg remek középület, amely nemes stílusával, művészetet lehelő komoly 
formáival bármely világváros büszkesége lehetne.

A pompás sugárutak mellett további szépségek Athén elragadó, nagy 
gonddal ápolt, ízléses nyilvános parkjai is, amikhez csak kevés nagyváros 
közkertjeit foghatjuk. Elsőül kell említeni a nemzeti parkot (Etlmikos Kipos), 
egy buja trópusi növényzettel zsúfolt óriási kiterjedésű, magas kertészművé
szettel kezelt ligetet. Ebben az év minden szakában buján virágzó fákat, bok
rokat és egyéb ritka növényeket láthatunk, aztán egy kecses, hangulatos kis 
kék tavat, óriáspálmákból álló remek fasora pedig nem mindennapi látványos
ság. Egészen más jellegű, de hasonlóan gazdag szépségű a Zappeion-park, 
végén a gigászi Zeusz templom karcsú oszlopsorával, mögöttük pedig az Akro- 
polisz romcsodáinak leheletszerű, finom rajzával. A Zappeion park egyik nagy
szabású épülettömbjétől, a kiállítási csarnoktól felejthetetlenül szép és tökéletes 
kilátás nyílik az Akropolisz élesen kirajzolódó tömegére s a rajta, a vörös gránit- 
sziklákon finoman felvázolt ódon, habfehér márványcsodákra, amelyek a hellén

A m odern A thén egy részlete.
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Az ősi A thén emlékeiből : a Parthenon.

géniusz roppant fenségét tükrözik vissza : a Partheon széles oszlopaira, az 
Erechteion finom karyatidjeire, Hadrian diadalívének finom vonalaira, a szár
nyatlan Nike Aptera istenasszony templomának nagyszerű négyzetére, a 
Thezeusz templom komor oszlopcsarnokára, az olimpuszi Zeusz irtózatos arányú 
oszlopaira és az ókori ragyogásnak többi, részben már széttört, málló kövek 
gyanánt heverő' fenséges romjaira. Ezt a látványt sírig megőrizzük magunk
ban! «Csak itt értettem meg, először életemben, hogy mi a szépség», — mondja 
Mereskovszkij, aki mindenkinél plasztikusakban, színesebben és lélekkel telí
tettebben írta le az Akropoliszt, ahogyan senki más megrajzolni nem tudná 
azzal a kezdetleges szerszámmal, amelynek toll a neve. ö utána már csak 
szánalmas ismétlés, vakmerő kísérlet minden, ami ezt az isteni szépséget leírni 
akarná . . .

Szárnyaló szépségű romokkal egyébként az egész városban mindenfelé 
találkozhatunk, akárcsak Rómában. Athénben is féltő gonddal, nagy áldoza
tokkal óvják és gondozzák a ragyogó múlt kőbe örökített emlékeit s ezek 
illő környezetet kapnak a modern körutak parkos részein, a fényes paloták között.

Maga a nép déli vérmérsékletével pontosan illeszkedik a derűs, mosolygós 
városképhez. A görögök, Hermész villogószemű, délvidéki eleganciával öltöz
ködő követői, zajosan és nagy gesztusok kíséretében élik levantei életüket, 
amely — mint a déli népeknél mindenütt — túlnyomórészben az utcán, a nagy 
nyilvánosság előtt folyik, a derűs éghajlat folyományaképpen. A görögök igen 
lármás, hangos, zajos nép, bizonyos mértékig gyerekesek, komolytalanok. 
Rókát szórakoznak, sokat lustálkodnak. Nyilvános parkjaik állandóan tele van
nak ráérő emberekkel.
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A sugárutak bizonyos időpontokban kétségbeejtő forgalmat bonyolíta
nak le. Ilyenkor ezer és ezer gépkocsi, lófogat, villamos és egyéb jármű tolon, 

■egymás hegyén-hátán és az idegeket szaggató, feleslegesen felfokozott lárma 
közepette szenzációs nyugalommal irányítja a forgalmat egy-egy érdekes, 
jellegzetes athéni figura, a közlekedési rendőr. Hófehér egyenruhájában, nagy
szélű trópusi sisakjában, fehér vászoncipőjében nagy napernyő alatt áll egy 
pódiumszerű magaslaton és esztergályozott kis fehér botjával ügyesen, kar
mesteri mozdulatokkal irányítja a forgalmat.

Az athéni utcák tarka, változatos, színgazdag látnivalóval Szolgálnak. 
Látunk jó alakú, kormosszemű, szurokszínű hajú görög szépségeket ; mici- 
sapkás, sötéttekintetű proletárokat, amint zsebbemélyesztett öklökkel baktat
nak a széles járdákon és készakarva beleütköznek a jólöltözött járókelőkbe ; 
látunk érdekes nemzeti viseletben járó, színpompás köntösű vidékieket ; 
achillesi termetű haditengerészeket ; fehér ballerinaszoknyás, hímzett mellé- 
nyes, felkunkorodó orrú bocskoros, hosszú bojtos sapkájú katonákat, a híres 
evzónákat . . .  és sok-sok más, furcsa, egzotikus görög figurát, ami hozzá
tartozik a nagyszerű, fényes, délvidéki főváros sajátos látványosságaihoz.
■' A mai .Athén sajátos egyéni színeivel tehát minden tekintetben őszinte 
•érdeklődést és rokonszenvet ébreszt az idegenben, aki jóleső érzéssel állapítja 
meg, hogy a görögök szépséges fővárosa rohamos fejlődés útján halad s értékeire 
nézve méltán lehetnek büszkék mai lakosai.

FEZ ÉS FÁTYOL
(Rodi szigetén) 

írta ACZÉL MÁRTA dr.

«Allah ekber, Iá illahé illá lláhu ná Mu hammed rásszul Allah ...»  a müezzin 
•elnyújtott kiáltása esti imára hívja az igazhitűeket. A Szolimán mecset környéke 
megélénkül. Minden oldalról turbános és fezes hívők közelednek a mecset farácsos, 
platánoktól beárnyékolt udvara felé. Az udvar közepén, a kút mellett megállnak 
■és miután elrebegték magukban a szokásos mondókat : «elhatároztam, hogy imád
kozni fogok a Nagy Istenhez», elvégzik az előírt tisztálkodást. Megmossák kezüket 
és karjukat, majd arcukra és nyakukra csorgatnak a tisztító vízből és végül cipő
jüket levetve, lábukat mossák meg és fasarút húzva föl, Allah szent hajléka felé 
indulnak. A bejárat előtt levetik lábbelijüket, hogy az utca porából semmi se érje 
a mecset padlóját borító drága keleti szőnyegeket. Már megérkezett az imám is 
és megkezdődik a közös istentisztelet.

*■ Az esti ima végétért, a hívők özönlenek kifelé a mecsetből. Egyesek eloldják 
a templomudvar rácsához kötött öszvérüket és a kávéházhoz kocognak rajtuk, 
•ott aztán vinnyogó török zene, vagy hajlított nyakú gitár pengésétől kísért pana
szos, monoton ének hangjainál fogyasztják el kávéjukat. Az utcákon néha egy- 
•egy sűrűn lefátyolozott, feketeruhás nő siet át . . .

Talán Istanbulban vagyunk? Hisz ez lehetetlen. 1938-at írunk és Kemál 
Atatürk már régen eltiltotta a fez és a fátyol viselését. Ez a hely, ahol a szent ha
gyományokat még teljes mértékben őrzik és fenntartják, az olasz fennhatóság 
alatt álló Rhodos (ma Rodi) szigete.

Az olasz kormány nem ellenzi a 400 éves török uralom alatt begyökeresedett
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szokások ápolását. És így, ha a 25 éves olasz uralom sok tekintetben meg is vál
toztatta az égeitengeri szigetek külső képét, Rodi városának török negyede nem
csak megtarthatta keleti, zárkózott életformáját, hanem ezt még jobban kifejleszt
hette ; az olasz kormány helyreállított ledőlt minareteket, már-már feledésbe ment 
vallási szokásokat és a muzulmánok részére kötelezővé tette a péntek iszűn- 
napot'.

De ma már az egész rodii muzulmán világ nem több érdekes színfoltnál. 
Minden külső nyomás nélkül is csökken a vallási buzgóság, egyre ritkábbak lesz
nek a színpompás török viseletek, egy hajdani félelmetes, világuralomra törekvő 
birodalom jelmezei.

. . . Mikor 1522 Karácsonyának reggelén a Johannita-lovagok II. Szoli
mán százezer főnyi hadseregének átadták Rodit, a kereszténység egyik bevehetet
lennek hitt bástyája jutott a Félhold uralma alá. Négy évvel később egy másik 
hatalmas bástya roppant össze Mohácsnál. -Akkor ezek a turbánok, borotvált fejek, 
mandulavágású szemek és lecsüngő bajszok, egy távoli világ fanatikus harcosai
ként igáztak le egyre nagyobb területeket és már-már úgy látszott, hogy senki - 
sem állhat nekik ellen . . . Ma csak néprajzi érdekesség, szociális gondoskodás 
tárgya, semmi egyéb.

Mert a rodii muzulmánok ma igen szegény emberek. Rodi szigetének nincse
nek ásványi kincsei és a föld sem terem elég élelmet a rajta élő lakosságnak. Egy
két cikk kivételével mindent kívülről kell behozni a szigetre. Régi hírét, gazdag
ságát földrajzi helyzetének köszönhette Rodi. Rajta át vezet az út Alexandriából 
Istanbulba, Athénbe, az Egyiptomból vagy Palesztinából nyugatra menő hajók 
majdnem mind megállnak itt. Kereskedőnép volt az itteni lakosság, Kelet és Nyu-

Rodi látképe.
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gat termékeit cserélte ki.
Messze napnyugatról jövő 
nagyhajók itt rakták le áru
jukat, hogy azután a rodii 
kis vitorlások szétosszák a 
szigettengerben és az ana
tóliai partokon. Rodinak 
ezt a szerepét a túlzott 
önellátó politika lehetet
lenné tette. Hogyan keres
kedjenek azok az emberek, 
akik Rodiből háromszáz 
líránál többe1: nem vihet
nek ki magukkal, még ak
kor sem, ha csak a szom
széd szigetre utaznak? Ho
gyan tarthatt ák volna meg 
Rodi régi ragyogását, ami
óta a pezsgőforgalmii sza
badkikötő megszűnt és 
még a saját fogyasztá
sukra behozott élelmiszert 
is súlyos vámok terhelik?
Rodi ma nem hozhat be 
többé gabonát Anatóliá- 
ból, amelynek kéklő part
jait szabadszemmel is jól 
lehet látni és amelynek 
természetes földrajzi és 
gazdasági nyúlványa, hanem minden kiló élelmiszert, minden darab ipar
cikket a távoli Olaszországból kell meghozatnia, súlyos szállítás- és vámköltségek
kel terhelve.

Amikor az utas először lép Rodi török negyedébe, a festői elemek könnyen 
elfelejtetik vele a szemmellátható nyomort. A kereszteslovagok korából való 
nehéz és komor várfalak éles ellentétben állnak a karcsú, misztikus, magukban 
álló, a pálmákkal versengve az ég felé szökő fehér minaretekkel. De nemcsak a 
vallása ilyen a töröknek, hanem a családi élete is. Nemcsak asszonyaik fedik el 
fátyollal arcukat a külvilág elől, hanem házaik is teljesen zártak kifelé és a belső 
családi életből semmi sem szivároghat ki az utcára.

A török házak rendszerint egyemeletesek. A földszinten nincsen ablak az 
utca felé, azt nem is lakják, csak raktárnak és istállónak használják. Az első eme
leten az utca felőli oldalon zárt veranda húzódik végig, arról az utca felé csak 
kicsi, sűrű ráccsal fedett ablakok pislognak, hogy az asszonyok kielégíthessék 
kíváncsiságukat, anélkül, hogy az utcáról látni lehessen őket. Ezen a verandán 
fogadják a ház barátait. Erről a verandáról nyílnak azután az asszonyok szobái, 
a «hárem», de annak összes ablakai a kertre néznek. A ház bútorzata nagyon egy
szerű. Ülőbútorok egyáltalán nincsenek. Ezeket a fal mellé helyezett vánkosok 
helyettesítik. A vánkosokra telepednek le «törökülésben» a vendégek, akiknek ala
csony asztalkán török kávét, édességeket, szirupokat és a férfiaknak nargilet, azaz 
vízicsibukot kínálnak. A holmijukat falba épített szekrénybe, vagy a mi falusi

A török negyed egyik kapuja.
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menyasszonyi ládáinkhoz hasonló, faragással díszített ládákba rakják. Az ágyat 
földre helyezett és színes takarókkal leborított derékaljak helyettesítik. A falakat 
a Koránból vett feliratok, a néhai Abdul Hamid szultán háromszínnyomású képe. 
vagy valamelyik háborúelőtti török hadihajó mása díszíti. Az előkelőbb török 
házakból természetesen nem hiányzik a fürdőszoba sem, de a fürdőszobában csak 
állva lehet lemosakodni.

A rodii török városban is lehet látni, hogy milyen nagy fontosságot tulajdo
nított az iszlám a tisztálkodásnak. A mecset kútja csak az imaelőtti felületes tisz
tálkodást szolgálta, magánfürdőszobájuk csak a tehetőseknek volt, de a nyilvános 
kutak és nyilvános fürdők még a legszegényebbeknek is biztosították a minden
napi tisztálkodás lehetőségét. Három, ma is üzemben levő közfürdő volt a török 
Rodi társaséletének központja és a kávéházakon kívül jóformán egyedüli lehető
sége. Mind a három fürdő forró, langyos gőzből, lemosóhelyiségből és pihenőhelyi
ségből áll. Természetesen, nem siető emberek részére készültek ezek a fürdők. Amíg 
az ember keresztüljut a török fürdés minden szertartásán és minden helyiségben 
eltöltötte a megfelelő hosszaságra szabott időt, órák múlnak el. A legnagyobb a 
régi fürdő, vagy Szolimán fürdője, 13 méteres átmérőjű kupolája unikum az izlám 
építészetében.

A közkutakat egészen finom és művészies rajzokkal díszítették. Tudnunk 
kell, hogy a nyilvános kút a muzulmán világban nem egyszerű közmű, hanem val
lásos jellege van és egy kút alapítását a mohamedánok az istennek tetsző jócsele

kedetek közé sorozzák. 
Szultánoknak is gyakran 
kedves foglalkozása volt 
kutak sajátkezű tervezése.

A mai törökök, külö
nösen Rodiban, a világnak 
ebben a ma annyira csen
des zugában, bölcs, nyu
godt és elmélkedésre hajló 
emberek. Sok macskát tar
tanak maguk körül. Szere
tik ezt a titokzatos állatot , 
amelyről sohasem lehet el
dönteni, hogy kedves játék
szer-e, vagy pedig fen évad. 
Szeretik a virágot is. Kert
jükben tavasszal a rózsa, 
nyáron a bugenvillia, ősz
szel pedig a szőlő illata éb
reszt bennük bölcs gondo
latokat. Magas kerítéseik 
mögül karcsú pálmák kan
dikálnak elő. Különösen 
kedvelt fájuk a platán, szá
zados példányai adnak jó
tékony árnyat minden me
csetudvarnak. A temetők
ben pedig, ahol díszes sír
feliratok kívánnak örök bé-Török kávéház.
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két Allah másvilágra köl
tözött gyermekeinek, cip
rusok susognak békés al
tatódalt. Eodi török teme
tői különösen alkalmasak 
arra, hogy igazliitűek és 
«hitetlen ebek» a földi sze
rencse múlandóságáról el
mélkedjenek bennük. Ez a 
bűbájos kis sziget volt szá- 
műzetési helye azoknak a 
nagyuraknak, akik vala
mikor a Porta díszei vol
tak, de azután a szultán 
fényes ábrázata elfordult 
tőlük. Itt pihennek krimeai 
kánok, perzsa sahok, feje
delmi vérből való hercegek, 
sőt itt pihen díszes kápol
nában Murád Reisz, Rodi 
meghódítója is. Az ő sorsa 
példázza a legjobban, 
mennyire jelentéktelen az 
emberi akarat és hogy a 
legerősebb halandó is pihe 
csak Allah tenyerén, ame
lyet bármikor elfújhat egy 
hirtelen kerekedett kis Török sírok,
szellő.

Murad Reisz fiatal korában rettegett kalóz volt, majd Szolimán hajóhadához 
csatlakozott gályáival és rövidesen ő lett az összes török tengeri haderők főparancs
noka. 1522-ben ő vette be 800 hadihajójával és százezer emberével Rodit. A Szul
tán Egyiptom és a Perzsa öböl főkormányzójává nevezte k i . . . Azután elvesztett 
egy jelentéktelen tengeri ütközetet, aPadisah kegye elfordult tőle és az általa meg
hódított Rodiban száműzetésben fejezte be életét . . . Ma a törökök szentként tisz
telik és még Anatóliából is sok zarándok hoz ajándékot sírjára. Csodálatos dolog, 
hogy az ortodox görögök is imádkoznak hozzá és elborítják sírját áldozati tár
gyakkal . . .

A^temető ciprusai csendesen hajladoznak a langyos nyugati szélben. A nagy
urak, nagyvezírek, agák, kánok, akik előtt életükben százezrek remegtek, már rég 
elpusztultak, vagy ha az izlám védelmében estek el, Allah paradicsomában, a 
boldogok közt lakoznak. Itt is, ott is feldűlt már egy sírkő, folyondár fut fel rá, 
moha lepi be és az emléke is eltűnik annak, aki alatta pihen. A növényzet lassan 
egészen ellepi a török nagyok sírját, a szürke jelen végkép maga alá temeti a 
ragyogó múltat.
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IRODALOM
Űj Universum. I—II. köt. Szerkesztette 

C ava llier Jó zse f clr. és v itéz F ra k n ó i Jó zse f. 
Bpt. 8°, Kötetenkint 192 oldal. Franklin- 
Társulat kiadása. Ára kötetenkint 6-20 P.

Az Űj Universum szerkesztői a Búvár 
népszerű természettudományi irányú folyó
iratban megjelent cikkeket válogatták 
össze ebben a két kötetben. Egymás után 
a legavatottabb szakírók kezéből kikerült _ 
cikkek következnek sorra, főképen a ter
mészettudományok ' és a technikai tudo
mányok köréből. A szerkesztők a cikkeket 
nem csoportosították tudományszakok sze
rint, bogy ezzel a megoldásmóddal is elő
segíthessék az Űj Universum köteteinek 
változatosságát. Ä legkülönbözőbb termé
szetű érdekes problémák követik egymást. 
Sor kerül a tudomány hőseire, a magyar 
föld, a magyar nép, az útikalandok, az 
állatvilág, a növényi élet, a természet- 
tudomány új fogalmainak, az orvostudo
mány, a csillagos égbolt, a tenger, a re
pülés, a rádió, technika, hadi technika, 
a fényképezés, a film és a sport legérde
kesebb és időszerű kérdéseinek tárgyalá
sára. Az Új Universum cikkei egyaránt 
leköthetik a nagyközönség felnőtt és ser
dülő tagjainak figyelmét. Játszva oktat
nak, terjesztenek új ismereteket és ebhen 
a munkában a világosan, közérthető nyel
ven megírt cikkeket a bőséges, kitűnően 
szemléltető képanyag is támogatja.

Örömmel üdvözöljük ezt a minden te
kintetben sikerült új vállalkozást és re
méljük, hogy a jövőben a megjelent köte
teket újabbak fogják kiegészíteni.

K é z  A n d o r  dr.

Talman Ch. Fitzhugh : A  levegő biro
d a lm a . Fordította Balleneger Róbertné.
A fordítást átnézte Réthly Antal dr. 62 kép 
és 1 melléklet. A Kir. Magyar Természet- 
tudományi Társulat kiadása. Budapest, 
1938. 8°, 811 oldal.

Kit ne érdekelne a levegő birodalma, 
az időjárás? Sok foglalkozás léte, idő
töltés sikere az időjárás szeszélyességétől 
függ. Bizonyos, hogy az utolsó évtizedekben 
megsokszorozódott a levegő jelenségei 
iránti érdeklődés azokban is, akik azelőtt 
ügyet sem vetettek ennek a szinte ki
számíthatatlan elemnek viselkedésére.

Ma már több jól megírt kézikönyv iga
zíthat el bennünket a levegő birodalmá
nak rejtelmes törvényei között, de ezek 
a kézikönyvek, ha mégannyira számot- 
vetnek is a nagyközönség kényelmes ki
szolgálásával és lehetőleg leegyszerűsítve, 
könnyen érthető nyelvezettel igyekeznek 
a légkör törvényeit megismertetni, mégsem 
szabadulhatnak bizonyos rendszerhez- 
kötöttségüktől.

Talman könyve ebből a szempontból 
kivétel. Minden egyes rövid fejezete magá
ban is megállhat és teljesen érthető. Tárca- 
szerűen tárgyalja a légkör fontosabb jelen
ségeit. A széles látókörű tudós könnyedén 
szánt végig az időjárás- és éghajlattan 
mindegyik problémakörén. Valóban játszva 
tár fel ismeretlen dolgokat, magyaráz meg 
sokszor súlyos elméleteket, oszlat el év
századok óta kísértő bal véleményeket. 
Meglátszik ezen a könyvön, hogy szerzője 
egyike Amerika legkiválóbb népszerű ter
mészettudományi íróinak. A különböző 
világrészekből, de a hazai földről is bősé
gesen összegyűjtött szép képanyag nagyon 
sikerültén egészíti ki és értelmezi a szö
veget.

A függelékben Réthly Antal, a magyar 
Meteorológiai Intézet igazgatója, vezet 
bennünket végig a Meteorológiai Intézet 
munkaszobáin és gyűjteményein. Rövi
den ismerteti a napi időjárás megfigyelésé
nek menetét, a begyűjtött anyag továbbí
tását és a világ minden részéből beérkező 
nyersanyag alapján a prognózis elkészí
tésének módját és alapelveit. Ez a függelék 
szerencsésen egészíti ki a könyv általános, 
nemzetközi vonatkozású anyagát hazai 
termékekkel.

A fordítást Balleneger Róbertné vé
gezte elismerésre méltó igyekezettel. Kár, 
hogy a földrajzi fogalmak írásmódjára 
nem fordított nagyobb gondot. Az égi
testek (Nap, Föld, Hold) tulajdonneveit 
következetesen kisbetűvel írja, a cape- 
towni világhírű Táblahegy helyett Táblás 
hegységet ír és több hasonló természetű, 
a geográfusnak szemetszúró botlást követ 
el. Szerencsére ezek az elírások elsikkad
nak a könyv minden részletében érdekes 
tartalmában.

K é z  A n d o r .
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ISMERTETÉSEK ÉS HÍREK MINDENFELŐL
A Föld közlekedöeszközei 1937-ben.

Gyorsaság, pontosság, biztonság a jel
szava minden közlekedéssel, fuvarozással 
foglalkozó vállalatnak. Kis és nagy nem
zetek ezen a három ponton igyekeznek 
egymást túlszárnyalni, de a kis államok 
természetesen nem vehetik fel a versenyt 
a nagyokkal sem a szállított áru, sem a 
megtett utak tekintetében. Az 1937 év 
szárazföldi, vízi és légi közlekedéséről a 
következő statisztikai adatok nyújthat
nak felvilágosítást.

A közúti közlekedésben ma már min
denütt a gépkocsik vezetnek, mert gyorsa
ságukkal és teherbírásukkal semmi más 
vontatóerő nem versenyezhet. A legtöbb 
gépkocsival (személy-, társas- és teher
autókat beszámítva) 1937 december 31-én 
a következő öt állam dicsekedhet :
1. Egyesült Államok . . 29.654,347 darab
2. Nagybritannia.........  2.306,834 ?«
3. Franciaország.........  2.171,693 «
4. Németország .........  1.445,743 «
5. Canada ....................  1.306,385 «

Ugyanebben az időben statisztikát tet
tek közzé az egyes államok vasútainak 
1937. évi teherforgalmáról is, 1000 tonná
nak 1 km távolságra való szállítását véve 
egységül. E szerint a világ első öt vasúti
fuvarosa :

1000 t-km.
1. Egyesült Államok . . . .  530,000
2. Oroszország ..............  323,500
3. Németország................  71,913
4. Canada.......................  39,300
5. India...........................  38,000
A tengeri fuvargőzösök és motoros

hajók csak 100 tonna befogadóképességen 
felül jönnek számításba a nemzetközi, 
illetve kontinensközi kereskedelemben. 
1938 július 1-én becslés szerint a világ 
kereskedelmi flottája 67.846,511 tonna be
fogadóképességű volt, ebből 66.870,151 
tonna a gőz- és motorhajókra, 976,360 
tonna a vitorlásokra és folyami jármű
vekre jutott. A tengeri gőz- és motorhajó 
így oszlottak meg a világ legnagyobb 
fuvaros-állama közt :

1. Nagybritannia . . 17.675,404 t
2. Egyesült Áll. . . .  11.403,895 «
3. Japán................  5.006,712 «

4. Norvégia.......
5. Németország .
6. Olaszország . .
7. Franciaország
8. Németalföld .
9. Görögország .

10. Svédország . .

4.613,175 t 
4.231,657 « 
3.258,992 « 
2.880,783 « 
2.852,012 « 
1.889,269 « 
1.571.054 «

A légiforgalomról többféle statisztika 
készült. így külön a repülőgépektől meg
tett távolságokról, külön a személy- és 
áruforgalomról. Az első összeállítás szerint : 
1937-ben polgári repülőgépektől megtett 
utak 1000 km-ben :
1. Egyesült Államok

belföldön.........................  106,462
külföldön....................... 15,33U5

összesen ........... 121,794*5
2. Oroszország

belföldön.........................  53,297
külföldön......................... —

összesen........... 53,297
3. Németország

belföldön.........................  19,100
külföldön.........................  1,353*7

összesen........... 20,453*7
4. Nagybritannia

belföldön.........................  10,138
külföldön.........................  5,285*9

összesen..........  15,423*9
5. Canada (rendszeres járat) .. 11,227

rendkívüli.......................  1,132*1
összesen........... 12,559*1

A személyforgalmat az utasoktól meg
tett 1000 km-kel fejezik ki :
1. Egyesült Államok

belföldi forg.....................  701,254*3
nemzetközi forg...............  90,129*2

2. Németország
belföldi forg.....................  106,941*8
kontinensközi forg...........  16,665

3. Nagybritannia
belföldi forg.....................  41,432
kontinensközi forg...........  24,783

4. Olaszország
belföldi forg.....................  36,828*7
(az afrikai vonalakkal együtt)

5. Németalföld
belföldi forg.....................  23,410*7
kontinensközi forg...........  12,776*9



78

A posta- és áruforgalom statisztikája 
1987-ben 1000 tonna-kilométerben :
1. Egyesült Államok

belföldi forg.....................  11,098
2. Németország

belföldi forg.....................  3,507*6
kontinensközi forg...........  675*9

3. Nagybritannia
belföldi forg.....................  758*2
kontinensközi forg............ 8,415*1

4. Olaszország
belföldi forg.....................  2,241*0
(az afrikai vonalakkal együtt)

5. Németalföld
belföldi forg.....................  541*5
kontinensközi forg............ 1,011*4

P. J .
Új török vasérctelep.

Divrik közelében pályaépítéskor a vas
úti mérnököknek feltűnt, hogy az iránytű 
rendellenes kitöréseket végez. A zavaró 
mágneses hatás okát kutatva, vasérc- 
telepre akadtak, melynek egyedül fel
színi, tehát külfejtéssel kitermelhető ré
szét 20 millió tonnára becsülik. Tervezik, 
hogy az eufráteszi vízierőműtelepről táv
vezetéken kapott elektromosság segítsé
gével az ércet a helyszínen részben elek
tromos úton fogják feldolgozni. J .  S .

Antik görög bányaműveket találtak Mace
dóniában.
Macedóniában újabban három nagy 

kutatótársaság is foglalkozik a legendás- 
hírű aranyérctelepek újbóli feltárásával. 
Az időszerű felszereléssel megindult kuta
tás valóban rátalált a hajdani bánya
művekre. A beomlott tárókban csak né
hány antik műtárgyra akadtak, az érc 
minősége meglehetős silány. Geológus szak
értők szerint a fejtésre érdemes teleprésze
ket már a régi görögök teljesen kifejtették.

J. S .
Aranyláz a Fülöp szigeteken.

Manillai híradás szerint igen gazdag 
érc- és aszbeszt-telepekre akadtak Ilicos 
Norte és Ilicos Sur környékén. A bányá
szok több más helyen is, így Palavan, Pas- 
hasinan stb. környékén, újabb érctelepek 
után kutatnak. J .  S .

Svájc új vasérctelepe.
Aarau és Basel között fekvő Trickthal- 

ban mintegy 550 ha területű vasérc elő
fordulást találtak. A telep vastagsága

3*30 m, vastartalma 30%. A próbafejté
sek eredményei a legvérmesebb reményeket 
is felülmúlják. J .  S .

Európa köszéntermelése.
Európa legnagyobb széntermelő államai 

a következő statisztikát mutatják :
1936 évi 1937 évi 

termelés millió tonna
1. Nagybritannia .. . . .  232 245
2. Németország . . . . . . .  158 184
3. Szovjetunió....... . ..  109 100
4. Franciaország . . . . . . 45 44
5. Lengvelország . . . . . . 29 36
6. Belgium............ . . . 27 29
Nagybritannia széntermelése most :

mint mindig, messze felülmúlja a többi 
országokat, de a legnagyobb fellendülést 
határozottan Németország mutatja (26 
millió tonna többtermelés az előző évhez 
képest). A Szovjet és Franciaország szén
bányászata ezzel szemben hanyatlott.

Az egész földkerekség legnagyobb szén- 
termelője az Északamerikai Egyesült Álla
mok 1937-ben 444 millió tonnát bányá
szott, nagyjából ugyanannyit, mint 1936- 
ban. , J .  S .

A szerződéses kikötök Kínában.
Kína városiasodása igen lassú. A vá

rosi önkormányzat Kína többezer éves 
fejlődése alatt ismeretlen volt s csupán 
1911 óta beszélhetünk Kínában városi ön- 
kormányzatról. Egészen más a helyzet a 
szerződéses kikötőkben s a bérbeadott 
területeken. Ezek a kikötők (1931-ben 
számuk több 40-nél) a fővárostól s néhány 
tartomány főhelyétől eltekintve Kína tu
lajdonképpeni városai. Lakosságuk rövid 
idő alatt rendkívül megduzzadt. A lakos
ság odaözönlése több okra vezethető 
vissza :

a )  közlekedési lehetőségek : a szerző
déses kikötők a tengeri és a belvízi hajó
zás kiinduló és végpontjai ; a főbb vasúti 
vonalak innen indulnak a mögöttes ország
részek felé, hol sugarasan ágaznak szét ; 
a világháború után a hajózás és a vasút 
versenytársaként erős ütemben fejlődik a 
gépkocsiforgalom s a repülés is. Ä közle
kedési eszközök gyűrűs sávokban mindig 
nagyobb és nagyobb területet kapcsolnak 
a kikötőkhöz s e területek lakossága köny- 
nyen érheti el a partot.

t b ) belpolitikai okok : a polgárhábo
rúk, a banditáktól veszélyeztetett köz
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biztonság s a terjeszkedő kommunizmus 
mindig több és több embert késztet elván
dorlásra s ezek a szerződéses területeken 
nyugalmas életre találnak.

c ) kulturális okok : a szerződéses ki
kötők városai művelődés tekintetében (új
ságok, könyvkiadás, közoktatás, szakisko
lák, színház, rádió stb.) sokkal többet 
nyújtanak s így vonzóerejük is nagyobb.

d )  az ipar menekülése : belső politikai

okokból az ipartelepek is nagyrészt a nyu
godt fejlődést jobban biztosító szerződéses 
kikötőkben létesülnek, noha a természetes 
adottságok a belföld egyes városainak 
iparosodását írnák elő.

A táblázat néhány nagyobb belföldi 
város és a jelentékenyebb szerződéses ki
kötők népszaporodását tünteti fel. Az ada
tok részben becslésen, részben népszámlá
láson alapulnak :

A szerződéses kikötő (sz. k.) s a belföldi 
város (b. v.) neve

A város lakosainak száma 

1913 1928 1 1931

P e ip in g  (Pek ing) b. v . __________.„ __ „ 1.300,000 1.336,000 1.467,000
H a rb in  sz. k. ____________ ____ _________ 81,400 230,400 330,436
H u n c su n  sz. k . _______ .„ _____ __  _ 4,200 39,900 39,000
A n tu n g  sz. k . __________________ „  _ 40,500 87,300 91,015
D a iren  sz. k . .._ 24,500 237,100 282,665
N eucsuang  sz. k. „.. _ _ ______  .... 53,700 96,700 106,040
T ien cin  sz . k. ._ 800,000 ? 1.387,462
Csefu sz. k. „  _  .._ _.. „  _  A — 54,500 91,500 131,659
C in n tau  sz. k. ____ ._ __ „  ____ _ 34,000 317,800 390,337
C seng tu  b. v . ______ _____ _____ .... ,1 400,000 ? 800,000
C su n g k in g  sz. k. ______ __  .... ..„ „  _  .... 631,700 624,000 635,000
Y an sien  sz. k. ? 81,100 210,837
C sangsa  sz. k . ____________ „  . 250,000 535,800 606,972
Ic san g  sz. k. „  „„ „  „  „ 55,000 110,000 107,940
Saszi sz. k. .................... 100,000 190,000 113,526
H a n k o u  sz. k. 590,000 818,800 777,993
N agy S an g h a i sz. k.* 651,000 2.677,100 3.259,114
V uhu  sz. k. 89,000 136,000 135,385
N an k in g  sz. k. .... .... . . . .____ .... .... .... 269,000 497,500 633,452
Szian  b. v. ,.. ...... 280,000 500,000 300,000
Ia n tu n g  b. v. .... .... .._ _______ __________ 185,000 ? 200,000
C sengtu  (Szecsuani b. v. _______ _ 750,000 ? 800,000
C sin k iau g  sz. k. .._ .„ .... .... . . . .____ .... .... 184,000 146,700 199,776
Szucsou sz. k. ....................... 500,000 350,000 260,000
H an g cso u  sz. k. .... „  .._ .... .... .... _.. .„. 594,000 426,900 506,930
N iugpo  sz. k. ____ .... . . . ._____ __ 455,000 212,400 218,774
Y encsou sz. k. .... ... ........ .... _  _  _______ 100,000 90,000 631,276
F ucsou  sz. k . ____ __  .... __ ____ __ _____ 624,000 312,800 322,725
A m oy sz. k. 114,000 300,000 234,159
Szuatou  sz. k. _______ __ _ 70,000 125,000 178,636
K an to n  sz. k. „ . .... ... ... _  .... _  ._  „„ ._ 900,000 811,800 861,024
V ucsou s í .  k. ... .„ ... ... 40,000 90,000 90,000
M enge sz. k. ______ __ ___________ _____ 2 10,000 193,004

* N agy Sanghai a latt a nem zetközi szerződéses terület, a francia szerződéses terület és a 
kínai város értendő. Újabb népszám lálás 1935-ből áll rendelkezésünkre. E szerint

a nem zetközi terület kínai lakossága................................................. 971,397 lélek
a nem zetközi terület egyéb la k o ssá g a .......................... ' ................. 36,471 «
a francia terület kínai lak ossága ........................................................  479,294 «
a francia terület egyéb la k o s s á g a ..................................................  18,898 «
a kínai város kínai la k o s s á g a ......................................................... 2.035,313 «
a kínai város egyéb lak o ssá g a ..........................................................  10,139 «

N agy Sanghai lakossága . .  . .  3.551,512 lélek
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A népszaporodás Kínában 1912-1928-ig 
a kínai belügyminisztérium becslése sze
rint középértékben 14%-os volt. A szer
ződéses kikötők ugyanez alatt az idő alatt 
k. é>ben 70%-os népszaporodást mutat
nak föl. Egyes kikötővárosok amerikai stí
lusú fejlődésről tanúskodnak. P. o. Harbin 
(800%), Dairen (1050%), Cingtao (1050%), 
Nagy Sanghai (1928-ig : 810%, 1931-ig: 
400%, 1935-ig : 445%). Másoknál jelen
tékeny apadás észlelhető, különösen fel
tűnő a népesség csökkenése Szucsouban 
(48%) és Ningpo-ban (52%).

(Bővebben lásd Dr. Fr. Otte : Ver- 
tragsháfen in China. Pet. Mitt. 81. é. f. 
84—86. o.) (m . t .)

Fejlődik India bányászata.
A Geological Survey öf India jelentése 

szerint az indiai bányaipar erősen fellen
dült. Az évi átlagtermelés az előzőhöz ké
pest erősen növekedett, pl. magánnérc 
144%-kal, ezüst 33%-kal. J .  S .

Belga Kongó népessége.
Az 1937 január 1-én tartott népszám

lálás Belga Kongó 2.385,120 km* területű 
hat tartományában 10.046,731 bennszülöt
tet és 20.103 fehér embert talált ; az 
utóbbiak között 13,760 belga nemzetiségű 
volt. 1938 január 1-én a fehérek száma 
23,091 volt ; az év folyamán bevándor
lónak csaknem kivétel nélkül belgák. P. •/.

Űj aranymező Kanadában.
Hír szerint a Nagy Rabszolga tótól 

északra terjedelmes aranylelőhelyre buk
kantak. Kiaknázásáról még nem történt 
intézkedés. P. J .

Svalbard expedíciók 1938-ban.
1938 nyarán a lapunkban már említett 

dr. Rieche-féle expedíción kívül több 
kutatócsoport kereste fel Svalbardot. A

norvégeket Adolf Hoel vezette, ez volt 
a kiváló kutató 25. arktikus útja. Célja 
az volt, hogy a keleti szigetekről repülő 
felvételeket készítsen, mert már csak ezek 
hiányoztak ahhoz, hogy az egész Svalbard 
1 : 100,000 mértékű légifelvétellel készült 
térképei megjelenhessenek. Az expedíció 
július 16-án a Haug III. nevű bálnavadász
hajón hagyta el Tromsőt, fedélzetén 18 
főnyi legénységgel és két amerikai gyárt
mányú vízirepülőgéppel. Az Északkeleti 
föld Wijde öbléből kiindulva ennek kör
nyékéről, a Károly király földről, Fehér, 
Edge és Barents szigetekről készítettek 
repülőfelvételeket. Szeptember 13-án az 
eredményes expedíció szerencsésen vissza
érkezett Tromsőbe.

Wilhelm Dege münsteri geográfus fele
ségével földtani, morfológiai és éghajlat
tani megfigyelések céljából utazott a 
Spitzbergákra.

Dr. Ernst Hermann kutatócsoportjá
val a Spitzbergák gleccserein és a parti 
tenger jegén glaciológiai méréseket és meg
figyeléseket végzett. Szolgálatukba állítot
tak egy repülőgépet is, számos felvételt 
készítettek a gleccserekről és különböző 
festőanyagok ledobásával jelöltek meg 
bizonyos pontokat. Július végén az expe
díció elhagyta Svalbardot, eg}redül dr. 
Herrmann maradt ott, hogy a gleccsereket 
bejárhassa és a ledobott jelzőanyagok 
helyzetéből a jég mozgását megmérhesse.

Dr. Fritz Mattick a berlini növénytani 
múzeum megbízásából botanikai tanul
mányokat végzett a Spitzbergákon.

A cambridge-i egyetem hat hallgatójá
nak expedíciója a Wijde öböl és Dickson 
fjord környékén tevékenykedett.

A lengyelek ezidén Sawicki vezetésével 
Svalbard nyugati partján, Daumannsoyra 
és a St. Johns öböl közt kutattak. Bernadz- 
kiewicz mérnök érdekes kísérletet tett a 
gleccserjég mozgásának mozgófényképen 
való megörökítésére. P. J.
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febrnárius 16-án, csü törtök ön  este  6  órakor
az E g y etem i F ö ld ra jz i In té z e t sz em in áriu m i term éb en  (V III ., M úzeu m -k o rú t 6 —8.,

fö ldszin t jobbra! ta r tan d ó

S / A  K Ü L É S É R  E.
Dr. CHOLNOKY JENŐ

a M agyar F ö ld ra jz i T ársaság  elnöke, egyetem i ny. r. ta n á r

A fo lyók an yaru la tok ró l.
V endégeket sz ívesen lá tu n k .

B u dapest, 1939 feb rnárius 1-én.

Dr. v . T E M E S Y  G Y Ő Z Ő  s. k .
főtitkár.

Tátija inkhoz!
Tagjaink, illetőleg előfizetőink közül többen fordultak hozzánk 

azzal a kérdéssel, hogy tag-, illetőleg előfizetési díjaikat a Magyar 
Földrajzi Társaság 23.604 sz. vagy pedig a Földgömb 51.141 sz. 
csekkszámlájára fizessék-e be? Tisztelettel közöljük tagjainkkal, 
hogy a Földgömb szerkesztési és kiadási ügyvitele külön történik, 
éppen ezért arra kérjük tagjaink közül azokat, akik tagilletmény
ként a Földgömböt kapják kézhez, akár a Földrajzi Közlemé
nyekkel együtt, akár anélkül, b e f i z e t é s e i k e t  a z  i d ő n k é n t  a  F ö l d -  

g ö m b h ö z  m e l l é k e l t  ö l . I b i  s z .  c s e k k l a p o n  e s z k ö z ö l j é k .  A Földrajzi 
Közlemények előfizetőit pedig arra kérjük, hogy előfizetési díjukat 
a Magyar Földrajzi társaság 23.604 sz. csekkszámlájára fizessék 
be. Az 1937. évi vagy ennél régebbi tagdíjhátrálékot a Tudományos 
Társulatok és Intézmények Országos Szövetségének Díjkezelősége 
szedi be. Mind a díjkezelőség, mind a Földgömb kiadóhivatala 
állandó és rendszeres elszámolásban van a Magyar Földrajzi Társa
sággal úgy, hogy az azoknál történt befizetések is mind rendeltetési 
helyükre jutnak.

iVlaijyar Földrajzi Társasai) .
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A F Ö L D G Ö M B
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERŰ FOLYÓIRATA

A folyóirat havonkint jelenik meg
Előfizetési ár egy évre 10.— pengő Egy-egy szám ára 1.20 pengő

A Magyar Földrajzi Társaság tagjai tagsági díjuk fejében kapják
A szerkesztőség cím e: Franklin-Társulat, Budapest, IV., Egyetem-utca 4. szám 
Mindennemű levelezést erre a címre kérünk. — Hivatalos órák minden csütörtökön 

délután 1 —Va 3 óráig. — Csekkszámlánk száma 51.141

T A K T A  1 . 0  AI:
W a lln e r  E rn ő  d r . : A szudetanémetek. — K e ö p e  V ik to r  d r . : Barangolás Dél
japánban. — K éz A n d o r  d r . : A jégkorszak. — M e d r ic zk y  A n d o r  d r . : Kutassuk 
fel az eltűnt Fürdősziget hévforrásait! — Irodalom. — Ismertetések és hírek 
mindenfelől.

M E G H Í V Ó  1 ST|:|Y
A M A G Y A R  F Ö L D R A J Z I  T Á R S A S Á G
m árciu s 6-án, hétfőn este  6 órakor a M. Kir. Honvédtisztek Országos Tudo
mányos és Kaszinó Egyesülete dísztermében (IV., Váci-utca 38. II. em.) tartandó

N É P S Z E R Ű  F Ö L D R A J Z I  E S T É L Y É R E

TITTES GYÖHGY, a Magya r Földrajzi Társaság tagja

A tatürk T örök országa .
(Vetített képekkel.)

A Magyar Földrajzi Társaság és a Tiszti Kaszinó tagjai által bevezetett vendégeket
szívesen látjuk.

Budapest, 1939 márcm= 1-én.

D r. u. T E M E S Y  G Y Ő Z Ő  s. k .  D r .  C H O L N O K Y  J E N Ő  s. k .
főtitkár. elnök.

F i g y e l m e z t e t é s ! T á r s a s á g u n k  l e g k ö z e l e b b i  e s t é ly é t  o k t ó b e r  h ó  
e lső  H É T F Ő J É N  ta r t j a .

A Magyar Földrajzi Társaság megbízásából kiadja a Franklin-Társulat.
A kiadásért és szerkesztésért fe le lős: Kéz Andor dr
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X. ÉVFOLYAM 1939 3. SZÁM

A SZUDETANÉMETEK
írta WALLNER ERNŐ dr.

A képeket a R eich sb a h n zen tra le  és a G a u lich tb ild s te lle  R eichenberg  szívességéből közöljük.

Földrajzi vonatkozásban csak a Csehországot északkelet felől határoló 
Szudeta hegység vidékén lakó németeket nevezhetjük így. Az Alpok és Kárpátok 
vidékével szemben a Monarchia cseh-morva-sziléziai tartományait Szudetavidék 
elnevezéssel jelölték, s ez a tágabb értelemben használt szudeta jelző európai 
polgárjogot nyert. Végül is a szudetanémet fogalom a cseh-szlovák köztársaság 
nyugati részében elnyomott, kisebbségi sorsban sínylődő németek fogalmával 
lett azonos, tekintet nélkül arra, hogy akár a bajor vagy osztrák határ mentén — 
tehát messze a Szudetáktól — élőkről van is szó.

Kevés európai tájnak jelölt ki a természet olyan világos határokat és adott 
olyan szerkezeti egységet, mint Csehországnak. Csak a nála jóval nagyobb Magyar 
medence ilyen, s a kettő bizonyos vonatkozásban hasonlít is egymáshoz. Mind
kettőt nagy részében egj^etlen folyó — a Duna, illetve Elba — szűk kapun át 
csapolja le. A termékeny medenceközép vonzotta a kívül lakókat, s a belül elhelyez
kedett nép nem tudta a kívülről jövő nyomást a hegygerinceken megállítani. Ez 
vált államéletük tragédiáinak forrásává.

A Cseh medence szerkezetének alapja egy őskőzetekből épült kemény tömb. 
Ez nagy részében a geológiai ókor óta szárazon maradt, és erősen lepusztult. Maga
sabban maradt a Cseherdő ; erről és a Cseh-Morva földküszöb alacsonyabb 
ősgránit tönkjéről a Moldva gyűjti északnak a vizeket. Az Eger—Aussig vonal 
mentén egy árkos süllyedés jól elkülöníti az Érchegységet. Az Elbától észak
keletre is alásüllyedt a tönk és a Szudetákig széles teknő keletkezett. Ezt a kréta- 
korszak üledékes kőzetei töltik ki. Mögötte az Odera forrásvidékéig húzódik a 
Szudeták ma már feldarabolódott íve. Keleten a Morvamező könnyen meg
közelíthető a Bécsi medencéből és a Morvakapun át. A cseh-morva négyszög- 
terület olyaÉ, mint egy jól körülbástyázott vár, négy kapuval a négy sarkon. 
A bástyafalak közül hármat a cseh állam elveszített s a negyediken — a Kárpátok 
nyugati ívén — sem teljesen úr már. Mert amilyen ideális volt a domborzati 
vagy geológiai, olyan torz volt a cseh néprajzi térkép.

A cseh-szlovák köztársaságnak a Monarchia három tartományából alakult 
nyugati felében, az ú. n. történelmi részekben a csehek saját népszámlálásuk 
szerint a lakosságnak mindössze 2/3-át tették. Előrelátható volt, hogy a megköze
lítően hét millió cseh a három milliót meghaladó németséget még a szlovákokkal 
együtt sem tudja tartósan uralma alatt tartani vagy beolvasztani, még kevésbbé 
eltüntetni. A csehek hirdette felfogás, hogy a köztársaság nyugati német lakossága
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nem ősi foglaló, átlátszó célzatú. Az ősi kelta települőket, akiktől a Szudeta, Eger, 
Elbe, Iser stb. elnevezések erednek, Kr. e. 60 körül germán törzsek szorították ki 
s csak amikor ezek is délebbre vonultak, a Kr. u. VI. század második felében, 
kezdődhetett meg a szláv bevándorlás. A cseh — cesi — törzs neve csak a X. szá
zad'közepén terjed át a többire. A lakatlan határsávokba előbb szórványosan, a
XII. századtól pedig erőteljesebben vándorolnak be a Német középhegységből 
és a szomszédos vidékekről német telepesek. Kiváltságok és jogok birtokában az 
ipar, bányászat, kereskedelem fellendül, a városok a művészetek otthonává, 
további fejlődés és német terjeszkedés kiindulópontjává váltak. A XV. század 
huszita háborúi a fejlődést megakasztják, de a XVII. század újabb telepítései 
után, cseh források szerint is, már 1700 körül kialakult a maival nagyjában egyező 
nyelvhatár.

Ezt a nyelvhatárt követi a “müncheni egyezményen alapuló új határ. 
A Zwittau—Mähr. Trübau—Landskron között levált nagy német nyelvszigettel, 
valamint az Odera forrásvidékén már-már nyelvszigetté különült Kuhländchen- 
nel a birodalomhoz került a hohenstadti cseh-morva nyelvkorridor és a Mähr. 
Ostraut-ól nyugatra fekvő morva nyelvterület is. Itt folyt a németségnek szige
tekre történő lehasítása érdekében a legszívósabb és legsikeresebb csehesítés. 
Visszakerült a csehektől az ostraui szénmedence biztosítására a világháború 
után megszerzett Hultschin és vidéke is. A nyelvhatár és új országhatár általá
ban egybeesnek, ahol eltérés van, az inkább a németek javára történt, s így a 
cseh uralom alatt maradt — iglaui, brünni és olmützi nyelvszigetek, továbbá az 
elszórtan élő — németek lélekszáma csak kb. 180,000, nem számítva a Szlovákiá
ban maradiakat.

A birodalomhoz került terület 28,193 km2 kereken 8-6 millió lakossal, a nép
sűrűség km2-int 128. A németek arányszáma változó, több mint 27,000 km2-en 
meghaladja az 50%-ot, a cseh többségű terület az 1000 km2-en alul marad. Az 
évszázadokon át együtt élt két nép, ha fajilag nem is, de eloszlásban erősen keve
redett. Igv lehetséges, hogy míg az egész területnek mindössze 3%-a cseh több
ségű, addig a lakosságból már 18% a cseh. A közel három millió némettel együtt 
több mint félmillió cseh vált el anyaországától.
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Ha a kisebb tájegységektől eltekintünk, az egész terület felépítése, fekvése 
és jellege alapján a Cseherdő, Érchegység és Szudeták vidékére oszlik.

Kereken 300 km hosszú, de csak 10—30 km széles az a határsáv, amely a 
moravamenti Gödingtől a Furth és Taus városkák közti horpadásig terjed. 
Területi egység hiányában ezt a határsávot közigazgatás tekintetében a szom
szédos alsó-, felsődunai és bajor ostmarki kerületekhez (Gau) csatolták. A két, 
egymástól Gmünd táján mintegy 60 km-el párhuzamosan eltolt rész gazdasági 
és tájképi jellegben erősen elütő. A Thaya folyó dombos vidéke keleten jól művelt, 
termékeny ; a Cseherdő északi lejtővidéke nyugaton zord, erdős. A régi magyar 
határhoz közel fekvő Lundenburg bécsi, pozsonyi, brünn-prágai és oderbergi 
fővonalaival a csehszlovák állam legfontosabb déli vasúti gócpontja volt. A Thaya- 
vidék ma újból visszanyerte korábbi rendeltetését : élelmiszerekkel ellátni a 
Bécsi medence iparos és városi lakosságát. Nagyváros, a vidék mezőgazdasági 
jellege, de Wien és Brünn közelsége miatt sem keletkezhetett itt. A legnépesebb 
Znaim (25,000 lakos) 1910-ben még csak 13%-ot kitevő cseh lakosságrésze egy 
évtized alatt 50% fölé szökött. A környékbeli uborkatermelés és a város konzerv
ipara híres. A félkörívben észak felé tolt határ mintegy 20 km-re közelíti meg 
Brünnt s légvonalban csak 60 km-re van a szembenlevő birodalmi új határtól.

Sűrű erdőrengeteggel borított széles hegyhátak párhuzamos kulisszái, az 
erdőhatár fölé nyúló sziklás, füves lapos hegykúpok, számos rövid, meredekfalú 
szurdok, de csak egyetlen fontos hosszanti Moldva völgy adják meg a Cseherdő 
jellegét. A magasabb helyeken — a hegycsúcsok pedig a másfélezer métert sem

K rum au, a Cseherdő legnépesebb ném et városkája  a Moldva m ellett.
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érik el, glaciális karfülkéket és morénákat találunk. A gerincen húzódó határ 
nemcsak országok, hanem a dunai és elbai vízrendszer fontos választóvonalát 
jelölte. A már hajózható nagy Dunát a Eelsőmoldvától alig 30 km választja el, 
de ezen a kis távolságon délről északnak 800:—1000 m-es viszonylagos emelkedé
seket találunk. Ezért, ha a nyelvi és faji közösség dél felé is vonzotta a lakosságot, 
gazdasági életével eddig főként a Moldva völgyén át inkább északnak tekintett. 
Az eddig egymástól mesterségesen is távol tartott részek szorosabb összeköttetése 
csak a korszerű közlekedés kiépítésétől remélhető, mert a hegység kb. 200 km-es 
hosszán, a horpadásokon eddig csak négy helyen vezet át vasút.

A C-seherdő éghajlata zordabb, mint tenger színfeletti magasságánál fogva 
várnók. Az évi középhőmérséklet már 800 m magasságban szigorú telekkel 
4—5°-ra süllyed. A hegység északi lejtője megérzi a besugárzás csökkenését és a 
Cseh medence szárazföldi szélsőségesébb jellegét. A hegység északkeleti részét több 
mint felében bükk- és fenyőerdők borítják. Az 1362 m magas Kubany hegyen, 
50 ha védett területen még valóságos őserdő él, sok százados törzsekkel. 
A mezőgazdaság a természet mostohaságával küzd, s a rozs, zab és burgonya- 
földek nem sokkal nyúlnak 1000 m fölé. Az állattenyésztés ugyan — főképpen 
szarvasmarha — fejlett, mégis a főkereset az erdőgazdaságból fakad. A déli - 
dunai — oldalra irányuló rönkszállításra már 1788-ban faúsztató csatornát 
építettek. Ez az utóbbi években elvesztett jelentőségét bizonyára hamarosan 
vissza fogja szerezni. A nyári erdőirtás időszakában sok mozgó, valóságos nomád 
életet élő munkástelep támad a hegyek között. A faipar számos ága, a fűrész
telepektől a gyufa, cellulózé- és papírgyártásig képviselve van. A kis üveghuták - 
akárcsak nálunk — eltűntek s helyüket nagyobb üveggyárak foglalták el. A grafit- 
bányák a budweisi Hardtmuth ceruzagyárat látták el nyersanyaggal. Vasúti 
fővonalak hiányában még az egyébként megszokott átlagon is alulmaradt a 
városfejlődés. A legnagyobbnak, a régies moldvaparti Krumaunak lakossága 
még a 10,000-t is alig éri el. Csak a természetjáró forgalom élénkítette újabban a, 
már régen elcsendesedett, helyenkint még falakkal körülvett hangulatos város
kákat (Eosenberg).

Az északnyugati Szászországgal határos és zárt összefüggésben legnagyobb 
szudetanémet vidék földrajzi képe korántsem egységes, de a gazdasági életteret-: 
egymásbaszövődése az éles elhatárolást lehetetlenné teszi. Magas fejlettségű 
mezőgazdaság, gondosan kezelt erdők, bányászat, világfürdők, virágzó ipar 
aránylag kis területen tarkán változó életmódot teremtettek. A kulturális és 
gazdasági vezetést a medencék ragadták magukhoz, s a környező hegyvidékek 
lassankint ezek gazdasági életének kiegészítő részeivé váltak. Egyik medence 
nagysága sem haladja meg sokkal a másikét, s így egyik sem szerezhetett a többire 
kiterjedő hegemóniát. Mint a füzér szemei sorakoznak a törésvonal mentén az 
Egeri, Falkenaui, Saazi és Duxi medencék. Határaik hol alacsony küszöbök, hol — 
különösen északnyugat felé — hegygerincek.

Legnagyobb helyzeti energiája, a cseh északnyugati átjárón, az Egeri meden
cének van. A Német középhegység felé négy, a cseh rész felé két vasútja nyílik. 
Összeköttetése Németország felé tehát élénkebb, s hogy ez gazdasági életében 
mindig is így volt, legjobban bizonyítja, hogy Eger nyugatnak vezető vasútja 
után csak hét évvel később kapott Prágával összeköttetést. Eger (31,500) szűk 
völgy kijáratában kedvező közlekedésföldrajzi és hadászati helyzetének köszön
heti jelentőségét. Nevével már 1061-ből származó okiratokban találkozunk, ősi 
alkotmánya a bajor, cseh és morva városoknak szolgált mintául. Bár 1322-ben 
zálognak a csehek kezébe kerül, önkormányzatát a XVIII. századig, német
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voltát pedig mindvégig megőrzi. Régi várában gyilkolták meg Wallenstein csá
szári hadvezért. A régi só- és ércszállító utak kifejlesztette virágzó kereskedelem 
az országhatár közelsége miatt később hanyatlott, helyét jelentőségben a textil-, 
fém- és kerámiai ipar foglalta el. Szűk utcái, de különösen szép piactere megőriz
ték a középkori városok meghitt patinás képét.

Az a kis kiszögelés, amely Egertől északnyugatra Németországba nyúlt be, 
nem tartozik szorosan a medencéhez. Az Elster hegység lejtőin 1—200 m-rel 
magasabban fekszik, s így régtől fogva inkább iparos, mint mezőgazda. Az egészen 
határszéli Asch mégis napjainkban kevésbbé textiliparáról, mint inkább tevékeny 
és a szudetanémet törekvéseket megvalósító tornatanáráról — Henlein Komád
ról — vált ismeretessé. Magát a medencehatárt a világhírű franzensbadi alkalikus 
glaubersós vizű gyógyforrások jelzik.

Az Egeri medence energiáját mi sem mutatja jobban, mint hogy vonzókörét 
a Kaiserwald és Tepler Hochland magaslatain túl délnek kiterjesztette. Ezért 
nem azonos az Egeri medence az Egerlanddal, utóbbi a gazdasági és népközösségi 
erők révén odáig terjedt, ameddig azt a 100,000 lakosú Pilsen ellensúlyozni nem 
tudta. Ma az országhatár 5 km-re közelíti meg Pilsent, megszabadítva így ezt a 
tiszta német vidéket a legerősebb csehesítő központtól. De a Pilsen alá érő új 
határ megszabadította a németséget attól a nagy veszedelemtől is, amelyet 
háború esetén a p'lseni Skoda hadiipari központ jelentett. A közeli határ a cseh 
területen maradt üzem jövőjét egy csapásra megváltoztatta ; a francia tőke kezé
ből német ipari érdekeltség körébe^került.

A m oldvaparti Rosenberg városka a Cseherdőben. Az erdők a város házsoráig érnek.
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A fiatalkorú vulkáni eredetű Duppaui hegység, a ‘Kaiserwald és Tepler 
Hochland erdőit a déli részeken az irtás alaposan megritkította. A schlaggen- 
waldi régi ónbányák kimerülte után a lakosságnak megélhetést úgyszólván egye
dül a mezőgazdaság nyújt. A népsűrűség kicsi és népes városok helyett sok 2—3000 
lakosií, sokszor városias külsejű falut találunk. Csak ahol az Eger folyó elhagyja 
a német nyelvterületet, emelkedik újra a népsűrűség és akad népesebb város : 
Saaz (18,000). A Saazi medence egész Csehország egyik legjobban termő és kert- 
szerűen gondosan művelt vidéke. Már külsejében is eltér a szokott képtől. A sor
ban álló, magas karóra kúszó komlótól zöldelő, idegenszerű ültetvény minden 
irányban akadályozza a kilátást és bizonyos mértékben nyomasztóan hat. Tizen
hatezer hektáron termelik itt a híres saazi komlót , amely a cseh söriparon kívül már 
eddig is kereste, s ezután méginkább megtalálja az utat a sörfogyasztó német
séghez.

Messze kihatnak környékük gazdasági életére azok a világfürdők — Marien
bad, Franzensbad, Joachimsthal, Karlsbad stb. — amelyek a törésvonalakon 
feltörő mintegy 120 hév- és gyógyforrás mellett keletkeztek. Jólét, kultúra és 
sajtáságos nemzetközi légkör alakult ki nyomukban. A magyarok Karlsbad72° me
legen feltörő vizét jól ismerik. A 24,000 lakost számláló fürdőváros hatalmas 
palotaszállói és erdei sétányai évente kb. százezernyi vendéget fogadnak be. Az 
idősebb nemzedék jól tudja, hogy milyen divat volt régebben nálunk is a kitűnő 
magyar ásványvizek helyett a krondorfi vagy giesshübli vizet inni. A források 
vizéből Karlsbadtól nem messze évente 10 milliónál több palack keiült szétkül
désre, lendületben tartva egyúttal a környék üvegiparát is.

Az Érchegység nevével is elárulja természeti kincseit, de ezek legtöbbje 
már csak a múlt emléke. Zinnwald, Joachimsthal az ásványgyüjtők eldorádója 
volt s ezüst, nikkel, ón, biszmutérceinek bányászata valamikor lázasan folyt.

I
Eger város régi piactere.
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K arlsbad világhírű fürdője az Bibére nyíló Tépi völgyében.

Most szurokérceiből előállított rádium ja pótolja ezeket. Erősen rádioaktiv for
rásai egy új világfürdőt hívtak itt életre. Talán kevesen tudják, hogy Joachims
thal a tallér szülőhelye, az 1520-ben itt vert ezüstpénzt hívták Joacbims«taler»- 
nek. Az Érchegységnek a bányászat adta meg kezdettől fogva jellegét ; 62 bánya
várost tartottak itt számon s ebből 28 volt a délkeleti cseh oldalon. A magasra 
felkapaszkodott telepek közül a kis Gottesgab 1000 m-en felülre került. De érthető 
is ez, mert a Cseherdőhöz hasonló hűvös éghajlat csak szegényes földművelést 
tett lehetővé. A tetőkön az októbertől májusig fekvő hótakaró négy méter vastag
ságot is elér. A későn beköszöntő nyár a nagyobb magasságokban még a zabot 
is alig érleli meg. Az éghajlat, de a lejtés tekintetében is nagy az ellentét az észak- 
nyugati külső és délkeleti belső oldal között. A hegység enyhén ereszkedik alá 
a szászországi síkságra és majdnem éles fallal, meredeken törik le az Eger árkos 
süllyedése felé. A külső hűvösebb csapadékos oldallal szemben a belső száraz 
és meleg. Komotau körül szelídgesztenyeligeteket találunk s az évi csapadék az 
Alföld széleivel egyenlő.

Az Érchegység tájképe egyhangúbb, mint a Cseherdőé. A 130 km hosszú 
gerinc nem bomlik párhuzamos láncokra,. voltaképpen lapos széles hátság, 
amelyen alig 200 m-el emelkednek túl a csúcsok. A tetők közül még a legmagasab
bak sem érik el a 1250 m-t. Újabban egyik-másik mint pompás síterep, pl.Ta 
Keilberg (1244 m) számottevő idegenforgalomra tett szert. Igazi lekopott tönk
hegység, enyhevonalú, érett formákkal. A széles völgyteknokben gyakoriak a 
lápok. Csak ott fiatalodott meg a tájkép, ahol a meredek lejtőn a patakok a gerin
cig hátrálva, mély keresztvölgyeket faragtak a hegységbe.

A bányászat jelentőségétől megfosztott Érchegység Csehország egyik leg
szegényebb vidéke. Az erdősítések megindultak, de értékesítésük még a jövőé, 
az állattenyésztés a bányásznéptől idegen s alacsony fokon áll, a háziipar sem
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jelentős, már csak azért sem, mert a gyáripar éppen a közeli területeken ért el 
aránylag magas fejlettséget. Csak a nyugati részen Graslitz—Neudek—Presnitz 
között tudott számottevő háziipari tevékenység kifejlődni a csipke, hímzés készí
tésében. Elbogen és Karlsbad környékén a porcellánipar vált híressé. Graslitz 
(13,000) a központja az ismét erőrekapott bangszerkészítésnek. Ez az őshazája 
két messze elterjedt és nagy népszerűségre szert tett hangszernek : a szájharmoni
kának és a saxofonnak. A szegénység üldözte messze erről a vidékről — akárcsak 
a mi felvidéki drótostótjainkat — a sokszor emlegetett, voltaképpen szudeta- 
német «cseh muzsikusokat».

A hegység felépítésének hű tükre az út, illetőleg a vasúthálózat. A vasút
hálózat létrához hasonlít, a tartóoszlopait az Eger—Aussig és Plauen—Dresden 
vonalak jelzik, míg a fokok a hegyeken átmenő vonalak. A Cseherdőhöz képest 
sokkal fejlettebb, mert 150 km távolságra nyolc keresztirányú vonal jut.

Az Érchegység szegényedő lakossága — főként a keleti részen — lehúzódott 
oda, ahol a természet kárpótlásról gondoskodott. Így szökött fel az Egeri és Falke- 
naui medencékben a népsűrűség km2-ként 300-ra, Komotau és Aussig között a 
Duxi medencében 450-re, az Érchegység átlagának két, illetve háromszorosára. 
A kifejlődött textil-, fém-, papír-, agyag-, porcellán-, üveg- és vegyiipar főalapja 
az a harmadkori barnaszén, amely Eger, Ealkenau, Karlsbad körül több kisebb, 
Komotautól Aussigig egy 50 km hosszú hatalmas telepben, hol a felszínhez közel, 
hol 500 m mélységben húzódik. A világháború utáni változások rendkívüli módon 
sújtották a termelést s a munkanélküliség még az ipar és bányavidék fojtó füst
jénél is jobban ránehezedett az amúgy is vigasztalan külsejű tájra. Micsoda ellen
tét már a gondosan kicsinosított világfürdők képe a stílustalan ipari negyedekhez 
viszonyítva és ez még fokozódik a városokon kívül. Ott üde, zöld növényzet, 
itt kénes füstöt árasztó piszkos hányok, sötéten ásító fejtők. Az elhagyott régi 
munkahelyek mint nyitott vagy poshadó vízzel telt sebhelyek rútítják a vidéket. 
Az elnyelés veszélyével küzd az egyetlen oázis ebben a kietlen tájban, a rádio- 
aktiv vizű Teplitz-fürdő és Casanova, a XVIII. század nyughatatlan vérű kalandora 
a régi duxi kastélyból, ahol emlékiratait írta, ugyancsak megváltozott környékre 
pillanthatna.

A földművelés elvesztette a Duxi medence területének felét. Iszapáradatok, 
elhagyott tárnák nyomán támadt beomlások nagy pusztításokat okoztak. Fal
vak adták át helyüket a terjeszkedő külszíni fejtésnek s a vasúti vágányok, 
aknák, gyárak, osztályozótelepek, kőfalak, kerítések áttekinthetetlen szöve
vénnyé bogozódtak. Évi 186 millió q-val az egész cseh barnaszéntermelésnek 
négyötöde erre a vidékre jut. A kiváló, hétezer kalóriás szénrétegek vastagsága 
eléri a 30 métert is. A növekvő munkásszükséglet már a világháború előtt is cseh 
bevándorlásra vezetett, úgyhogy az egyébként teljesen németlakta vidéken 
Brüx és Dux körül cseh nyelvszigetek alakultak. De valamennyi város, mint 
Komotau (33,000), Teplitz-Schönau (31,000), Brüx (28,000), hogy csak a nagyob
bakat említsem, a háború előttig megőrizték német többségüket. A medencékben 
hosszan és sűrűn egymás mellett sorakozó helyek nagyvárost ugyan nem fejlesz
tettek ki, de megteremtettek egy 100 km hosszú, 20 km széles olyan munkától 
duzzadó életteret, amilyent csak messze nyugaton, a Bajna torkolatvidékén 
találunk. Az utolsó évek nehézségei a termelés csökkenése, piacok elvesztése után 
a harmadik birodalom szervező erejére óriási feladat vár itt. A szén is, az ember 
is keletnek tekint az Elba ezüstszalagjára. A szén utat keres új piacok felé, az 
ember pihenést és üdülést az Elba-homokkő és Cseh középhegység tájképi szép
ségeiben. Nem is annyira az arányok nagysága, mint inkább az érintetlen tér-
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mészetet kereső ember sóvárgása jelölte meg ezért Szász-Svejc névvel a régi 
határmenti legszebb részt.

A Német síkságot a Cseh medencével összekötő Elba szerepe a Kajnáéhoz 
és a Dunáéhoz hasonló, s így Németország ma a három középeurópai víziúttal 
kapcsolja magához szomszédait. Herrnskretschentől Leitmeritzig terjed az új 
német Elbaszakasz. Leitmeritz (18,000) a nyelvhatár szélén az Elba fölött terraszon 
fekszik. Mögötte a Cseh medence legszebb gyümölcsösei. Kedves — a Tapolcai 
medence festői kúpjait elénk varázsoló — hegyvidéket szel át itt a folyó.' A hason
latosságra minden ok megvan. A hegycsúcsok vagy tetők itt is egy bazalttakaró 
megmaradt darabjai. A meleg színű, nyugodt összhangú Cseh középhegységben 
bájos nyaralók, szőlők s valóságos gyümölcserdők kísérik a folyót, felülről pedig 
erdők, romok integetnek.

Egészen más kép fogad az Elba homokkőhegység Szász-Svejc részében : 
mintha zord, magas hegyvidéken járnánk. A különböző keménységű rétegek 
ellenállása és függőleges hasadása, érdekes kiugró fokokat, hidakat, kapukat, 
csipkézett elvékonyodó sorokat alakított ki a sziklákból, hol mélyebb szurdok
völgyektől, hol elkülönült táblás, alig 700 méterig emelkedő tetőktől kísérve.

A természetjárók ezrein kívül az Elba völgyéből a berlin—prágai—bécsi 
vonatok utasai is sok szép részletben gyönyörködhetnek. A cseh Elbaszakasz 
legforgalmasabb kikötője Aussig (44,000). Az összes szudétanémet városok között 
a legnagyobb és kikötőjén kívül saját — sör-, hajóépítő-, cukorfinomító-, üveg-, 
textil-, gép-, de főként a mintegy húsz üzemet számláló vegyészeti — ipartelepei

Az Klba Aussignál. A jobbparton  a kisebb városrész.
A központ a baloldalt lá tha tó  erdős hát és a hegység közt van, szélső része jól látszik.
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messze vidék gazdasági 
központjává avatták. Az 
Elba a nj-ersanyag beho
zatalának és a kész áru 
kivitelének főútja, de jel
lemző a cseh önzésre, hogy 
az anssigi és feljebb épült 
zsilipek miatt a német 
Elba-szakasz hajózása a 
Saale torkolatáig sokszor 
küzdött az alacsony víz
állással.

A keletre fekvő ipar
vidéket a parton szemben 
épült két ikerváros, Bo- 
denbach-Tetschen (86,000) 
kapcsolja az Elbához. Ma
gukban is virágzó vegyi-, 
fém-, textil- és méginkább 
az üvegfúvóipar — Haidá- 
ban — valósággal őshonos
nak mondható. Kevés 
változatosságot nyújt a 
Lapsitzi plató túlnépese
dett vidéke, ahol a nép
sűrűség megint jóval 400 
fölé emelkedik km2-kint. 
A bányászat hiányzik, és 
így az erdős hátak és 
sovány szántók érintetle
nül maradhattak. Warns
dorf (22,000) inkább falu
sias külsejű. A főfoglalko
zás a pamut-, lenszövés 
és szövőszékek gyártása.
Rumburg (10,000) hozza

forgalomba a környék híres házi lenvásznát. Ez a vidék is sokat szenvedett az 
utolsó két évtized politikai és gazdasági válságai j  alatt, ugvannyira, hogy a 
népesség helyenként 10%-kal csökkent.

A Németországhoz csatolt területből előttünk legkevésbbé ismert a Szude- 
ták vidéke, mert a nemzetközi főutakon kívül fekszik. Ahhoz pedig, hogy hegy
vidékén úgy barangoljunk, mint a Keleti Alpokban, hozzánk messze van. Nyugaton 
az erdőkoszorúzta hűvös, nyirkos Reichenbergi medence régebben kedvezett a 
juhtenyésztésnak és lentermelésnek. Ez vetette meg az egykor házi, ma gyár
iparként űzött szövés-fonás alapjait. A reichenbergi posztóvásárok ma is híresek. 
Reichenberg közvetlen környéke valamennyi szudetanémet iparvárosé között a 
legszebb. Az alig 5 km-re emelkedő 1010 méter magas Jeschkenre drótkötélpálya 
visz fel. Télen a 8-5 km-es ródlipálva, nyáron a pompás, üde környezet ezreket 
csábít fel. A város lakossága 38,000, de a külvárosokkal már a 70,000-et is meg
haladja. Reichenberg várost tették meg a nyugati összefüggő új szudétanémet

Gablonz környékén háziipar készíti az olcsó üvegékszereket 
és dísztárgyakat.
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kerület politikai székhelyének, talán jutalmul azért, hogy az elszigeteltséggel 
és mostoha helyzettel küzdő nép megtartotta tiszta németségét és kifejlesztette 
szervezőképességét. Közel 200 textilipari üzem küzd a változó konjunktúrák során 
a létért, de mindig ellentállva az elcsehesítésnek. A csehek arányszáma még az 
utóbbi években is alig haladta meg a 10%-ot.

Az Iser hegység kitűnő kvarchomokját a gablonzkörnyéki üvegipar dol
gozza fel. Gablonz (34,000) kereskedelmi és kiviteli közvetítője a gyöngyöknek, 
drágakőutánzatoknak, ékszereknek, díszáruknak stb. A világ meghódításában 
legalább annyi szerepet játszottak, mint a fegyverek, hiszen főként az innen 
származó üvegcsecsébecsék nélkül a múlt századok g}Tarmatosító kereskedői, afrika- 
utazói útnak sem indultak. Sok «eredeti tengerentúli» emléktárgy, sőt velencei 
üveg készült ezen a vidéken.

A reichenbergi és gablonzi iparvidéket északkelet felől a Kiesen (Óriás) 
hegység határolja. Régi, hullámos dombvidékké letarolt s újra felemelt gránittönk. 
Meredek falával északnak fordult s a jégkorszak és jelenkor erői által megifjodott. 
Spindelmühle látogatott sport- és nyaralótelepe fölött ered az Elba, s így a hegy
gerinc az Északi és Keleti tenger vízválasztója. Idevonzza a természetjárókat a 
régi határon fekvő legmagasabb csúcs, a Schneekoppe (1603 m). A jégkorszakban 
a róla leereszkedő gleccserek —- köztük 15 km hosszú is akadt — változatossá, 
helyenként alpi jellegűvé munkálták ki a tájat. Magasan fekvő cirkuszvölgyek, 
morénák, glaciális lépcsők, teknősen kivájt völgyek, tavak, vízesések, szurdokok 
tarkítják s teszik széppé a hegységet.-A Sclineekoppén az évi középhőmérséklet 0°, 
alacsonyabb mint az Északi Alpok hasonló magasságú helyein. Az évnek átlag

Spindelm ühle. Gyorsan fejlődő üdülőhely és téli sporttelep az Elba forrásvidékén. 
H átté rben  a hegységre jellemző kopott tönkfelület.
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280 napján hótakaró fedi a tetőket. Az 1400 m-ig sűrű erdőkkel borított hegyvidék 
gyér lakossága állattenyésztésből, szegényes földművelésből, újabban a ter
mészetjáró-forgalomból é l ; a népfelesleg lehúzódik a termékeny hegyláb vonalán 
épült népes falvakba vagy iparos (len, papír) városokba. Utóbbiak között Trau- 
tenau (14,000) és Hohenelbe (10,000) a legjelentősebbek.

A Kiesen hegység keleti letörésénél kezdődik az a süllyedés, amely a nyugati 
Szudetákat a keletiektől elválasztja. Az új határ itt a régitől alig 10 km-re távo
lodik el, sőt egvrészén egybeesik azzal. Az Elba és Morva vízvidékét elválasztó 
hátnak az ú. n. Schönhengstgaunak eddig elszigetelten sorvadó németsége Zwit- 
tau (10,000) és Mährisch-Trübau (7000) körül egyformán földművelésből és ipar
ból él. Most azonban kétfelől is új életerőt remélhet. Egyik az Elbát a Morvával, 
s így a Duna-Oderával összekötő vízút, a másik a Bécs—Breslau birodalmi 
autóút, amely itt szeli át a 60 km-rí* keskenyülő Csehországot. A területenkívüli
séget élvező útnak jelentősége óriási. Békében egy 60 km széles hegygerincvonulat 
alagútja, háborúban délről és északról azonnal összetolható retesz.

A keleti Szudeták legszebb része az Altvater hegység. Az 1490 m-ig emelkedő 
gerinc, mindkét lejtőjével teljesen cseh, illetve szudetanémet területen van. A hegy
ség külső oldalán az osztrák^ majd cseh Szilézia mindig erősen kapcsolódott a 
német gazdasági, sőt kulturális élethez. Ez indokolja közigazgatásának német 
Sziléziához történt csatolását. Iparos városai Troppau (86,000) és Jägerndorf 
(22,000) közvetlenül a német határon feküdtek. A Gesenke alacsonyabb hegy
vidékét valamikor morva-lengyel összekötő kereskedelmi utak szelték át, ma 
kívül esik a forgalmon, mert a felsősziléziai, varsói és galiciai fővonalakat a Morva 
kapu ragadta magához. Ez az alacsony (310 m) küszöb közvetlenül az új német 
határ keleti vége előtt még az eddiginél is nagyobb jelentőségre tehet szert majd 
a Duna—Morva—Odera víziút kiépítése után.

Bármennyire is igyekeztem rövidre fogni mondanivalóimat, talán mégis 
fárasztó volt az olvasó számára végigkísérni a kiegyenesítve képzelt 1000 km 
hosszú határmenti utat. De legyen a mentségem, hogy annak megítéléséhez, hogy 
mit veszített Csehország, és mit nyert Németország, múlhatatlanul szükség 
volt erre.

Szudetanémet területre jutott a Monarchia iparának 80%-a, s így könnyen 
elképzelhető, hogy mit jelentett az 50 milliós fogyasztópiac elvesztése. A gyapjú, 
pamut, len, kenderipar maga kereken ötmillió orsóval és másfélezer szövőszék
kel dolgozik itt. Ez a nyersanyaghiánnyal küzdő harmadik birodalomnak gyara
podást jelent, de a gondjait is megnöveli. A szudetanémeteknek csak 22%-a 
földműves, s így 'V20 -ad arányban az élelmezés gondjai is megnövekedtek. A biro
dalom gondjainak leküzdésére katonai helyzetének állandó javítására törekedett. 
Ezen a téren a természetes cseh határbástyák átlépése kelet felé óriási sztratégiai 
előnyt jelent. Kezében tartja Közép- és Keleteurópa közlekedését és azt saját 
vérkeringésébe igyekszik kapcsolni. Az ipari nyersanyagellátáson a most szerzett 
erdők és barnaszén segítenek ugyan, de a német gazdasági élet feszítő ereje még 
mindig olyan, mint a kisülés előtt álló villám. Levezetésére nem a középeurópai 
kis államok, hanem világbirodalmak hivatottak. Németország mértani közép
pontja ma Leipzig körül van. Problémája egyformán keleti és nyugati. A keleti 
a népi kérdéseknek véglegesen elintézett és nyugvópontra jutott — s ezt maga 
a birodalom vezére hangsúlyozta — megoldása után könnyen összhangba hoz
ható a közeli agrárországok érdekeivel. A nyugati — kizáróan gyarmati — kér
dés még megoldásra vár.

Nagyváros egyetlen egy sem, de annál több közepes, régi múltját őrző
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város tért haza a vórség jogán. De az 500 éve fennálló közigazgatási határok sok 
helyütt önállóságra nevelték a népet s ez az új viszonyok közepette is figyelemre 
méltó. Ausztria poroszainak nevezték ezt a fegyelmezett, takarékos, szervező
képes népet. Többszázados nemzeti múltra, hosszan tartott vagyonosodáson 
alapuló fejlett gazdasági és szellemi kultúrára tekinthet vissza. A nyelvhatáron 
küzdelemre edzetten nőtt fel. A faji és nyelvi mivoltáért vívott harcot meg
szokta a német-római császárság és Habsburg-monarchia jó és rossz napjaiban 
egyaránt. Érthető tehát, hogy a világháború után Versailles-ben önrendelkezési 
jogot kért. A nagyhatalmak részéről megnemértés, elutasítás, a csehek részéről 
durva katonai erőszak, vérontás volt a válasz.

A  századokon át lassan parázsló történelmi alakulásokat így megakadá
lyozni nem lehet. Geopolitikusok — akiknél sohasem tudni mennyi a geográfia és 
mennyi a politika, — sötéten látó tervezgetők vagy a szükségképpeni örök emberi 
harcot félő kishitűek a múlt év eseményeiben a németség kelet felé irányuló 
«hatalmi» előretörésének csak első lépését látták. Lehetséges, de az is lehet, jiogy 
annak a természet és történet szemléletéhez szokott geográfusnak van itíkább 
igaza, aki nem csodálkozott és nem találgatott, mert előre sejtette, hogy a XIX. 
század Unita- Italiá-ja után a XX. században megszületik a német egység.

BARANGOLÁS DÉLJAPÁNBAN
írta KÉÖPE VIKTOR dr.

N a g a s a k i  Kiusiú sziget nyugati csúcsán pompás mély vizű, jólvédett öböl 
mellett fekszik. Japán egyik nagyforgalmú kikötője, ugyan újabban Yokohama 
és Kóbe előtörésével sokat veszített fontosságából. A szigetbe mélyen benyúló 
öblöt mindkét oldalon 3—400 méter magas hegyek környezik. Már ezek is csendes 
vizet biztosítanak, de még jobban megvédi a kikötőt a tenger hullámaitól es a szél
től a bejáratával szemben fekvő sziget. Állítólag a sziget meredek szikláiról dobál
ták ezrével a tengerbe a középkorban a keresztényeket. Sikerült is a Kiusiú szige-' 
tén szépen terjedő kereszténységet kiirtaniuk.

Érdekes, hogy az 1904—5. orosz-japáni háború előtt az orosz hajóhad egyik 
része a telet mindig Nagasakiban töltötte. A  téli nagy hideg elől menekült ide a 
vladivosztoki flotta. Mintha csak önmagukat akarták volna elárulni. Az ügyes 
japániak természetesen jobban ismerték az orosz hajóhadat, erejét, felépítését, 
mint maguk az oroszok.

A város a dombok alján keskeny sávon terül el. Utcái szűkek, hegynek föl, 
hegynek le kanyarognak. Csak az idegen negyedben, ahol a kereskedelmi élet leg
jobban összpontosul, látunk szép, egyenes utcákat. Dokkjai, rakodópartjai messze 
elhúzódnak az öböl mentén.

Sok látnivaló nincsen Nagasakiban. Legnagyobb nevezetesség az O -S u v a  
templom. A kikötő végén az egyik domb oldalán fekszik. Széles, jól megépített 
lépcsők vezetnek fel hozzá. Kapuk és tórik alatt megyünk el. Egyik részük lakko
zott fából, másik részük kőből épült. Az utolsó tórin áthaladva, sík udvarra érke
zünk. Az udvart épületek veszik körül. Leghátul van a sinto-templom egyszerű, 
nagy fatönkökből épített terme. Legnagyobb ékessége a nagyszerű kilátás a lábunk 
alatt elterülő városra, a sok fehér vitorlással tele kikötő kanyargó öblére.

Japán a tűzhányók hazája. A föld gyomra szinte mindig háborog, sohasem 
lehet tudni, hogy mikor tör ki a veszedelem. Ma még békés, csendes a ragyogó nap



94

sugárban nevető boldog vidék — és holnap már feldúlt pusztaság, amelyen a halál 
angyala arat. Nagasaki vidéke is sokat szenvedett. Itt csak a legutolsó vészt aka
rom elmondani.

1888 június 12. és 14. között több gyönge földlökést éreztek, a környék gyógy
vizeinek hőmérséklete is minden ok nélkül megváltozott. Nagyobb jelentőséget 
azonban nem tulajdonítottak e körülményeknek, hiszen errefelé gyakoribb a 
földrengés, mint nálunk a záporeső.

Június 15-én reggel erős földlökés riasztja fel az embereket. Rémülten rohan
nak ki a szabadba. De csakhamar megnyugszanak, újabb lökések nem következ
nek. Visszatérnek házaikba. Alig egy negyedóra múlva ismét megmozdul a föld, 
de most már szokatlan erővel. Több ház már ekkor összedől. Mindenki kirohan, 
mindenki menekül. De a szabadban sincsenek biztonságban. Mintha maga az öreg 
Föld megúnta volna sokezeréves nyugalmát, folyton emelkedik, süllyed, esze
veszett táncot jár, úgyhogy a menekülők minduntalan felbuknak . . . Mintha csak 
Plinius leírását olvasnék a Vezuvio kitöréséről.

A föld mélye rettenetesen morajlik, recsegés, ropogás mindenfelé . . . Majd 
rettenetes, minden emberi képzeletet felülmúló dörrenéssel megnyílik a N a g a s a k i  
h eg y  csúcsa. Fojtott fekete füst és ezernyi villám, tűznyelvek törnek ki belőle. 
A nehéz szikladarabok messze repülnek. Olyan hihetetlen mennyiségű hamut dob 
ki sötét torkából a hegy, hogy percek alatt éjszakai sötétség takar be mindent. 
Talán a poklok szörnyei maguk sem akarják látni, mint pusztítanak el egypár óra 
alatt egy földi paradicsomot.

Tébolyító orkán támad. Erejének semmisem tud ellentállani. Nyolc-tíz kilo
méter körzeten minden erdőt letarol.

A tüzes hamuesővel egyidejűén, mintha a poklok tengere szabadult volna 
fel, forró iszapár rohan le a hegy oldalán és percek alatt elpusztít mindent, ami 
útjába akad. Maga Nagasaki városa szinte csodával határos módon menekült meg. 
Közvetlenül a város fölött a rettenetes iszapár két ágra szakadt és elkerülte a várost.

Alig két óra leforgása alatt 500 négyzetkilométernyi virágzó földet pusztí
tott el a váratlan kitörés és több, mint ötszáz ember életét oltotta ki.

Végeztem Nagasakival. Riksába ülök — azaz mégsem, mert én elől gyalo
golok és hátul követ a kuli. Nem tudtam még annyira megszokni a lelketlenséget, 
hogy a meredek úton kocsin húzassam magamat, mint a legtöbb bennszülött, aki 
kényelmesen ülve, nyugodtan hallgatja a szegény kuli zihálását. Az út nyergen 
vezet át. Többször megállók, gyönyörködöm. Kedves vidéken járunk középmagas 
hegyek között. Mellettünk virágzó ázaleák, fehér kúszó akácok. Lejjebb a völgy
ben bambuszok, rizs- és árpaföldek. Gyakran találkozunk bennszülöttekkel. Egy
kedvűen lépdelnek a nehéz súly alatt lassan cammogó bikák mellett.

Elérjük M o g i - t . Teaházban ebédelek. Kis gésák szolgálnak ki. Mindenről 
kérdezősködnek, mindent tudni akarnak, már amint az Keleten szokásos. Persze, 
nevemet is kérdezik. Ezt valahogy rosszul érfik s attól fogva angol tengerészkapi
tánynak néznek. Erre indul meg csak igazábban a kérdezősködés. Mit csinál ez a 
kapitány? Hogyan van a szőke hadnagy? Hát a nevető kadét hová lett? Alig győ
zök válaszolni. Az egyiket elküldtem Colombóba, a másikat szabadságra, a har
madik megbetegedett és hazament Angliába. De még erről meg arról is érdeklőd
nek. Alig győzöm szóval. Végül már nem tudtam mit mondjak, hát sorra meg- 
halattam szegényeket. De nagyon sajnálták őket.

Mogiban hajóra ülök. A rozoga kis gőzbárka körös körül járja az egész öblöt. 
Minden falunál kiköt, minden zúgba benéz. Nagyokat tülköl, még nagyobbakat 
süvít, hivalkodik, valósággal kelleti magát. De én sem lassiíságáért, sem a kerü-
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lóért nem haragszom. Az egész öblöt sűrűn benőtt, magas hegyek veszik körül. 
Partján meredek sziklák szakadnak le. A fodros tenger habjaiban pedig mint 
parányi kisjátékszerek apró, zöldelő szigetek fürödnék. Háromórai élvezetes hajó
zás után elérkezem O b a m á -h s í. Kedves kis halászfalu az O b a m a  öböl keleti oldalán. 
Itt csinos kis szállodában meghálok.

Pteggel hétkor jóképű, tagbaszakadt kulival indulok, ez azonban csakhamar 
gyönge, törékeny nővé vedlik át. A falun kívül ugyanis felesége váltja fel. így is 
jó, holmimat könnyen elbírja, fő, hogy az utat ismerje. Egész felszerelésem kis 
bőrönd, esőköpenyeg és japáni ernyő. Féltízre megérkezünk D e n tó -ba. Megreggeli
zem. Majd vígan nekivágunk a hegynek, de most már férfi-kulival. Kapaszko
dunk, verejtékezünk. Az út meredek és nagyon köves. Jó órai törtetés után majd
nem köralakú völgybe érkezünk. Köröskörül óriási sziklák, meredek sziklafalak, 
magas csúcsok. Lenn a völgy fenekén sárgás-szürke ködfoszlányok húzódnak, a 
kráter tölcséréből előtörő fumarolák és szolfatarák gőze. Fumarolának nevezték 
el az olaszok a földből előtörő forró gőzoszlopokat, szolfatarának pedig, ha a gőzök 
ként is tartalmaznak. A tudomány is elfogadta ezt az elnevezést.

Óriási kialudt vulkán, az ü n z e n - d a k e  (Forróvíz csúcs) kráterében járunk. 
Veszedelmes hegy, sokszor zúdított vészt és pusztulást a környékre. így, hogy 
csak egy esetet említsek, 1792-ben egy váratlan kitörése a feljegyzések szerint 
több mint 20,000 emberéletet követelt. Az óriási robbanás valósággal elfújta az 
I J n z e n -d a k e  keleti oldalát. A kitörés nagysága megközelítette a B a n d a i - s a n  (Japán), 
a P a p a n d a ja n  és K r a k a to a  szörnyű robbanásait.

A ndezit sziklák Kiushiu partjain.
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Sziklasziget N agasaki közelében.

Elaszott, kipusztult, sivár itt minden, az a néhány szomorú fa is, ami még 
tengődik, csak a halálnak, az elmúlásnak emlékeztetője. Helyente annál vészeseb
ben, annál félelmetesebben mutatják a lüktető erőt a fülsiketítő lármával előtörő 
kénes gőzoszlopok. Búgásuk, dübörgésük rettenetes. Körülöttünk kénsárga a föld, 
a kövek, a sziklák.

Ezen a halálmezőn kell keresztültörnünk, hogy elérjük a túlsó oldalt. Zeg- 
zúgos utakon járunk, kövek és sziklák közt, hogy kikerüljük a vulkán vészes lehe
letét. De itt is, ott is csak belekerülünk fojtogató ölelésébe, a szél felénk hozza kénes 
gőzüket. Görcsös, szinte fuldokló köhögés fog el ilyenkor bennünket és csak annál 
gyorsabban törtetünk előre. Ijesztő, félelmetes, vészes volt az út, mintha Dante 
poklának tornácán jártunk volna, — de egyben szép, fenséges és nagyszerű.

Távolabb elérjük a meleg forrásokról híres U n z e n  falucskát, és négyórai ke
mény gyaloglás után a félsziget túlsó oldalán M in a to m a c h i  falut.

Hamisítatlan japáni szállodába szállunk. Cipőmet mindjárt a bejáratnál le 
kell vetnem. Japániak közt vagyok, japáni módra kell viselkednem, de 
nagyobb baj, japániul kell beszélnem. Hát ez bizony nehezen megy, de valahogy 
csak megértetem magamat. Szép, tiszta, elég tágas szobába vezetnek az emeleten. 
Nyers színben tartott széttolható falak határolják. Az ajtókon köröskörül vékony, 
fekete szegély fut végig, mezejüket csak itt-ott díszíti egy-egy feketével berajzolt 
madár. A padlót fínomfonású gyékényszőnyeg takarja. A rácsos mennyezet szintén 
nyersfa. A szoba közepén négyszögletes ládában hamu között parázs ég, rajta réz- 
üstben forró víz a teához. Egyéb bútor alig van a szobában.

Vacsora ideje van, hát asztalhoz ülök- Az asztalhoz ülést azonban egyszerűen 
csak úgy kell elképzelni, hogy egy arasz magas asztalka mögé párnára leülök. Magas
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kiszolgálásomra két leányka van berendelve. Az egyik a japáni sört töltögeti poha- 
íakba, a másik meg a fogásokat helyezi elém. A vacsora rizs, omlett, leves és hal. 
Eléggé jó is volna, különösen a hal kitűnő, csak ne kellene olyan rettenetesen kín
lódnom a pálcikákkal. Persze, hogy nevet a két kisleány, akik nem tudják meg
érteni, hogy hogyan lehet valaki ennyire ügyetlen. Nevetgélünk, mulatunk, — 
már úgy, ahogy tudunk — mert én nem nagyon értem az ő beszédüket, ők meg az 
enyémet. Közben hosszúszárú ecsettel rajzolnak, ákom-bákomokat jegyeznek. 
Igyekeznek angolul tanulni. S z a k é -1 is iszom, rizsből készült pálinkát. A. j apáinak 
forrón szeretik inni, én még a lapos kis csészében sem győzöm eleget fújni.

Lefekvés .előtt fürdőt rendelek. Nagynehezen megmagyarázom, hogy ne 
legyen olyan pokoli forró a víz, mint ahogy ők szeretik, hogy tegyenek «csumetai 
mizu»-t — hideg vizet — is bele. Szobalányom bejön, szépen befeléfordított láb
fejekkel. ami Japánban szörnyen előkelő, megáll előttem s jelenti, hogy a fürdő 
készen van. Én veszem kimonómat, hogy abba átöltözzem és lemenjek. A szoba
lány azonban ott áll és várni látszik valamire. Én is várok, — de arra, hogy ő men
jen . . . Nem ért meg. Levetem kabátomat. A kis nő erre megragadja azt, össze
vissza hajtogatja és valami lapos fiókfélébe berakja. Ismét várok . . .Óis . . .Követ
kezik a mellény. Ugyanaz . . . Kezdek zavarbajönni. Ő azonban nem. Na, most 
mit csináljak? A nő csak nem távozik. Ottmarad, amíg . . . rámsegítheti a kimonót. 
TJgy látszik, ez erre így szokás.

Fürdő után lefekszem. Az ágyat a földre vetik valami gyékénvvánkosfélére. 
Fejem alá kerek szőrpárnát raknak, rettenetesen kemény és kényelmetlen. A ta-

Fumarola mező az Unzen-dake kráterében.
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karó meg nehéz és meleg. Nem bírom ki. Végén félig felöltozködöm és kabá
tomat magamra terítve, alszom — azaz, hogy csak szeretnék aludni, mert 
jönnek a nem tudom mik és szörnyen csípnek, kézen, lábon, arcon, mindenütt, 
íme, a szemre olyan tiszta gyékényszőnyegek, ami alatt azonban sohasem 
tudni, hogy mi lakozik.

Másnap reggel egy leányka hozná csomagomat és táskámat, ha az neki igen 
nehéz nem volna. így hát én kapom váltamra és ő útimarsallá lép elő. Szűk utcá
kon, keskeny sikátorokon át elérjük a kikötőt. A kikötő partja végig be van építve 
bódékkal. Zeg-zugos, ki-beugró épületek, hátsó oldalukon lépcső vezet le a vízhez. 
Az egyik házban megváltom a jegyet, majd a szobán keresztül a keskeny falépcsőn 
át lemegyek és csónakba szállók. A csónakot itt is kínai módra hajtják, a hajó 
farán a lapátot ide-oda forgatják. Előttünk keskeny csatorna, mintha csak vízzel 
elárasztott utca volna. Mindkét óklalán házak sorakoznak egymás mellé ; bárkák, 
csónakok sürögnek rajta. Valóságos Velence Japánban.

Kievezünk a tágasabb kikötőbe, hogy gőzösre szálljunk. Körülöttünk egész 
erdőbe sűrűsödik a sok kétárbocos. Sok helyen olyan közel állanak egymáshoz, 
hogy csónakunk alig-alig tud köztük keresztülvergődni. A hajók ősrégi, nehézkes, 
otromba alkotmányok. Mintha itt csakugyan megállott volna az idő kerekének 
forgása, mintha századokkal repültünk volna visszafelé és a középkor romantikája 
elevenednék meg előttünk.

Kis gőzösünk már vagy nyolcadszor tülköl, míg végre megoldják a kötele
ket s elindulunk. Kicsi, nehézkes, rozoga alkotmányunk alig nagyobb, mint egy 
dunai csavargőzös. Az egész hajó tele van zsákokkal, ponyvákkal, kötelekkel, áru
val. Minden van itt, csak hely nincsen. Nem tudom, hol telepedjem meg, hiába 
kémlelem végig az egész hajót. Végül a parancsnoki híd mögött — ez is inkább 
csak összetákolt ketrec — fölkuporodom a kazánház tetejére. Itt meleg is van, 
meg védve is vagyok a szitáló esőtől.

Zakatolva indulunk, nagyokat fújtatva, prüszkölve. Kígyó módjára csava
rodunk jobbra, csavarodunk balra, míg végre szerencsésen kijutunk a kikötőből. 
Apró, egymáshoz közelfekvő szigetek közt megyünk el. Olyan közel hajózunk el 
mellettük, hogy kezünket szinte csak ki kell nyújtanunk, hogy elérjük. Mind
egyiket sűrű lombos fák takarják, fel egészen a csúcsig. Oldaluk meztelen szikla, 
a tengerjárás örökös hullámverése simára mosta, esztergályozta őket.

Vagy egy órahosszat megyünk a part mentén. Egyes kiálló szirtek közelébe 
érve, hosszú éleset kürtöl hajónk, s erre megindulnak a csónakok az apró kis halász- 
falvakból. Az utasokat felvesszük és megyünk tovább. Mintha csak óriások apró 
játékszere volna itt minden : a zeg-zugos öböl, tele szirtekkel, szigetekkel, az álmo
dozó falvacskák, az ide-odalibbenő dióhéj, a parányi emberkék, az egész mese
világ.

Most hirtelen keletnek fordulunk, merészen nekitartunk a külső öböl túlsó 
partjának. Alighogy irányt változtattunk, hajócskánk rémségesen imbolyog, gurul, 
bukdácsol. Valahányszor nagyobb hullám csapódik neki, irtózatosan nyög és remeg 
egész teste. A sűrű szitáló eső erősödik. A szél is mindig jobban süvít, fütyül, zúg, 
ordít. Lassan valóságos viharrá fokozódik. Szerencse, hogy a messze kinyúló öböl 
partjain és a szétszórt szigeteken megtörik a hullámok ereje, különben csakugyan 
leadhattuk volna a S. 0. S. jelet. Hajócskánk dióhéjként bukdácsol.

Künn nem maradhatok, ebben az eszeveszett táncban könnyen a tengerbe 
sodródhatnék. Le kell mennem a kabinba, ha nem is szívesen. A szűk helyen vagy 
harmincán kuporognak a legnagyobb összevisszaságban. Mellettem egy nő csen
desen áldozik Neptun istenének, szemben ugyanígy egy férfi. Majd itt, majd ott
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követi valakijnemes példájukat. Nyögés, sóhajok, gyermeksírás, fullasztó levegő, 
émelyítő szag. Rettenetes táncot lejtünk. Majd jobbra, majd balra dűlünk. Most 
földobnak a habok, majd meg mintha lábunk alatt megnyílt volna a fenék, süllye
dünk lefelé. A hideg verejték kiüt rajtám, gyomrom rettenetesen kóvályog, alig 
bírom már magamat tartam. Valami kötélfélébe kapaszkodom, de így is minden 
erőmet össze kell szednem, hogy állva maradhassak.

Végre egy órai keserves hánvkolódás után az egyik sziklabejárat előtt be
fordulunk és csöndesebb vízbe érünk. A sziklás parthoz egészen közelmegyünk, 
mintha fjordok közt járnánk. Itt-ott szigetek sűrűn benőtt fákkal, majd ismét 
magános sziklák. Gyönyörű táj, csodaszép világ. Sokkal szebb, mint a híres bel
tenger. Végre megérkezünk M i s u m i  elé. A tengerbe vert cölöpök mellett ki
kötünk másik két gőzös mellé.

A horgony csörömpölve hull alá. Az otromba nagy laposfenekű csónakok el
indulnak a partról ; de csak úgy hányja, veti őket is a még mindig erősen hullámzó 
tenger. Igazán, nem nagy élvezettel kecsegtet a kihajózás. Egy kis akrobata-gya
korlat után szerencsésen a csónakban vagyunk. A japániak szépen leguggolnak, 
én azonban állva maradok. A csónak inog, táncol, ágaskodik — de azért végre 
mégis szerencsésen szárazai érünk.



100

A JÉGKORSZAK
írta KÉZ ANDOR dr.

Sokan nem tudják, hogy ha jól körülnéznek maguk körül, úton-útfélen a 
jégkorszak emlékeibe és hatásaiba botlanak. Magashegységeink pompás tájképi 
szépségeik legnagyobb részét, az Alpok, a Kárpátok, a Magas Tátra kiemelkedőbb, 
élesre faragott részleteit, a sziklaoldalakba pábolyszerűen berágódott völgyfeje
ket, a csillogó zuhatagokkal teli szélestalpú völgyeket mind a jégkorszak hozta 
létre. Jégkorszak nélkül a magashegységek számtalan ékköve, a sziklalépcsők aljá
ban meghúzódó tengerszemek, de a magashegységek elővidékéhez forrott nagy ta 
vak sem, mint pl. a Garda, Lago Maggiore, Zürichi, Genfi stb. tó nem születhettek 
volna még. Északnémetország, Lengyelország, részben a balti államok és nagy
részt Oroszország egész mai talaja, termőföldje a jégkorszakban keletkezett. De 
nem is kell olyan messze mennünk. A mi alfökleink és alacsony dombvidékeink 
legtermékenyebb talajneme a lösz, vagy ahogy közönségesen sok helyen nevezik 
és jobban ismerik, az ú. n. «sárga föld» is a jégkorszak emléke. Nélküle a Bácska 
sohasem érhette volna el hagyományos termékenységét és gazdagságát. Valójá
ban a jégkorszak szülötte maga az ember is, legalább is ebből az időből marad
tak fenn létének első emlékei.

Még így futólagos pillantásra is igen sok értékes szál fűz bennünket ebhez 
az annyira barátságtalannak látszó korszakhoz.

A Föld életkorához viszonyítva a jégkorszak roppant hamar lepergett 
rövid időszak volt, de ez az aránylag rövid idő éppen közelsége miatt sokkal job
ban belevéste magát Földünk jellemző vonásai közé, mint akárhány ezerszerte 
hosszabb ideig tartó korszak.

Tessék elképzelni, hogy kb. 1000 millió év telt el azóta, hogy a Föld fel
színén a kezdetleges élet megindult. Ezalatt a rengeteg idő alatt a Földön állandó 
volt az átalakulás, a változás. Szárazföldek merültek fel a tengerből és régiek sülv- 
lyedtek alája. Nagy, Európában pl. az Alpokat magasságban és kiterjedésben is 
meghaladó hegységek keletkeztek és koptak le úgy, hogy nyomuk is alig maradt. 
A Földön a mai szárazföldek jelenlegi alakjukra csak az utolsó millió évben for
málódtak ki és ebből a millió esztendőből kb. 700—750,000 esztendőt a jégkorszak 
foglalt el.

Ez a 3/4 millió év egy emberöltő szűk látóköréből nézve roppant hosszú idő
nek látszik, de a Föld élettörténetének mértékével mérve csak néhány röpke pilla
nat. Egy egyszerű hasonlattal jobban betekinthetünk ebbe a számrengetegbe. 
Képzeljünk el egy milliméterekre beosztott 1 méter hosszúságú rudat. Akkor a 
milliméteres rúd minden milliméterének egymillió év felel meg és a Föld életkorát 
feltüntető méteres rúd hosszából a jégkorszakra még egy milliméter sem jut.Vagy 
hogy az emberi lét hosszát is ki tudjuk hasonlattal fejezni, tegyük fel, hogy a földi 
élet eg3rmilliárd éves kora egy rendes év hosszával egyenlő. A Föld léte akkor új- 
esztendőkor kezdődik, megindul rajta a szerves élet is, de ennek első emlékei csak 
az év közepétől kezdve maradtak ránk. Az év minden napja kb. 3 millió év hosszá
val egyenlő. Ebben az időrengetegben az első ember a Földön az év utolsó napján 
este 8 órakor tűnik fel, este 10 órakor vagyunk a jégkorszakot időszakonkint meg
szakító ú. n. jégközötti idők legnagyobbikának középpontjában, éjfél előtt 10 
perccel kezdődik az utolsó eljegesedés jégtakarójának erőteljes visszavonulása 
és 3 perccel éjfél előtt indul meg az emberiség történelmi időszaka. A XX. század
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első generációjának életidejére a nagy életévből alig jut egy utolsó másodperc. 
Milyen parányira zsugorodik emberi létünk!

Jégkorszaknak nevezzük azt az időszakot, amikor Földünk egész felületén 
a mainál hűvösebbre fordult az időjárás és ennek következtében a földi jelenségek 
lefolyásában nagy változások következtek be. De a jégkorszak tartama alatt nem 
volt mindig egyöntetű az éghajlat, nem volt az mindig túlhűtött, hanem közben 
többszörösen megváltozott. A hideg, az ú. n. eljegesedés (glaciális) időszakokat 
több ízben sokkal melegebb, a mi jelenlegi éghajlatunkhoz hasonló barátságos 
időszakok, az ú. n. jégközötti (interglaciális) időszakok váltották fel.

Az első hűvös eljegesedési időszak lassú átmenettel, fokozatosan köszöntött 
rá a Földre. Előtte meleg volt az időjárás, melegebb, mint ma, ezt a sokféle fönn
maradt emlék, megkövesedett növényi és állati maradvány stb. nagyon beszéde
sen igazolja. A lehűlés a Föld-minden részén, mindegyik éghajlati övezetben és 
az északi és déli félgömbön egyidőben állott be, erre is megvannak a megfelelő 
bizonyítékok. Sok különböző megfigyelésből a mai felfogás szerint a kutatók azt 
hiszik, hogy az évi középhőmérséklet átlagosan 7—8 C°-kal csökkent, de nem úgy, 
hogy a tél és a nyár is arányosan huvösödött, hanem a nyári félév aránylag jobban 
lehűlt, mint a téli. Nem kell tehát azt hinnünk, hogy a tél hidege olyan határtalan 
módon megnövekedett. Fokozatosan hűvösebbé és hűvösebbé váló nyarak vezetik 
be a jégkorszakot. A nyarak hűvösebbé válása következtében a télen lehullott 
hóból mindig kevesebb és kevesebb olvadt el a magas hegyeken és a sarkvidékek
hez közelebb fekvő területeken. így az örökhó határa fokozatosan alacsonyabbra 
szállott. Ma a Magas Tátrában csak a legmagasabb csúcsok érik el az örökhó hatá
rát, de ezeken a helyeken a hó felhalmozódására már nincsen elegendő hely és 
mód, az eljegesedések idején a hóhatár 1500—1650 m-re csúszott le. Az Alpokban 
a mai helyzethez viszonyítva átlagosan 1200 m-rel feküdt alacsonyabban az örökbó 
határa. A jégkori hóhatár azonkívül általában — akárcsak mint ma — nyugat 
felől keletnek emelkedik, mert ebben az irányban csökken Európában a csapadék 
mennyisége is. A mindenkori hóhatár magassága ugyanis nemcsak a hőmérséklet
től, hanem a csapadék mennyiségétől is függ. Ez az oka annak, hogy mennél szára
zabb, csapadékszegényebb területre érünk, annál magasabban fekszik a hóhatár 
ma is és feküdt az eljegesedések idejében is. A hóhatár alacsonyabb elhelyezkedése 
is tanúsítja, bogy a lehullott hóból a jégkorszakban sokkal kevesebb olvadt el,

Luzern környéke 20,000 évvel ezelőtt.
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mint napjainkban. A felhalmozódott hó nagy jégtömegekké, gleccserekké és jég
takarókká fagyott össze. A magashegységek gleccserei hatalmasan megnöveked
tek, megvastagodtak és megnyúltak. Pl. a mai Innsbiuck helyén 1800—‘2000 m 
vastagságú gleccser csúszott lefelé az Inn völgyén. A jégkori Inn gleccser munká
jának köszönheti ez a szép alpesi völgy mai alakját, széles talapzatát és meredek 
szegélyét. A nagy magasságokban a mai napig megmaradt a gleccsertől 
szállított hordalékanyag, ezek a morénamaradványok pedig nemcsak arról nyúj
tanak felvilágosítást, hogy az egykori gleccser meddig töltötte ki a inai völgyet, 
hanem arról is, hogy ez a kőzetanyag melyik hegyvidékről származik. Egészen 
hasonló volt a helyzet az Alpok többi részében is. A mai folyóvölgyek helyén min
denütt gleccserek törtek ki az Alpok elővidékére és rengeteg morénaanyagukat 
pl. nyugaton és északon, kb. a Lyon—Genf—Basel—Schaffhausen—München stb. 
vonalon halmozták fel. Nem volt ez másképen a Eöld többi magashegvségében- 
és azok környékén sem. A Magas Tátrából is a gleccserek egész raja fakadt, akad
tak ilyenek helyenkint bőven az Alacsony Tátrában, a Máramarosi, Badnai, Foga- 
rasi havasokban, a Párengon és a Betyezátban is.

Ez az átalakulás azonban viszonylag jelentéktelen volt az Északeurópában 
történtekhez képest. Skandináviában a kedvező körülmények következtében külö
nösen rengeteg hó halmozódott fel, ott nagy jégközpont képződött és ebből a jégköz
pontból sugarasan áradt szét Európa óriásira dagadt gleccsere, az ú.n. nagy jég
takaró délnyugatnak, délnek és délkeletnek. Áthúzódott ez a kb. 2000 m vastag
ságú jég az Angol szigetre, kitöltötte a Keleti tenger medencéjét és azon átkelve, 
Európát kb. a Bajna torkolatáig elöntötte, majd kb. az 50° párhuzamoskor men
tén keleti irányban tartott Kijevnek, hogy onnan északkeleti irányú íveléssel 
kanyarodjon fel az Ural felé. Ezen a területen belül Északeurópában megszakítás 
nélkül mindent jég borított, akárcsak mint ma Grönlandon, vagy az Antarktiszon 
Önálló jégközpontok alakultak még ki Skóciában, Írországban és az Angol 
szigeten, ott a jégtakaró London közelében végződött. Az európai jégtakaró 
legnagyobb kiterjedésének idejében kb. ö tm illió  km2 területet foglalt el, de észak
amerikai testvére kétszeresen is túlszárnyalta 12 millió km2 kiterjedésével. Csúnya, 
barátságtalan, nyáron borongós, télen inkább napfényes, de hideg idő járhatott 
az akkori Magyarországon. Ma különös elképzelnünk ezt a nekünk idegen világot , 
amelyik hideg bölcsőjében már ott ringatta fajtánk elsőszülötteit is, de Földünk 
szerencsétlenebb sorsban tengődő vidékein ma is természetes ez a kép.

A jégkorszak Grönlandban 1.800,000 km2 nagyságú, csaknem 2000 m vas
tagságú jégtakarót hagyott emlékezetül vissza. Ez a jégtakaró kb. 18-szor akkora 
területet foglal el, mint a mai Magyarország. Hárommillió km3 jég van ebben a 
rettenetes jégszekrényben felhalmozva ; akkora tömeg ez, mint Európa egész 
szárazföldtömege valamennyi közép- és magashegységével együtt. Grönland jegé
ben negyvenszer annyi víz van összefagyva, mint amennyi az Északi és Keleti 
tenger medencéjében hullámzik és ha ez a jégtömeg egyszerre elolvadna, a világ 
valamennyi tengerének szintjét 8 méterrel tudná megemelni. Szinte elképzelhetet
len értékek ezek, de mennyivel nagyobbra nőtt a jég hatalma az ötödik világ
részen, az Antarktiszon, hiszen az Antarktisz jégvilágából Grönlandét csaknem 
hétszer ki lehetne szabni. Ma is nagy úr a jég a Földön, mert a szárazföldek egy- 
tizedrészét, vagyis 15.200,000 km2-nyi felületet tart blokádja alatt, vagyis más
félszer akkora területet, mint a kereken 10 millió km2 kiterjedésű Európa és ebből 
több mint 18 millió km2 az Antarktiszra jut. A sarkvidékekre és környékükre 
pedig 15 millió km2. Az Antarktisz jégtakarója alapján képzelhetjük magunk elé 
Európa egykori jégtakaróját. Óriási mennyiségű víztömeget jelent ez a jégvilág.
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Kiszámították, hogyha egy
szerre elolvadna, a világ
tengerek szintje 80—35 m- 
rel emelkednék. A jégkor
szakban az eljegesedések 
idején, amikor a jég sokkal 
nagyobb területet vett bir
tokába és foglalt el, a jég 
még több vizet vont el a 
világtengerektől. Az erre vo
natkozó számítások szerint 
annyit, hogy amikor az 
utolsó eljegesedésnek is vé- 
geszakadt, a világtenger 
szintje körülbelül 100 m-rel 
megemelkedett.

Említettük már, hogy 
a jégkorszak nem volt egy
öntetű, zavartalan időszak.
A Föld felszínén, a jégjárta 
területeken, a gleccserek el- 
végződósénél és az európai 
jégtakaró határán sok érde
kes megfigyelés kétségbe
vonhat atlanul tanúskodik 
róla, hogy a jégkorszak fo-
i i • / Az e/ieqesedés szélső határa. Az utolsó eljegesedés halara. A jégtakaró visszahúzódásának tobhlyaman a jég uralma, ajeg- ---- —. —■—  J - — óf/omósa,.

gél borítottság többszörösen
megszakadt. A gleccserek és a jégtakarók visszahúzódtak, olyan helyzetet foglal
tak el, mint ma, az egykori nagy gleccsereknek csak a gyökere maradt meg. A jég
től hordott törmelék elhelyezkedésmódjából, a törmelék szerkezetéből, a folyók 
futásából, más természeti jelenségekből, egykori növény maradványokból stb. 
nagyon sokféle módon ki tudja mutatni a tudományos kutatás, hogy a jégkorszak 
folyamán az eljegesedésidőszakok jégközöttiekkel váltogatták egymást. Az el
jegesedések általában hosszabb ideig tartottak, mint a jégközötti idők, de azon
kívül is egyes eljegesedés és jégközötti idők is különböző hosszúságúak voltak. 
Van olyan eljegesedési időszak, amelyiknek hosszát több 100,000 esztendőre becsü
lik. Az eljegesedés-időszakok nagyon sok részletkérdését jól ismerjük. Tudjuk, 
hogy a^gleccserek és jégtakarók meddig értek, hol végződtek el, mert évezredekig 
kitartottak ugyanazon a környéken és az elolvadt jégből a jéggel szállított kőzet- 
törmelék, a moréna stb. sokszor több 100 m magasságú dombvidékké halmozódott 
fel. Fel lehet ismerni, hogy pl. Németországban a morénákban sok olYan anyag van. 
amelyik csak Skandináviából vagy Finnországból származhatott. Berlin régebbi 
városrészei jóformán mind ilyen messziről, a jégtől hordott kőanyagból épültek 
fel. Az olvadó jégből fakadó vizek kimosták a finomabb homok- és agyagszemeket, 
és azokból a jég elvégződésének környékén nagyon különös és jellegzetes felszíni 
formákat építettek. A jégtakaró peremhelyzetét, az ott uralkodó állapotokat a 
jelenségek szorgalmas felkutatásával nagy kiterjedésben ki lehetett mutatni és 
t érképre lehetett rajzolni. A jégkori kutatás menetének kialakulásában nagyon sok 
fontos vitbaigazítást nyújtottak a jelenkori gleccsereken és jégtakaróban folyta-
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tolt kutatások. A jelenkori eljegesedett területeken lehetett minden részletében 
megismerni és kiismerni a jég viselkedését, munkáját, a jégből fakadó olvadék - 
vizek természetét és ezen az alapon lehetett megfejteni a sokáig rejtélyes jégkori 
jelenségeket.

Az eljegesedések idejében a nagy jégtakaró miatt nagyon megváltozott 
Északeurópa vízhálózatának képe is. A természetes lejtősödés irányát követő 
folyók, mint pl. a Weser, Elbe, Odera, Visztula, az északoroszországi folyók stb. 
nem tudtak északnak lefolyni, mert beleütköztek a jégtakaróba és kénytelen- 
kelletlen kényszerítve voltak a jégtakaró homlokfala előtt nyugatias irányban 
keresni az utat a tenger felé. Sok ma önálló európai folyó emiatt elvesztette ön
állóságát, a jégperem előtt szomszédos társaival egyesült és a jégfal előtt hatalmas 
víztömegű folvóvá dagadva, az ú. n. «ősfolyamvölgyekben» kereste az utat az 
Északi tenger felé. Az északeurópai jégtakaró vidékén, de Északameriká- 
ban is nagyon jól fel lehet ismerni ezeket a szélesre szabott völgyeket. Ha figyel
mesen megnézzük pl. Északeurópa térképét Németországban, Lengyelországban 
és Északoroszországban, jól szembeötlik, hogy a legtöbb folyónak sajátságos kelet
nyugat irányú szakasza van. Amint azután a jégtakaró időszakonkint visszahúzó
dott észak felé, a folyók is követték északnak a jégtakarót és ha a jégtakaró vissza
húzódásában egy újabb állomáson megpihent, a folyók ismét a jég mentében foly
tak. Ez az oka annak, hogy az előbb említett folyók kelet-nyugat irányú szaka
szait északi irányú szakaszdarabok tagolják.

Ezekhez a példának kiragadott nagyvonású jelenségekhez számtalan finom, 
aprólékos jelenség társult. Hogy pl. a folyóknál maradjunk, azoknak az eljegese
dések idejében a maihoz viszonyítva alapjában megváltozott a vízszállításmódjuk, 
a vízjárásuk. A téli félévben természetesen erősebb volt a fágv, mint ma és így

Az A nktartisz jégtakarója a perem vidék közelében, 1300 m m agasságból.
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A déli Sark környéke 800 m m agasságból.

a legtöbb folyó vize nagyon leapadt, különösen elcsenevészedtek a gleccserekből 
és a jégtakaróból táplálkozó folyók. Széles árterük, abban a sok hordalék, a kavics, 
homok és iszap napfényre került. Az eljegesedés-időszakoknak a mainál erőtelje
sebb szelei kíméletlenül beleszántottak a puhább és lazább hordaléktömegbe és 
a finom anyagot szárnyukra kapták, elhurcolták. Ebből a pusztító munkából vég
eredményben áldásos élet fakadt, mert az elszállított egészen finom poranyagból 
képződött a jégtakarón kívül fekvő területeken a lösz. Számtalan évezred kitartó 
munkája révén porszemről porszemre rakódva 5—15—30—50, sok helyen még jóval 
több méter vastagságban halmozódott fel a Földnek ez a legpompásabb termő
talaja, amelyikből a sors a magyar alföldeknek és alacsony dombvidékeinknek 
is bőséges kézzel juttatott.

A folyók téli vízszegénységével szemben nyáron a gleccserek és a jégtakaró 
csurgói nagyon bőségesen ontották a vizet. Ilyenkor aránytalanul megteltek 
a folyómedrek, vad áradások zúdultak le rajtuk és a nagy iszaptömegből 
besűrűsödött szürke víz hatalmas kavicstömeggel birkózott. De ez a feltámadás 
aránylag rövid ideig tartott és a folyóknak nem volt idejük arra, hogy nagy 
hordaléktömegüket felőröljék és elcipeljék. Medrükben mind több és több 
kavics maradt elszállíttatlanul és a kavicságy az eljegesedés folyamán folytono
san hízott, vastagodott.

Valamilyen, még ma is ismeretlen ok vagy okok miatt egyszerre melegebbre 
fordult az idők járása, a hófelhalmozódás gyérült és ennek következtében a gleccse
rek és a jégtakarók is elsorvadtak. A magas hegységek gleccserei visszahúzódtak 
ősi fészkükbe, az európai nagy jégtakaró is eltűnt Skandináviában. Ugyancsak 
a visszamaradt emlékek árulják el, hogy ez a visszahúzódás nem volt egyenletes.
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Ajég néha meg-megállt, mintha megmakacsolta volna magát, minden erejét össze
szedve, vissza is tört, de végeredményében mégis csak engednie kellett a természet 
parancsának. Több 10,000 esztendeig tarthatott, míg a jég uralma megtört és a 
maihoz hasonló viszonyok között barátságosabb életlehetőségek köszöntöttek i 
Földre. A jégtől megszabadult területeket lassankint birtokba vette a növényzet, 
de teljesen átalakult az az eljegesedések folyamán jégmentes területeken is. A hű
vösebb éghajlatot kedvelő növényzet északra, vagy a magas hegységek lejtőire 
vándorolt. Európában megszűnt az Ősfolyam, vize megoszlott és számtalan ágban, 
rövidebb útón igyekezett a legközelebb fekvő tenger felé. De megváltozott a folyó le 
vízjárása is. Most már medrük egyenletesebben ki van tölt ve vízzel, az időszakon - 
kint szabadon fekvő árterületek sem akkorák, mint az eljegesedés idejében. A kö
rülmények sem kedveznek már' a lösz képződésének. A korábban keletkezett fél- 
kopár löszterületeken különben is dúsabb növényzet ver tanyát. A folyók medré
ben minden évszakban hömpölyög a víz és ebben az állandóan telített mederben 
már nemcsak nem tud túlhalmozódni a törmelék, hanem a folyó a múlt idők emlé
két is kikezdi, a sok felesleges kavicsot elszállítja, és mind mélyebbre és mélyebbre 
vágja be magát az altalajba.

Ennek az átalakulásnak pompás példáját láthatjuk nálunk a Duna völgyé
ben is. Egyik régebbi eljegesedésidőszakban az ősduna kavicsát a budai vár ma
gasságában halmozta fel. A Vár ú. n. barlangjainak alján több helyen rá lehet akadni 
a Duna jégkori kavicsára, de sok helyen lehet azzal nyílt színen is találkozni Buda
pest feletti folyásának mentén. Szinte lépésről-lépésre nyomon lehet követni ennek 
az Ősdunának útját Győrtől kezdve Budapestig. A Vár szintjéből azután a Duna 
kb. 20 méterrel alacsonyabbra vágta be magát a kövezkető jégközötti időszakban 
és ott eg}̂  újabb eljegesedés idejében megint lerakta kavicsait. Összesen három 
ilyen kaviccsal teleszórt jégkori lépcsőt, vagy amint hivatalosan nevezik, «terraszt» 
lehet feltalálni a Duna mai szintje felett.

A jégkorszak folyamán tehát egy-egy eljegesedést jégközötti időszak, azt 
ismét újabb eljegesedés követte több ízben is. A legtöbbet tudunk az utolsó el
jegesedésről, mert az időben legközelebb van hozzánk, emlékei is jobban fenn
maradtak, mert a régebbi eljegesedések maradványait a későbbi gleccserek és 
takarók erősen megrongálták és elpusztították. Egyedül az utolsó jégtakaró vissza
húzódásának menetéről tudunk pontosabban számot adni. Szélsőséges kiterjedé
sén kívül jól ismerjük Skandináviába való visszavonulásának pihenő állomásait, 
azokat a helyeket, ahol a jég hosszabb ideig megállóit. Sőt a tudomány módját 
tudja ejteni annak is, hogy a jég peremének Délsvédországból való visszahúzódását 
lépésről-lépésre teljes pontossággal nyomon kövesse. A kutatók egész rajának 
szervezett részvételével Svédországban és Finnországban az ú. n. geokronológiai 
mérések segítségével megállapították, hogy a jég évről-évre milyen mértékben 
húzódott vissza, egyes állomáshelyein pedig meddig pihent. Ezek a mérések nem
csak azért értékesek, mert számot adnak arról, hogy a jégtakaró Délsvédország
ból való visszavonulása óta napjainkig 15,300 esztendő telt el, hanem azért is, 
mert alapot szolgáltatnak más, nehezebben hozzáférhetőbb jelenség időtartamá
nak felbecsülésére.

Sokan, meglehetős joggal, feltételezik, hogj  ̂Földünk újabb jégkorszak vagy 
eljegesedés előtt áll. Ez a feltételezés jogos, mert Földünk az utolsó jégkorszakon 
kívül élettörténete folyamán tényleg többszörösen élt át jégkorszakokat. Pillanat
nyilag nem tudjuk, hogy a múlt geológiai korok jégkorszakait milyen okcsoportok 
váltották ki és így nem lehet egy elkövetkezendő jégkorszak lehetőségét sem két
ségbe vonni. Ha a Föld történetének nagyon régi időszakaiban többször is volt el-



jegesedés, amint azt a hátramaradt nyomokból kétségtelenül meg lehet állapítani, 
és amint láttuk, egészen a közelmúltban is nagyra nőtt a Földön a jég uralma, nem 
lehet annak a lelietőségét tagadni, hogy ugyanolyan joggal a jövőben ismét számí
tásba vehetünk egy-egy jégkorszakot. Csak az a kérdés, hogy ez a jégkorszak mikor 
következhet be. Ha csak általánosságban gondolunk egy elkövet kezendő jégkorszak 
bekövetkezésére, úgy hogy az majd a távoli geológiai jövőben fog beállani, akkor 
ez a jégkorszak szinte beláthatatlan időben fenyegeti a Földet. Ez a bizonytalan 
távolságban rejtőzködő jégkorszak nem nagyon izgathatja a kedélyeket. Sokkal 
kellemetlenebb lehetőség az, amit nagyon sokan valószínűnek tartanak, hogy t. i. 
az elkövetkezendő eljegesedés egészen előttünk áll. Ennek a felfogásnak a hívei 
ugyanis arra az álláspontra helyezkednek, hogy tulajdonképen a jégkorszaknak 
most sincsen vége, hanem pillanatnyilag csak egy jégközötti időszakban élünk, 
mint amilyen jégközötti időszakok a közelmúltban tényleg elő is fordulnak. Ha 
így fogjuk fel a dolgot, akkor, úgy lehet, aránylag valóban nagyon közel áll előt
tünk egy újabb eljegesedés veszedelme.

Általánosságban egy-egy jégközötti időszak hossza, mai ismereteink szerint 
50—60,000 esztendő. Ha jelenleg tényleg jégközötti időszakban élünk, akkor ebből 
az időből a becslések szerint kb. 85,000 év telt el, tehát legrosszabb esetben 
15- 25,000 Esztendő múlva lehet egy újabb eljegesedés kezdő időszakának bekövet
kezésére számítani. Határozottabb feleletet ebben a kérdésben ma még nem 
tudunk adni, mert még azt sem tudjuk megmondani, hogy jelenleg tényleg 
egy jégközötti időszakát éli-e a Fold. Az időjárásmegfigyelések anyaga még 
túlkevés és rövid ahhoz, hogy az utóbbi kérdésre a választ megkockáztassuk, 
de bizonyos, hogy el fog érkezni az az idő, amikor az emberi tudás ebben az 
irányban sem lesz olyan néma. Mindenesetre egy eljövendő eljegesedés be
állásának lehetősége az emberi élet szűk láthatárán mérve, még nagyon messze 
van. Egyelőre még nyugodtan tekinthetünk a jövőbe és remélhetjük, hogy a 
veszedelmes időszak határára az emberi tudás alaposan felkészülhet a termé
szettel megvívandó nagy küzdelemre.
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KUTASSUK FEL AZ ELTŰNT FÜRDŐSZIGET 
HÉVFORRÁSAIT!

írta MEDRICZKY ANDOR dr.

Az óbudai híd építésével kapcsolatban tervezik, hogy a Margitsziget északi 
csúcsát meghosszabbítják. Ebből az alkalomból nagyarányú munkálatok lesznek 
a Duna medrében is. Ezért tartom szükségesnek, hogy a figyelmet felhívjam az 
1873—76 között elkotort Fürdőszigetre és annak 50—60 h é v fo r rá sá ra . A források 
azóta teljesen elfelejtve buzognak a Duna mélyében.

Budapest-fürdőváros igen jelentős értékekben gazdagodnék, ha a források
nak csak egy részét is sikerülne megtalálni. Viszont még nem lehet előre megmon
dani, hogy mi legyen az újra felszínre kerülő hévforrások sorsa. Talán a sziget 
északi részén lehetne egy teljesen melegvizű. strandfürdőt, vagy ehhez hasonló 
intézményt létesíteni, vagy pedig a forrásvizek fölé esetleg gyógyfürdőt is emelni. 
Lehetséges az is, hogy a források olyan különleges vegyi összetételűek lesznek, 
hogy egészen új gyógycélokra is fel lehet őket majd használni.

Hol is volt tulajdonképpen az a F ü r d ő s z ig e t és mi lett a sorsa? Közel hét év
tizede, hogy nyomtalanul elkotorták és ma már csak régi könyvek, régi ábrázolá
sok őrzik emlékét.

A régi forrásmunkák, régi térképek igazolják a létét, de azonkívül a leghide
gebb téli hónapokban megfigyelhetjük, hogy a Margitsziget csúcsától kb. 100—150 
méterre északra a Duna nem fagy be. A feltörő hévforrások megakadályozzák, 
hogy a folyó itt jégpáncélba öltözködjék.

A belvárosi templomnak 1795-ben történt restaurálásakor Pest város tanácsa 
mindkét templomtorony gombjába e m lé k so r o k a t h e ly e z te te tt e l. Az emléksorok iga
zolják, hogy 1795 július havában akkora árvíz volt, hogy az c s a k n e m  te lje s e n  e l 
ö n tö tte  a  P e s t  v á ro s  ta n á c s á n a k  tu la jd o n á b a n  á llo tt k iseb b  F ü rd ő s z ig e te t , amelyen 
gyógyhatású meleg források fakadtak. Erről értesít bennünket V á ly i  András 
1799-ben Budán megjelent munkája («Magyarországnak leírása») és a pesti egye
tem vegytani és növénytani professzorának. Schuszter Jánosnak 1806-ban meg
jelent munkája is. Vályi feljegyezte, hogy az 1795 júliusában volt árvíz miatt 
14 napon át a külvárosokban csak csónakokkal lehetett közlekedni és a «Badinsel 
oder kleinere Stadtinsel» is a hullámok áldozata lett.

Hasonló erejű árvizek egészen 1800-ig a feljegyzések szerint gyakran elő
fordultak. 1800-ban ugyan gátat és töltést építettek, de ez még nem tudta a Dunát 
megakadályozni abban, hogy 1809-ben, 1811-ben és végezetül a Pest-Buda sor
sára annyira döntő 1838-ban újból ki ne áradjon.

Vályi megírja azt is, hogy «a nyulak volt híres szigetét most árendában bír
jak az óbudaiak, mely mintegy 20 lépésnyi szélességű és 300 lépésnyi hosszúságú, 
a nagyobb pedig 400 vagy 500 lépés szélességű, a hossza pedig x/2 mértföld.» Ebből 
is az következik, hogy a pestvárosi nagyobb sziget mellett volt még egy kisebb 
sziget is.

A régi leírások közül hozzánk legközelebb áll időrendben három olyan fontos 
forrásmunka, amelyek a sziget akkori állapotával foglalkoznak. A legpontosabb 
feljegyzés N é m e th  Sándornak, «azelőtt Guberniális tanátsosnak most pedig Buda- 
Visegrád Királyi Korona Uradalmának kamerális prefektusának észrevételei az 
Ó-Budai Határban található és látható Kómái régiségek iránt» a Tudományos 
Gyűjtemények 1823 évi VI. kötetében megjelent részletes leírása :
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. . . «a meleg vizeknek harmadik forrása, de amely most csak a Duna apa
dásakor látszik, volt a Duna közepén a  p e s t i  és S z e n t  M a r g i t ,  a ze lő tt 'N y ú lo k  S z ig e t j e i  
kö zö tt. Hogy itt is hajdan római melegfürdők voltak, kétségen kívül való, mert 
máig is a köznép által Római Fürdőnek, «röhmische Baeder in der Donau» nevez
tetik. Hogy ezen, most a Duna vize által eltemetett fürdőkhöz hajdan a Szent Mar
git, most nádorispán szigetje szegletéről hozzá lehetett jutni, bizonyítják a még 
most is látszó egy ölnyi szélességű romok. Mind ezen Szent Margitszigetbeli, mind 
pedig az óbudai Dunába imitt-amott benyúló és most is észrevehető omladékok 
azon régi hagyományt látszanak megerősíteni, hogy a  r ó m a ia k  id e jé b e n  a  D u n á n a k  
n e m  ez, a m i  m o s t ,  v o lt fo ly á s a  és ágya, hanem hihetőleg éppen Kerepes helysége 
felé . . .»

A Tudományos Gyűjtemény szerkesztője, T h a is z  András, ehhez a közléshez 
a következő megjegyzést fűzte :

«Ezen értekezés által figyelmessé tétetvén, kimentem a múlt évben (1822) 
december 6-án a szigetre, magam mellé vevén K a is e r  Friedrich, G oldberger Imre 
és N e n d tw ic h  Imre urakat és az előadást valóságnak tapasztaltam . . . Másodízben 
december 11-én mentem ki H a n á k ,  S z a i t z  és K á n y a  urakkal és akkor, amennyire az 
idő mostohasága és a nap rövid volta engedtenek, ezen melegforrásos sziget, vagy 
inkább zátony fekvését és környül állásait is megvizsgáltuk . .. Ezen homoksziget 
a Szent Margitszigeten felül északnak fekszik, amelytől a mintegy 300 lépésnyi 
szélességű és a molnárok és halászok állítása szerint igen mély Dunaág által válasz- 
tatik el. A sziget mintegy 1000 lépésnyi hosszúságú és a közepén, éppen ott, ahol 
a melegforrások buzognak, mintegy 100 lépésnyi szélességű. Északnak ezen sziget
től fekszik a pesti városi sziget, napkeletnek a pesti part, napnyugatnak pedig 
a budai sziget. M a jd n e m  a  s z ig e t k ö ze p é n  több e g y m á sh o z  k ö ze l lévő  h e ly e k e n  b u zo g 
n a k  k i  a  m eleg  fo r r á s o k , amnyira, hogy minden a földben csinált gödör langymeleg, 
vagy forró vízzel betelik. Amint t. i. az ember a n a p n y u g a t i  s zé lé h e z  jobban köze
ledik, a szesz (Gas) oly hatalmasan fejlődik, hogy minden szúrás után, amelyet 
az ember botjával teszen a forrás fenekébe, erős b u g ijb o ré k o k  jönnek fel. Ezen 
homokszigetnek egy része, ahol a források vannak, majdnem mindert esztendőben 
szokott a vízből feltűnni. Ügy látszik, hogy ezen sziget csak folytatása a tőle észak
nak mintegy 500 lépésnyire fekvő városi szigetnek, mert amint akkor sekély volt 
a víz, alkalmasint az egyikből a másikba gyalog is lehetett volna átgázolni . . . 
Innen a Szent Margit, vagy nádorispán szigetjére keltünk által és láttuk azon erős, 
mintegy V -fo  ö l s zé le sség i k ő fa la t  i s , mely ezen sziget felső, vagyis északi sarkától 
az említett melegforrásos sziget felé a Dunába benyulik . . .»

A magyar geológiai tudomány nagymestere, S za b ó  József a Duna alacsony 
vízállásakor megvizsgálta a fürdősziget forrásait . Erről szóló értekezéseit a Magyar 
Természettudományi Társulat évkönyvében tette közzé. Igyekezett pontos leírást 
adni a sziget helyzetéről. Szerinte a «folyó fő ágának csaknem a közepén fekszik 
a Margitsziget felett, ettől kissé jobbra, szemközt a pesti part azon részével, ahol 
a Rákospatak a Dunába ömlik, nyugatról át ebemben az óbudai nagy sziget van». 
Megállapítja, hogy a szigetet csak akkor látni, ha a Duna magassága 5 lábnál 
kisebb s minél jobban megközelíti a 0 pontot. Ha a víz magasabb, akkor már a 
szigetet víz borítja és csak a bőven emelkedő pára és télen a befagyott Dunán ajég 
hiánya mutatja a helyet. Közölte, hogy a század első évtizedében m ég  f ű z f á k  és  
n y á r fá k  i s  v o lta k  a  s z ig e te n , de azokat az 1811 évi árvíz elpusztította.

Szabó 1854-ben hajtotta végre első vizsgálatát, de 1856 ban Kerner dr.-ral 
együtt újból járt rajta, 1857-ben pedig Kerner egyedül vizsgálta meg a szigetet. 
Minthogy mind a három kiránduláskor különböző volt a vízállás, ezért a sziget



110

nagysága és a források hőfoka is különbözött. 1854-ben 160 öl hosszúnak és 26 öl 
szélesnek találták, 1856-ban, amikor c sa k  ö t h ü v e ly k k e l  vo lt k iseb b  a  v íz á l lá s ,  m á r  
2 8 4  öl h o s s z ú  és 5 7  öl s zé le s sé g ű  v o lt a sz ig e t. A sziget közepe táján, szinte pontosan 
a Rákospatak torkolatának vonalától kissé délre, kb . 5 0 0  n é g y s z ö g ö ln y i te rü le te n  
5 0 — 6 0  k iseb b -n a g y ó b b  h é v fo r rá s t ta lá lta k , részben egyes forrásokat, részben csopor
tosan, úgy hogy 8—4 forrás közös medencében fakadt. Ezen a területen, ha 1—2 láb- 
nyira leástak, mindenütt meleg víz buggyant fel. A források vize nyugatnak folyt 
be a Dunába. A források ugyan különböző hőfokúak voltak, de mindegyik meleg 
volt. Télen a Dunának ezen a jégmentes részén állandóan v a d k a c s á k  tanyáztak. 
Az 1856 évi vizsgálatkor a legmagasabb hőfokot három forrásnál 41-8 R-nek, a 
legalacsonyabb bőfok egy forrásnál 28*7 R-nek találták. Az 1857 évi vizsgálat két 
forrás vizét 42*2 R és a legalacsonyabbét 40*3 R-nek mérte. Megállapították, hogy 
a források annál melegebbek, mennél alacsonyabb volt a Duna vízállása, vagyis : 
a források hőfokát a Duna közvetlenül befolyásolta. A levegő hőmérséklete a for
rások hőfokát nem érintette. A víz tiszta, színtelen, kellemesen iható, a melegebb 
források hydrothion-ízűek, a hidegebbek pedig gyengén savanyúak. E g y e s  fo r r á s o k  
a Dunába való lefolyásuknál v a s o k k e r t raktak le, míg más források teljesen tisztán 
folytak le. A forrásokból feltörő g á z t is megvizsgálta Szabó József és megállapította 
hogy az n itro g é n , k evés  s z é n s a v v a l keverve . Megállapította, hogy a források való
színűleg a józsefhegyi források egyik ágát alkotják és ez a Duna medre alatt a pesti 
oldalra áthúzódó agyagrétegben teszi meg az utat. K e r n e r  d r . azt is tapasztalta, 
hogy a főforrások helyzete változatlan maradt, de n é h á n y  k ise b b  fo r r á s  jo b b a n  ke le t 
fe lé  h ú zó d v a , k é s z íte t t  m a g á n a k  k i fo ly á s t . Egy F e g y v e re s  nevű budai folyamkerületi 
mérnök állítása szerint három évvel azelőtt a szigeten a molnárok egy m á r v á n y 
lép cső t ástak ki.

Szabó József 1860-ban még egy adatot közölt. A pesti oldalon egy Fuchs 
nevű olajgyáros telkén ásott kút vizét mindig melegnek találták, valahányszor 
a Duna alacsony vízállású volt. Szabó valószínűnek tartotta, hogy a  p e s t i  o ld a l  
k ú t já b a n  fe l fa k a d ó  m eleg  v íz  a  F ü r d ő s z ig e t  fo r rá sa Í7 ia k  egy  o d á ig é rő  á g a c s k á ja  vo lt.

S c h a m s  Ferenc 1821-ben Pest városáról közzétett leírásában a Fürdősziget
ről, mint B a d h d u s e lin s e l- r ő l beszél, ami lehet sajtóhiba is, mert magát a Fürdő- 
szigetet, zátony szerűsége miatt, több régi forrásmunka «Bad Häufelinsel»-nek 
jelöli, de az is lehet, hogy nem sajtóhiba, mert az 1838 évi nagy árvíz előtti álla
potában a szigeten valóban lehetett kezdetleges fürdőházacska is. Schams közli, 
hogy alacsony vízálláskor a szigeten egy falmaradvány látható, ebből fakad a meleg 
forrás. K ő b ő l é p ü lt  fo g la la t ve tte  k ö r ü l  a z  ő  id e jé b e n  m ég  a  fo r rá s t , amelyet — miként 
szemrehányóan megemlíti — «nem is annyira az idő vasfoga, mint az embereknek 
romboló keze tette tönkre, amennyiben éjszakákon át ezen a szigeten a  fü r d ő  m é 
lyé re  ve ze tő  lé p c ső k e t kiszaggatják és elviszik.» A lépcsők keletkezésére vonatkozó
lag s e m m i m e g b ízh a tó  fo r r á s m u n k á r ó l  n e m  tu d o tt , de már akkor rámutatott arra 
a lehetőségre, hogy valamikor a Dunának más volt a folyásiránya és a hévforrások 
szerinte a tatai, vagy az esztergomi fürdőket tápláló főcsatorna egvik elágazása 
(?!) lehet . . .

Három évtizeddel később H ä u f le r  (1854-ben) már határozottan megálla
pította, hogy a csak alacsony vízálláskor látható Fürdőszigeten minden való
színűség szerint m á r  a  r ó m a ia k n a k  és tö r ö k ö k n e k  i s  v o lta k  fü r d ő ik . A könyvéhez csa
tolt két térképen meg is jelölte a szigetet, még pedig az elsőn T h e r m a e  B o m . , a 
másodikon pedig B a d  I n .  jelzéssel.

Linzbauer 1837-ben a fürdőszigettel kapcsolatban közli, hogy a fo r rá so k  
s z á m a , h ő fo k a  és v e g y i ö ssze té te le  á l la n d ó a n  v á lto z ik . A víznek a szaga és a környe-
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zetet sárgára festő tulajdonsága elárulja a források je le n tő s  k é n ta r ta lm á t . Utal arra, 
liogv nehány évvel előtte a  s z ig e te n  m ég  fa lm a r a d v á n y o k a t  lehete tt ta lá ln i , azonban 
1837-ben ezek már eltűntek.

H u n fa lv i /  János 1859-ben írja, hogy a sekély vízálláskor felmerülő fürdő- 
szigeten á llító la g  a  r ó m a ia k  fü r d ő h e ly e t is építettek, azóta azonban homok- és iszap- 
lerakódás folytán emelkedett a Duna medrének magassága és ez az oka annak, 
hogy az egész sziget többnyire víz alatt állott. Ugyancsak tudósít a szigetről P a -  
lu g y a y  Imre 1852-ben Pesten kiadott monográfiájában, ahol T h a is z  András jegy
zetére hivatkozva írja, hogy r ó m a i fü r d ő k  á llo tta k  azon a helyen. B a r n a  István 
Pest-Pilis és Solt vármegyéknek természetrajzi leírását közölte 1839-ben és ebben 
írta, hogy a kis szigeten a  fo r rá s  m e lle t t  egy tö rö k  fü r d ő  is  k é s z ü lt , amely azonban 
1775-ben, az akkori rendkívüli áradás idején a jégzajlás következtében teljesen 
elpusztult, é p p ú g y , m in t  a  sz ig e t fá i .

1840-ben S c h le s in g e r  pesti egyetemi orvosprofesszor «Medizinische Topo
graphie der Königlichen Freistädte Pest und Ofen» című munkájában külön feje
zetet szentel a Dunában fakadó meleg forrásoknak. Megemlíti, hogy a pesti egye
tem híres tanára, T o g n io  Jakab, 1834 október 21-én meglátogatta a szigetet , amely 
akkor közel 1 0 0 0  lép és  h o s s zú  és 6 4  lé p é s  szé le s  vo lt. A legdélibb forrás a sziget végé
től 272 lépésre fakadt és 4 hüvelyk mélységűnek találta. Kifolyást nem tapasztalt, 
mert az igen lassan buzogó forrás vize elveszett a körülötte kialakult két lépésnyi 
mocsárban. A víz hőmérsékletét 32 E°-nek találta, de 1836-ban már ez a forrás 
sem volt meg, ellenben egy másik forrást vizsgált meg, amelynek sokkal nagyobb 
volt a bősége és kettős lefolyása vezetett a Dunába. Az erős kénes tartalmat ők is 
megállapították, valamint azt is, hogy szagban és ízben te lje s e n  a zo n o s  a  tr e n c sé n i  
fü r d ő v iz e k k e l . Tognio professzor szerint a víz tulajdonságaiban nagyon közel áll

*

A Fürdősziget helye Óbudának 1767-ben K neidinger Andrástól k ész ített térképen. A Duna  
medrében jól látszik  a «Fertő Insula» felírással jelzett kis fürdősziget.
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a Császáriurdő ivóforrásának fizikai és kémiai tulajdonságaihoz, csak sokkal keve
sebb a gáztartalma. Nem tudta azonban megállapítani, vájjon a Császárfürdő ivó- 
forrásától való eltérése magának a tiszta forrásvíznek a tulajdonsága, vagy pedig 
a Duna vizével való keveredésre vezethető-e vissza.

-A rég eb b i forrásmunkák közül megemlítjük B é l  Mátyás adatait, aki a Noti- 
tiae III. kötetében rézmetszetben közli Buda és Óbuda képét. Ezen a Margitsziget 
mögött még három kis sziget látható. A Bél Mátyás munkája számára készített 
M i k o v in y i - i é l e  térkép a Margitsziget körül hat kisebb-nagyobb szigetet tüntetett 
fel. Bél Mátyás adatai szerint a fürdősziget, amely a Rákospatak torkolatának 
vonalában feküdt, csak 200 lépés hosszú és 60 lépés széles volt. Részletesen meg
említi a sziget melegforrásait is. (Bél Mátyás 1719 májusában járt Budán, míg 
munkatársa, M a to la y  János 1726 után gyakrabban is megfordult ott.)

1781-ben O este rre ich er József, a budai vizek analíziséről közölt 800 oldalas 
doktori értekezésében Winter! professzor módszere szerint analizálta a fürdősziget 
forrásait . . .

És így tovább. Mindegyik régi forrásmunkában találunk utalást a Fürdő- 
szigetre, illetve annak hévforrásaira, de az adatok nem mindig egyeznek. Vájjon 
honnan származik ez a gyakori és néha lényeges különbség?

C h o ln o k y  Jenő «Magyarország földrajza» című munkájában bőven tájékoztat 
bennünket a Margitsziget és általában a dunai szigetek természetéről. Az Újpesti, 
Óbudai és a Margitsziget voltaképen h o m o k -  és k a v ic s z á to n y o k , ezeknek a termé
szete a folyók folyása irányában való le fe lé  v á n d o r lá s . A Margitsziget alsó vége az 
A r p á d h á z i  k ir á ly o k  id e jé b e n  ott volt, ahol ma a legalsó romok vannak és a sziget 
fe l s ő  vég én  bukkantak elő a meleg források, amelyek ma a sziget felett a Duna med
rében fakadnak. Az Árpádok idején tehát a Margitsziget még sokkal messzebb ter
jedt fel észak felé és a hévforrások — Cholnoky szerint — egy kevés travertino- 
kőzet kiképzésével m e g k ö tö tté k  a laza bomokzátony északi végét. így magyarázza, 
hogy a Margitsziget a lefelé való vándorlás közben e ls z a k a d t ezektől a hévforrások
tól. amelyek maradványa volt a Fürdősziget. Ezt a felfogását igazolja azzal, hogy 
a józan ész szerint az Árpádházi királyok korában a kolostorokat és a templomo
kat a sziget a lsó  végére építették. Sokkal keskenyebb lehetett a Duna b u d a i ág a  i s ,  
mert egy 1542-ből való metszet h id a t ábrázolt ezen a Duna-ágon és nem tartja 
hihetőnek azt sem, hogy a szigetre kolostort építettek volna, abban az esetben, 
ha nem lehetett volna a sziget és part között híddal közlekedni. Mert hiszen ily- 
módon a sziget lakói téli jégzajlások idején esetleg  h ó n a p o k r a  el le tte k  v o ln a  z á r v a  
a  k ü lv i lá g tó l.

Régi oklevelek szerint az ú. n. je n e i  rév , amelynek hasznát később a Margit
szigeti apácák kapták, a Margitsziget és a Fürdősziget között húzódott végig. 
Egy 1487-ből. Zsigmond király korából való okirat tanúsága szerint az óbudai 
prépost panaszt emelt a királynál, hogy a pesti hajósok a tél folyamán hajóikat 
felvontatják a pesti kikötőből a je n e i  révb e , m erd o tt a  D u n a  té len  n e m  fa g y o tt  be. 
Egy, az 1288-ban kelt oklevél szerint az esztergomi érsek a Margitsziget fe ls ő r é s z é r e  
fallal és toronnyal övezett erődöt építtetett. E n n e k  r o m ja i t  ta lá l tá k  m eg  a  X I X .  
s z á z a d b a n  a  M a r g its z ig e t  é s z a k i  c sú c sa  k ö ze léb en .

A  k e t té s z a k a d á s  te h á t jó v a l  előbb , a  r ó m a ia k  és a z  Á r p á d h á z i  k i r á ly o k  k o r a  
k ö z ö t t i  é v s z á z a d o k b a n  k ö v e tk e zh e te tt m á r  be.

S a la m o n  Ferenc, Budapest régi történetének írója véli, hogy a Margitsziget, 
a Fürdősziget , a nagy «pesti sziget» és a hajógyári sziget e g y ü tte se n  m in t. s z á r a z fö ld  
ta r to z ta k  m ég  a  b u d a i  p a r th o z .

Hogy tehát a Fürdősziget hévforrásainak ig a z i  tö r té n e té t megismerjük, vissza
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OKEN. 
bi ü a .

P est és Buda képe 1830— 40 körül. Az óbudai hajógvári^sziget m ellett az azóta eltü ntetett
Fürdősziget.

kell mennünk a R ó m a ia k  korába. Ugyanis a rómaiak Aquincuminál szemben, a 
pesti oldalon, kb. Kr. u. 294-ben e r ő d í tm é n y t emeltek, miként arról I d a t iu s  tudósít. 
Ez a Contra-Aquincum, vagy Trans-Aquincum nevű erődítmény K u z s i n s z k y  
Bálint szerint az ó b u d a i tá b o rra l s z e m b e n  á llh a to tt. A Rákospátak torkolatánál 
valóban találtak is romokat, amelyek négyszögletű római erődítményre engednek 
következtetni. Kuzsinszky feltételezi, hogy h íd  vezetett át a két római tábor kö
zött. Ugyanis a fürdősziget elkotrásávai kapcsolatban a Duna medrében facölöp- 
sorozatokat találtak. Salamon Ferenc ugyan bajosan képzeli el, hogy az egész 
Dunán át pusztán fa c ö lö p ö k ö n  álló hidat ütöttek volna a rómaiak, azonban ő is 
érdekesnek találja, hogy e z  a  cö lö p so r , amely sűrűn egymásmellé vert hatalmas 
szálfák csoportjából állott, é p p e n  a  k é t  r ó m a i  tá b o r ö ss ze k ö tő  v o n a lá b a n  fe k ü d t s érin
tette a Fürdőszigetet.
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A m m i a n u s  M a r c e l l in u s  adatai szerint a pesti oldalon emelt római erődítés 
miatt 1 . V 'a le n t in ia n u s  császár háborúba keveredett az ott lakó kvádokkal és maga 
vonult ellenük. Egy h ir te le n  k é s z íte t t  h íd o n  átkelt a Dunán és megverte őket. Tehát 
valószínű, hogy ezeken a cölöpökön állott az a régi római fahíd, amely összekötött»» 
az aquincumi állandó tábort a pesti oldalon levő castellummal.

Ezekre a régi adatokra és velük kapcsolatban a Fürdősziget hévforrásaira 
c s a k  a k k o r  d e rü lt  több v ilá g o ssá g , a m ik o r  a  F ü r d ő s z ig e te t  e lk o to r tá k .

A Duna szabályozásmunkálatamak végrehajtásakor a Fürdősziget már 
valóban c sa k  a  h a jó z á s t és s z a b á ly o zá s t g á tló  z á to n y n a k  lá ts zo tt. A felfakadó hévvizek 
nem érdekelték még a közvéleményt. 1873 nyarán gőzerejű kotróhajókkal kezdték 
tisztogatni és szabályozni a Duna medrét. A Margitsziget északi csúcsától egyenes 
irányban több helyen felszakgatták a Duna fenekét és eközben ig e n  é rd ekes , g a zd a g  
a rch eo ló g iá i le le tekre  i s  b u k k a n ta k . Ennek a nagyarányú szabályozómunkának 
egyik legnehezebb feladata a Fürdősziget elkotrása volt. Közel 2000 esztendeje 
ott pihentek a folyó ágyában a, régi falmaradványok, régi kövek. A kotrógép fél
hüvelyk vastagságú vaslemezekből készült merítővedrei «üveg gyanánt pattog
tak el» a régi falmaradványok kövein és az erős lánc is többször elszakadt . A nagy 
zátony szétkotrása három esztendei munkába került, 102.000 köböl kavicsot 
kotortak ki és az elején több, mint egy hétig küszködött a gép csak egy régi fal
maradván}’ alapköveinek a felszínre hozásával. Ekkor terelődött tulajdonképpen 
az archeológusok figyelme a Fürdőszigetre, amint egymásután akadtak kotrás 
közben igén  é rd ekes  r ó m a ik o r i  le le tekre .

1873-ban egy 3 láb hosszúságit és 2 láb szélességű kiemelt oltárkövet a Nem
zeti Múzeumban helyeztek jel. H o m e r  Florist 1874 novemberében kihívták, hogy 
tekintse meg a homokzátonyon levő régi alapfalakat és rajzolja meg azok irányát.

A legelső feliiatos kő, ami a Fürdősziget elkotrása közben felszínre került, 
éppen a D u n a  is te n sé g é n e k  szentelt oltárkő volt és felirata: DANVVIO SACK VM...

De már 1856-ban is találtak ott oltárkövet a római korból, ez a h ö m p ö ly g ő  
D u n á n a k  volt szentelve : DANVVIO DEFLVENTI . . .

A rómaiak közt szokásos volt, hogy a hévforrások használata révén meg
gyógyult betegek a hévforrások megszemélyesített jótékony szellemeinek hálából 
oltárköveket emeltek. Ezek az oltárkövek nem maradtak meg eredeti helyzetük
ben, mert az új nemzedékek a jó köveket felhasználták későbbi építkezésekhez. 
Ezt rendszerint igazolják az ilyen nagyobb kőtömb-darabokon található mélye
dések, amelyeket a falakba való beillesztéssel kapcsolatban készítettek. Ezek i 
Dunával kapcsolatosan emelt oltárkövek és a nem pontosan a Dunához kapcsolódó, 
de kotrás alkalmával kikerült egyéb római faragott és feliratos kövek is különböző 
mélyedéseket mutatnak fel. amelyek valószínűsítik, hogy m á so d szo r i fe lh a s z n á lá 
s u k  u g y a n c s a k  a F ü rd ő s z ig e te n  tö r té n t, valószínűleg egy fü r d ő é p ü le t építkezésével 
kapcsolatosan. Sőt még azt is meg lehet állapítani, hogy ez az építkezés kb. Kr. u. 
350 körül mehetett végbe.

Ezek a tények és feliratos emlékek, valamint a Zsigmondy Gusztávtól meg
rajzolt cölöpsorozatok is bizonyítják, hogy a Fürdősziget múltja v i s s z a n y ú l ik  a  
r ó m a ia k  k o rá b a , a m ik o r  v irá g zó  fü r d ő é le t  leh e te tt ott.

Hogy mi történt a szigeten a római uralom után, azt nem tudhatjuk. Bizo
nyos, hogy a rómaiak fürdőkultúrája magas volt : a mai Budapest területén ezzel 
a fürdővel n e m  kevesebb , m in t  1 2  r ó m a i e red e tű  k ö z-  és m a g á n fü r d ő  m a r a d v á n y a i t  
i s m e r jü k . Ez nem ismétlődött meg, csak a török hódoltság korában. Azonban a 
Fürdőszigetet az előbbi évszázadokban is használták, mert a kotráskor talált 
34 darab vasvért, sisak, pajzs, fegyver és pénzlelet ezt bizonyítja.
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A török hódoltság idején újra fellendült a budai fürdők sorsa, azonban a Fürdő
sziget meleg forrásaira már nem kerülhetett sor. Hiszen a természet bőkezűen gon
doskodott hévforrásokról a könnyen megközelíthető helyeken is. Nem volt tehát 
értelme, hogy a csak csónakokkal megközelíthető Fürdősziget forrásai mellett is 
pompás fürdőépületeket emeljenek és kitegyék a gyakori ostromok veszélyeinek.

A török hódoltság után egyre jobban érvényesült a Duna vizének e ró z ió s  
munkája. A homokból és kavicsból álló zátony lefelé vándorolt. Az árvizek állan
dóan lemostak belőle. Már rég eltűnt volna teljesen, de a hévforrások ezeken a 
kavicson és zátonyokon mészkőlerakódásokat hoztak l^tre és ezek tartották meg 
közel két évezreden át a Fürdőszigetet.

A rómaiak «hömpölygő szent Dunája» rombolt és épített. A mai technika is 
rombolni kénytelen, hogy felépülhessen a szabályozott, védett Dunaparton a mai 
milliós Budapest, a világ leggyönyörűbb városainak egyike. Ám az orvostudomány 
ma lépésről-lépésre igyekszik visszatérni a  te rm é sze t t i tk o s  v e g y i k o n y h á já b ó l  k i 
k e r ü lő  g y ó g y m ó d o k h o z  és gyógyszere ikhez. így vagyunk a hévforrásokkal is, amelyek 
még a XX. század tudósa, orvosa előtt is sok tekintetben rejtélyek. Hiába anali
zálják a mai vegyészeti felszerelésekkel, hiába vizsgálják rádióaktivitásukat, még 
mindig vannak a források körül kérdőjelek, amikre talán csak évtizedek után 
tudunk világosságot deríteni. A tudós szerénysége szólalt meg W e s z e ls z k y  Gyula dr. 
egyetemi tanárból, amikor kijelentette, hogy «a hévforrások mindegyike külön 
egyéniség és a hévforrások körüli tudásunk még mindig nem tekinthető lezárt
nak». Sohasem lehet tudni, hogy milyen földalatti boszorkánykonyhán keresztül 
szalad egv-egy kis melegforrás, mielőtt a szabadba tör, beteg emberek meggyó- 
gvítására.

Mindezeknek az adatoknak ismeretében kegyelmet kérünk a Duna medrében 
fakadó 50—60 meleg forrásnak! Most, amikor lehetőség nyílik arra, kutassuk fel 
azokat a forrásokat, amelyek már 2000 évvel azelőtt is meggyógyítottak a betegeket. 
Talán lesz bennük olyan érték, hogy még a hévforrásokban amúgy is gazdag Buda
pest fürdőváros sem dobhatja el magától könnyelműen ezeket az elrejtett termé
szeti kincseket!

IRODALOM
Sven Hédin : A  selyem  ú tja . Fordította 

vitéz Mezey Dénes. Ä Magyar Földrajzi 
Társaság Könyvtára. Kiadja a Franklin- 
Társulat. Budapest, 1938. 8°, 308 old. 
61 kép. Ára kötve 9 P.

A selyem útja pem a selyemről, a se
lyem sorsáról szól, hanem arról az útról, 
amelyiket immár 2000 esztendeje tapos
tak ki a selyemmel megrakott karavánok 
a sivatagok porában, hegységek magasan 
vezető sziklaösvényei és hágói között, idő
szakos folyók medrében. Hosszéi évszáza
dokon át járták és járják a karavánok ezt 
a Kínából nyugatnak vezető legrövidebb, 
de egyben legnehezebb utat.

1933-ban Kína a mindenütt fellángoló 
belső zavarokkal, polgárháborúkkal, a 
koncra leső külső ellenségekkel néz farkas

szemet. Belsőmongólia felől vészes vihar
felhők gyülekeznek, a nagy birodalom 
nyugati részében, a nehezen megközelít
hető és távoli Szinkiángban is fellobbant 
a felkelés lángja. Nem csoda, hogy a kínai 
kormány nagy gondokkal küzködik és 
megoldásokon töri a felét. Ekkor tűnik fel 
a látóhatáron az öreg Sven Hédin. Közép- 
ázsia legjobban tájékozott európai szak
értője. 1933 januáriusában érkezik Pe- 
kingbe, ebbe a japániaktól éppen erősen 
fenyegetett városba.

A kínai hatóságokkal folytatott tanács
kozások során kiderül, hogy a nyugati tar
tományok uralmát csak úgy lehet a köz
ponti kormány részére biztosítani, ha a 
nyugati tartományokba vezető jó és gyors 
összeköttetésről gondoskodnak. Sven He-
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din azt ajánlja, hogy előbb jó gépkocsiutat, 
azután vasutat építsenek nyugatnak. Jó 
néhány hónapba beletelik, míg kialakul a 
végleges terv : a gépkocsiút vonalának 
kijelölésére Hédin, kínai résztvevők tár
saságában, egészen Kasgárig tartó gép
kocsis expedíciót vezet. A költségekről és 
a legmesszebbmenő támogatásról a nan- 
kingi kormány gondoskodik.

1938 október ‘21-én indulnak útnak 
vasúttal az expedíció tagjai és november 
10-én kezdődik a tulaj donképeni felderítő 
út. Három teher- és e g y  személygépkocsi 
szállítja a svédekből, kínaiakból és külön
böző származású bennszülöttekből álló bi
zottság tagjait, a szükséges műszereket, 
felszerelési tárgyakat stb. Hédin a «selyem
út» nyomát akarta mindenütt követni, hi
szen nyilvánvaló, hogy évszázados tapasz
talatok alapján a karavánok a legmeg
felelőbb nyomot taposták ki Kasgárnak és 
hogy a selyemút vonala nagyjából egy 
modern gépkocsiútnak is meg fog felelni. 
Csikorgó hidegben, porzó sivatagban, jól
rosszul befagyott folyókon át, nem éppen 
gépkocsik részére szánt úton, közdik ma
gukat előre számtalan sejtett és még több 
el sem képzelt nehézségeken keresztül. A 
fizikai nehézségekhez politikaiak társultak. 
Rablóbandák, összeverődött szegénylegé
nyek támadása fenyegeti minduntalan a 
merész feladatra vállalkozókat, polgár
háborúban szemben álló felek kijelöletlen 
demarkációs vonalain bukdácsolnak, fel
perzselt, néptelen oázisok sorain visz ke
resztül az ütjük, de közben egy pillanatra 
sem feledkeznek meg feladatukról : az út 
felvételéről. Szorgalmasan térképeznek és 
készítik jegyzeteiket. Emiatt még lassab
ban haladhatnak, mint ahogyan a mostoha 
útviszonyok is megengednék, a fagyos Ka
rácsony az Ecin-Gol mellett éri őket. Túl
vergődnek a Fekete-Góbin is, amikor 1934 
februáriusának első napjaiban belerohan
nak a Szinkiangban hadakozó Ma-Csung- 
Jin, a «Nagy-Ló» felkelő csapatai közé. 
Februárius 4-től május 30-áig olyan moz
galmas, vészterhes napokat éltek át, hogy 
azokról Hédin az ugyancsak a Magyar 
Földrajzi Társaság könyvtárában meg
jelent «Ma-Csung-Jin menekülése» címen 
külön könyvben számolhatott be. Június 
első napjaiban Hédin kénytelen volt Urum- 
csiba utazni, ahol ismét fogságba került. 
Öt hónapon át, október 31-ig, alaposan 
megismerkedhettek Hedinék azzal a bi

zonytalan politikai helyzettel, amelyik 
Középázsiának a Szovjettel határos terü
letén bizonyára mindenütt jelenleg is 
uralmon van. A kínai kormánytól részben 
elszakadt bennszülött hatalmasságok és 
Moszkva politikai ügynökei bizonytalanul 
meghatározott keretek között igazgatják 
ezeket az inkább már orosz, mint kínai 
érdekkörbe tartozó területeket. Nagyon 
sok jellemző képet tár elénk a szerző a 
középázsiai állapotokról és ezek a részle
tek különösképen értékesé teszik a könyvet.

Október végére nyilvánvalóan kiderül, 
hogy a kutatóutat a tervezett végállo
másig nem lehet folytatni, vissza kell térni 
Keletkínába. Most már gyorsabb ütem
ben, minden különösebb zavar nélkül 
pereg le a hazafelé vezető út és 1935 feb
ruárius 7-én a résztvevők szerencsésen 
megérkeznek Szianba, vagy ahogyan mos
tan nevezik Csang-an-ba, a selyemút ki
induló állomására.

Hédin hetvenedik születésnapját is a 
kutatóút folyamán érte el. Valóban vég
telen nagy kegyelme a sorsnak, hogy a 
vérbeli utazó részére biztosította ezt a 
kevesek részére kijáró szerencsét.

Hedinnek ez a könyve is, mint sok más 
előző, kellemes időtöltést és tanulnivalót 
is juttat olvasójának. Csak az a baj, hogy 
a megtett utat megfelelő térkép nélkül 
lehetetlen nyomon követni, kielégítő váz
lat közléséről pedig az illetékesek meg
feledkeztek. K . A .

Baktay Ervin : I n d ia i  éveim . Két kötet. 
Révay kiadás. Budapest, 1938. Ara kötve 
12.— P.

A szerzőnek már több Indiáról szóló 
munkája jelent meg, amelyekben sok 
mindenféle vonatkozásban, beható rész
letességgel ismertet meg ennek a csodá
latos országnak életével és sajátosságai
val. Legújabb kötetei az író egyéniségén 
keresztül apró, színes és tarka mozaik- 
képekben mutatják be Indiát. Valahogy 
közvetlenebbül tárul elénk az ottani élet, 
amikor azt az író személyes élményei 
alapján látjuk magunk előtt. A szerző be
járta India minden jellegzetesebb vidékét. 
Bombayból kiindulva felment Pandzsabba, 
Hindusztánba a Himálaja vidékére, be
hatolt Tibetbe, hogy felkeresse a Körösi 
Csorna Sándor tartózkodóhelyéül szolgáló 
lámakolostorokat; megfordult Dekkanban, 
Ceylonban. így alkalma volt megismerni
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más célja, minthogy megismerje a való
ságban ezt az olvasmányai után elképzelt 
érdekes világot. Célja elérésében bámula
tos akaraterő nyilvánul meg ; nem riad 
vissza a legkülönbözőbb nehézségektől 
sem ; hónapokon keresztül súlyos betegen 
vonszolja magát, hogy valóra váltsa azt, 
amit eltervezett. Különösen a Körösi 
Csorna Sándor nyomdokainak, keresése 
kelti fel bámuló tiszteletünket. De nem
csak leírja élményeit és tapasztalatait, 
hanem sokat ad saját magából is ; ítél és 
véleményt nyilvánít, a nyugati ember 
szemszögéből, de teljes tárgyilagossággal, 
sőt megértő jóindulattal szemléli az ottani 
életet. Míg előző könyveinek a tudományos 
ismertetés volt a hangneme, ebben a köny- 
nyebb, csevegő modor nyilvánul meg. Köz
vetlenségét emeli, hogy itt jóval többet 
ad a saját egyéniségéből, akárcsak napló
jegyzeteit olvasgatnánk. Stílusát nem kell 
külön dicsérnünk, ennek könnyed élveze
tességét már előző írásaiból megismerhet
tük. A munka szép kiállítása, pompás kép
mellékletei szintén elismerést érdemelnek.

H .  A .

kutatás keretében az A§őri szigetektől 
északra működött. A Golf áram lat útján 
keresztül hét keresztszelvényt vett fel s 
eddig ismeretlen tengeralatti magaslatot 
fedezett fel. Az Altair csúcsnak nevezett 
kiemelkedés az Acores szigetcsoporttól 400 
tengeri mérföldnyire északra fekszik s a 
3500 m mély tengerfenékről annyira ki
emelkedik, hogy csak 980 m mélyen van 
a víz szintje alatt. Feltételezik, hogy az 
Altair csúcs vulkáni eredetű.

A Meteor kutatóhajó a Kanári szigetek
től nyugatra nagyobb kiterjedésű tenger- 
alatti hátságra bukkant. Ez a Nagy- 
Meteor pad 40 tengeri mérföld hosszú, 20 
mérföld széles és az 5000 m mély fenékről 
270 m magasságig emelkedik ki. P. J .

A Mittelland csatorna megnyitása
1938 október 30-án Hess német birodalmi 
miniszter, a vezér helyettesének jelenlété
ben, ünnepélyes keretek között zajlott le. 
A Rajnát és Elbét összekötő hajózóút már 
régebben elkészült, de a Magdeburg- 
Rothensee közti ha j óemelőművet csak akkor

India különböző jellegű vidékeit, népeit 
és ezek változatos, érdekes életviszonyait. 
Mint festőművész megfordult a dúsgazdag 
rádzsák udvarában, a nyelv birtokában 
érintkezésbe tudott lépni a legkülönbö
zőbb társadalmi állású emberekkel, fel
kereste a hinduizmus nagy apostolát 
Gandhit, meglátogatta Rabindranath Ta- 
gorét és iskoláját. Megismerjük általa a 
rádzsák fényűző és a hindu konzervatiz- 
musból táplálkozó európaiaskodó életét, a 
hindu társadalomban megnyilvánuló nagy 
ellentéteket, a kasztrendszer megkötött
ségeit, a kitaszított és nyomorgó páriák 
életét, a különböző társadalmi szokásokat, 
a hindu nők alárendelt helyzetét, a vallási 
szokásokat és szertartásokat, a hindu mű
vészet csodálatos építészeti alkotásait stb. 
Elsősorban a népélettel foglalkozik ugyan, 
de bepillantást enged a bejárt vidékek ter
mészeti viszonyaiba is. Hindusztán, a 
Himálaja vidéke, a Dekkan plató és Ceylon 
mindmegannyi különböző táj, melyeknek 
sajátosságai az ott lakók életében kifeje
zésre jutnak.

Baktayt a hindu kultúra iránt érzett 
ideális lelkesedés vitte Indiába. Nem volt

ISMERTETÉSEK ÉS HÍREK MINDENFELŐL
A jugoszláv bányászat fellendülése.

Jugoszláviában 1937-ben 44 új bányát, 
köztük három nagyüzemet nyitottak meg ; 
külföldi tőke — leginkább német és francia 
— mintegy 50%-ig vállalt érdekeltséget 
bennük. Az új vállalkozások közül 24 vas- 
és szénbánya, 5 rézércet fejt, a többi főkép 
antimon, nikkel, kén, mangán és bauxit 
kiaknázására alakult. J .  S .

Boszniában kősóra találtak.
1938 márciusába^ Tuzla mellett egy 

petróleumkutató fúrás 90 m vastag kősó
rétegen hatolt át. A jugoszláv kincstár 
folytatja a telep feltárását. J .  S .

Kősó Dániában.
A dán Harte község közelében egy 

mélyfúrás 958 m mélységben sótelepet 
ütött meg. A további kutatás folyamatban 
van. J .  S .

Német tengerkutatások eredményei.
Az 1938 évben a német kutatóhajók 

közül az Altair a nemzetközi Golf áram-
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helyezték üzembe s a forgalom is csak ezen 
a napon indulhatott meg. P. J .

Innsbruck és München növekedése.
1938 október 1-én Hötting, Mühlau és 

Amras községek bekebelezése következté
ben Innsbruck város lakossága 18,000 fővel 
szaporodott és megközelíti a 80 ezret.

Münchenhez 1938 december 1-én öt 
községet csatoltak ; Ober- és Untermen
zing, Allach, Ludwigsfeld és Solln határá
val 3000 ha területet és 23,000 főnyi lakos
ságot nyert a bajor főváros. P. J .

Románia lakosságának gyors szaporodását
bizonyítják a román statisztikai közlemé
nyek adatai. 1920 és 1933 között az össz- 
népesség kb. 3 millióval növekedett. Az 
1936 év természetes szaporulata 230,000 
lélek. Ha továbbra is ebben az ütemben 
szaporodik a népesség, akkor 1940-ben 
Románia eléri a 20 milliós lélekszámot!

K .  J .  dr.

Svejc villamos energiatermelésének fejlő
dését a következő táblázat szemlélteti:

)932/33 1933/34 1934/35 1935/36

millió kilowattokban

Összes term elés 3817 4152 4430 4669
Ebből belföldi 

fogyasztás és 
veszteség . . . . 2840 3012 3080 3202

K iv itel ............... 077 1140 1350 1467

A fölös energiát főleg gőzerő előállí
tására használják fel ; élénk verseny 
támasztanak ezáltal a behozott szénnek.

K . J .  dr.
A Szovjetúnió nagyvárosai.

Az SSSR területén 1937-ben összesen 
68 százezres lélekszámot meghaladó város 
volt. A városi településeknek amerikai 
viszonyokra emlékeztető ütemű fejlődését 
élénken tükröztetik az alábbi adatok : 
1897-ben mai területükön 14, 1920-ban 
23 nagyváros volt, az 1926 évi népszám
lálás már 32, 1931-ben 44, végül 1934-ben 
62 nagyvárost talált. K . J .  dr.

A görögországi gyapottermelés
erősen fellendült a világháborúi óta. Külö
nösen a vámvédelem bevezetése adott 
újabb lendületet a gyapottermelés fejlő
désének, főképpen Attikában és Böotiá- 
ban. Az 1922 évi 7484.5 hektárnyi beülte

tett terület 1935-ig 53,735.5 ha-ra emel
kedett, igen jó, hektáronkinti 233 q átlag- 
termeléssel. Ez az eredmény messze felül
múlja a Föld más g3rapottermelő vidékei
nek 156.3 q ha-onkinti átlagtermését. A 
szalonikii állami gyapotintézet jelentése 
szerint a termelési módszerek tökéletesí
tésével a minőség és a terméseredmények 
is lényegesen emelhetők még. K .  J .  dr.

Német zoológusok Bulgáriában.
A bonni állattani kutatóintézet és 

múzeum megbízásából dr. A. V. Jordans 
igazgató és dr. H. Wolf tanársegéd 1938 
áprilisától júniusáig Bulgária faunáját 
tanulmányozta. Az emlősök és madarak 
világán kívül, az ízeltlábúak és kétéltűek 
fajtáit tanulmányozták. Bejárták a Rila 
és Pirin hegységet, a tengerparti Strandja 
planinát és Rhodope hegység keleti részét.

P. J.
Új tengertani laboratórium Dániában.

1938-ban nyílt meg a köbenhavni Skal- 
linge Laboratorium fiókintézete a Jylland 
nyugati partján fekvő Esbjaergben. Az új 
laboratórium főfeladata, hogy a Varde Aa 
folyó torkolata és a Fanö sziget déli oldalán 
lévő Knude Dajb nevű tengeralatti csa
torna vidékének tengeráramlásait és az 
áramlások anyagszállítását megfigyelje és 
ellenőrizze. P. J.
Svejc népessége.

Svejc lakossága 1930-ban, csak a svejci 
állampolgárokat véve számításba, a követ
kezőképpen oszlott meg anyanyelv és val
lás szerint :

Német .................... 2.924,313 7L9%
Francia.................... 831,097 20-4%
Olasz.......................  242,034 6'0%
Ladin (rétoromán). .. 44.158 Ul%
Egyéb...................... 24,798 0‘6%

összesen . . .  4.066,400 100’0%

Protestáns................  2.330,303 57’3%
Katolikus................  1.666,350 4P0%
Zsidó.......................  17,973 0'4%
Egyéb...................... 51,774 U3%

Az ország legnépesebb városa Zürich 
(340,215), utána Basel (201,878) követke
zik, majd a főváros Bern (151,877 lak.). 
100,000-nél több lakója van még Genfnek 
és Lausannenak. P. J .
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Nagy-Bécs.
A német kormány több közigazgatási

lag különálló külváros hozzácsatolásával 
1938 októberében megalakította a 2.087,000 
lakosú Gross-Wient. Bécsben 1934-ben 
1.874,130 lakost számláltak össze. P . J .

Néprajzi expedíció Indiában.
Az Assam és Burma határán emelkedő 

Naga Hills és Patkai lánc északnyugati 
lejtőségén dolgozik az angol J. P. Mills 
kutatócsoportja. Az expedícióhoz csatla
kozott V. Fürer-Haimendorf német antro
pológus is. Érdeklődésük főleg a vidék 
növényzete, növénytermelése, település
földrajza s a lakosság néprajzi és ember
tani jellemvonásaira irányul. P . J .

A Kaszpi tó szintváltozása.
A beltengernek beillő Kaszpi tó leg

alacsonyabb vízállását az utolsó 100 óv 
alatt 1936 március havában mérték. A tó 
tükre 14 cm-rel volt alacsonyabb, mint az 
eddigmért március havi minimumok közép
értéke. A nagymértékű apadás következté
ben a közepes vízállás mellett 438,000 km2- 
nyi tófelület 4-34%-kal, azaz 19,000 km2- 
tel kisebbedett. (A Balaton területe 600 
km2.) A tóba ömlő folyók egész sora s az 
öblök bejáratai elsekélyesedtek. A bakui 
öbölben a XII. században épült Salchir 
erőd romjai újra kiemelkedtek százados 
hullámsírjukból. Az a dombtető, amelyi
ken az erőd épült, csak 1 méternyire van 
a megapadt vízszint alatt. Az eddigi méré
sek alapján arra lehet következtetni, hogy 
a jövőben a tó apadása állandósulni fog. 
Felmerült tehát az a terv, hogy idegen víz
gyűjtő területekről, elsősorban a Don 
folyótól odavezetett vízzel állandósítják, s 
ha lehetséges, emeljék a tó szintjét.

(m . t . )

Adatok a Tana tó hidrografiájához.
Alighogy az olaszok megvetették lábu

kat Etiópiában, azonnal hozzáláttak az 
ország földrajzi feltárásához. A Tana tó 
és környéke volt az olasz kutatómunka 
egyik legfontosabb központja ; eredmé
nyeit csak lassankint hozzák nyilvános
ságra. Magának az 1800 m magasságban 
fekvő, kereken 3000 km2 területű Tana 
tónak vizsgálata meglepő eredményre 
vezetett. Az ötezer mélységmérés adatai
ból kiderült, hogy mélysége nem 80, vagy 
200 m, mint régebben gondolták, hanem

legnagyobb mélysége is alig haladja meg 
a 14 m-t ; csak a tó területének 1%-a, 
tehát körülbelül 30 km2 területen vasta
gabb a vízréteg 14 m-nél. így a tó víztar
talmáról való véleménjr is nagyot válto
zott, mert vízmennyisége nem haladhatja 
meg a 20 km3-t, azaz a Boden tó víz- 
mennyiségének felét. Az évi vízállásinga
dozás igen csekély, maximum, 2 m, víz- 
mennyiségben kereken 6 km8. A Tana tó 
kérdése az eddigi adatokkal még egyáltalá
ban nincs tisztázva, a felderítő munka 
még tart. P. J.

Az északafrikai francia gyarmatok népes
sége a két legutóbbi, az 1931-es és az 
1936-os francia népszámlálás szerint igen 
érdekesen alakul. Az 1936-os eredmé
nyek :

Európai Bennszülött Összesen
Algéria .. 987,251 6.247,432 7.234,684
Tunisz... 213,205 2.395,108 2.608,313
Marokkó 236,602 6.059,534 6.296,136

Az európaiak száma Algériában
1931—1936 között 64,249-cel, azaz csaknem 
7%-kal növekedett, ugyanakkor a benn
szülöttek 612,530 lélekkel megközelítően 
11%-os gyarapodást mutatnak fel. Az 
európaiak 23%-a, 226,237 lélek a főváros
ban, Algerban (343,551 lélek) él.

Tuniszban öt év után az európaiak 
17,912 lélekkel, a bennszülöttek pedig 
179,709 fővel többet mutatnak föl 1936- 
ban. Feltűnő itt az olasz és a francia lakos
ság számarány változása : 1931-ben még 
kb. egyenlő aránj^ban éltek itt a két nem
zet fiai, a következő öt év alatt a franciák 
13,000 lélekkel múlták felül szaporodásban 
az olaszokat. A franciák összlétszáma 
1936-ban 108,068, az olaszoké pedig 94,289 
lélek. A tuniszi európaiak 54%-a, 114,942 
lélek él a fővárosban, Tuniszban (257,194 
lélek).

Marokkó európai lakossága — főleg 
francia, spanyol és olasz bevándorlás 
következtében — az 1931—1936 közötti 
időben 17%-kal, 34,025 lélekkel növeke
dett. Casablancában (258,567 lélek) az 
európai lakosságnak 31%-a, 73,549 lé
lek él. K . J .  dr.

All American csatorna.
A californiai sivatag déli részét, a 

Salton tó vidékét, a híres Imperial Yalleyt, 
a Colorado folyóból kivezetett csatornák
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vizével öntözik. Az öntözőcsatorna 75 kin 
hosszú szakaszon mexikói területen futott 
keresztül. Hogy ezt az idegen országon át 
vezető szakaszt kikapcsolhassák, 1934-ben 
az Egyesült Államok kormánya 38.5 millió 
dollár költségelőirányzattal megkezdette a 
két ország északi határa közelében, teljes 
hosszában az Unió földjén az ú. n. All 
American csatorna építését. A Boulder gát 
alatt 460 km-rel újabb völgyzárógátat 
emeltek s a folyó vizének 70%-át, 425 
m3/s vízmennyiséget áttereltek a 122 km 
hosszú új csatornába. Ebből a főcsatorná
ból aztán a Yuma csatorna 57 m3/s, a 
60,000 kw teljesítményű vízerőtelep 85 
m3/s, a Coachelle völgy csatornája 42 m3 s 
vizet vezet el, az All American csatornán 
241 m3/s vízmennyiség fut végig. A fő
csatorna fenékszélessége 49, mélysége 6-3 
in, ahol azonban sziklába kellett vágni, ott 
ezek a számok 21, illetve 6.1 m-re csökken
nek. De a csatorna legnagtyobb része homo
kos talajban épült, a víz elszivárgásától, 
a csatorna befúvásától, eliszapolódásától 
lehet tartani. Ezért a feneket durva kavi
csos homokkal kötötték meg, az omladékos 
partokat részben begyepesítették, részben 
olajjal itatták át s a gátakon kívül, az 
uralkodó szél irányában 4.5 m mély árkot 
ástak, hogy a futóhomok ebben lerakód
jék. Mivel a Colorado elég tekintélyes 
mennyiségű hordalékot szállít, a völgy
zárógáton felül három, két-két részből álló 
derítő medencecsoportot iktattak be, hogy 
a hordalék ott rakodjék le. Az iszapot innen 
állandóan kiemelik és ezzel az eljárással 
elérik, hogy az All American csatornát 
aztán nem kell tisztítani. Az All American 
csatorna és mellékágainak vizével 1800 
km2 száraz homokterületet öntöznek. P . J .

Űj kikötő Chilében.
A délpatagoniai Kordillerák 2500— 

300 m magas begyei közt elterülő, őserdő
vel borított Aysén tartomány betelepítése 
és gazdasági kihasználása érdekében az 
utóbbi években sokat tett a chilei kormány. 
Az értékes legelőterületeken nagyarányú 
juhtenyésztés indult meg s a juhfarmok 
központjában néhány évvel ezelőtt alapí
tották meg Baquedano városát. A tarto
mány fővárosa, Puerto Aysén és Baque
dano közt 68 km hosszú műutat építettek

és terv szerint az utat meghosszabbítják 
majd egészen Argentina határáig. A tarto
mány kikötője eddig Puerto Aysén volt 
(forgalma 1937-ben 1500 t), most azonban 
megkezdték a fővárostól 8 km-nyire az új 
kikötő, Puerto Chacabuco építését. Az 
Avsén-fjord zugában, a Rio Aysén torko
lata mellett őserdőt irtanak, utakat, utcá
kat, rakodókat tűznek ki, rövidesen be
költöznek Puerto Chacabuco első állandó 
lakói. A természetes kikötőbe a legnagyobb, 
legmélyebb járatú gőzösök is befuthatnak.

P. J.
A Galápagos szigetek védelme.

Ecuador kormánya 1936 május 14-én 
hozott rendeletével a Galápagos sziget
tenger következő szigeteit nyilvánította 
védett területté : Hood, James, Duncan, 
Barrington, Jervis, Seymour, Daphne, 
Tower, Bindoe, Abingdon, Wenman, Cul
pepper, Indefatigable és Albemarle. A 
rendelet célja term észetvédelem  s csak bizo
nyos állatokra vonatkozik, amelyek vadá
szata, fogása és kivitele tilos. (m . t .)

Hányán és hányféleképpen beszélnek
Mexicóban?
Mexico lakosainak száma 1930-ban 

16.552,722 (1933 : 17.813,870), ebből öt
évesnél idősebb 14.028,575.

Csak spanyolul 11.624,437 lakos beszél 
(82'86%), csak indiánus nyelveken 
1.185,162 (8-45%), a fennmaradó 1.065,924 
lakos kétnyelvű, azaz indiánus anyanyelvén 
kívül spanyolul is beszél (7-6%).

A fontosabb mexicói indiánus nj^elvek 
közül a legelterjedtebb az azték kultúra 
ősi nyelve a náhuatl és a maya dialek
tusok.

Náhuatl nyelven Puebla területén 
132,013-an, Hidalgóban 66,823-an, Guer- 
reróban 45,619-en beszélnek, Mexico egész 
területén 355,295-en. Maya nyelven Juca- 
tánban 113,121, Campecheben 16,213, 
Mexico területén összesen 131,836 ember 
beszél. Zapotek nyelvű van 111,660, ebből 
110,230 Oaxacában. Mixtek nyelvű 111,391, 
amiből Oaxacára 91,717 és Guerreróra 
14,952 esik. Totónak nyelven 58,561, maza- 
tek nyelven 45,254, tzendal nyelven 32,359 
és tzótzil nyelven 26,013 ember beszél.

( m .  t . )
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V endégeket szívesen lá tu n k .

B udapest, 1939 m árc iu s 1-én.

Dr. v . T E M E S Y  G Y Ő Z Ő  s. k .  D r .  C H O L N O K Y  J E N Ő  s . k .
főtitkár. elnök.

T agja inkhoz!
Tagjaink, illetőleg előfizetőink közül többen fordultak hozzánk 

azzal a kérdéssel, hogy tag-, illetőleg előfizetési díjaikat a Magyar 
Földrajzi Társaság 23.604 sz. vagy pedig a Földgömb 51.141 sz. 
csekkszámlájára fizessék-e be? Tisztelettel közöljük tagjainkkal, 
hogy a Földgömb szerkesztési és kiadási ügyvitele külön történik, 
éppen ezért arra kérjük tagjaink közül azokat, akik tagilletmény
ként a Földgömböt kapják kézhez, akár a Földrajzi Közlemé
nyekkel együtt, akár anélkül, b e f i z e t é s e i k e t  a z  i d ő n k é n t  a  F ö l d 

g ö m b h ö z  m e l l é k e l t  5 1 . I b i  s z .  c s e k k l a p o n  e s z k ö z ö l j é k .  A Földrajzi 
Közlemények előfizetőit pedig arra kérjük, hogy előfizetési díjukat 
a Magyar Földrajzi Társaság 23.604 sz. csekkszámlájára fizessék 
be. Az 1937 évi vagy ennél régebbi tagdíjhátrálékot a Tudományos 
Társulatok és Intézmények Országos Szövetségének Díjkezelősége 
szedi be. Mind a díjkezelőség, mind a Földgömb kiadóhivatala 
állandó és rendszeres elszámolásban van a Magyar Földrajzi Társa
sággal úgy, hogy az azoknál történt befizetések is mind rendeltetési 
helyükre jutnak.

Magyar Földrajzi Társaság.
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MEG HÍVÓ
A M A G Y A R  F Ö L D R A J Z I  T Á R S A S Á G
á p r i l i s  13-án, <1. u. 5  órakor a T ársaság  hely iségében  (V III., S án d o r-u tca  8. sz.)

ta r ta n d ó

L X V I I .  H E \ D K S  É V I  K Ö Z G Y Ű L É S É R E .
T ek in te tte l a rra , hog y  az áp rilis 13-i közgyűlés e lő re lá th a tó lag  nem  lesz h a tá ro za t- 

képes, az a lapszabályok  érte lm ében
1939 évi áp rilis hó 27-én, csü törtök ön  délután  6 órakor

a Kir. M agyar T erm észe ttu d o m án y i T á rsu la t (V III., E sz te rh áz v -u tca  14 -16.) ü lés
term éb en  — a m eg je len t tagok  szám ára  való te k in te t  n é lk ü l — ta r t ju k  m eg a közgyűlést.

T á r g x js o r o z a t :
1. Elnöki megnyitó. D r. C holnoky Jenő.
2. Főtitkári jelentés.
3. Választmányi tagok, tisztikar és szám 

vizsgáló-bizottság választása.
4. Lóezy-emlekérem adományozása.
5. Balaton-bizottság jelentése.
6. Alföldi-bizottság jelentése.

Budapest, 1939 április lió 1-én.

7. Számvizsgáló-bizottság jelentése.
8. Könyvtárvizsgáló-bizottság jelentése.
9. Pénztáros jelentése.

lü. Zárszámadás és költségvetés tárgyalása.
11. Az alapszabály 26. és 44. §-ának m ódosí

tása.
12. Indítványok.

Dr. u. T E M E S Y  G Y Ő Z Ő  s. k .
főtitkár.

Dr. C H O L N O K Y  J E N Ő  s. k .
elnök.

A Magyar Földrajzi Társaság megbízásából kiadja a Franklin-Társulat
A kiadáséi t és szerkesztésért felelős • Kéz Andor dr
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A PANAMA CSATORNA
írta SULKOWSKY ZOLTÁN

Napjainkban, amikor újabb hasonló gigantikus csatorna építésének terve 
fenyeget Nicaraguában, érdemes foglalkoznunk a korán megöregedett Panama 
csatornával.

A hozzá nem értők valahogyan úgy képzelik el a dolgot, hogy az épító'k 
egyszerűen kikeresték a keskeny középamerikai földszoros legkeskenyebb részét, 
ezt óriási pénzáldozattal átvágva csatornát építettek és így összekötötték az 
Atlanti óceán vizét a Csendes óceánnal. Nem is képzelik, mennyivel nagyszerűbb 
mű ez a csatorna és még kevésbbé gondolnak arra, hogy a két tenger vize nem 
találkozik és sohasem fog találkozni. A csatorna túlnyomó részén, akármilyen 
hihetetlenül is hangzik, édes vízen kelnek át a tengeri hajók az egyik óceánból a 
másikba.

A nagy terv 1881-ben vetődött fel és a főleg franciákból alakult társaság 
Lesseps Eerdinándot bízta meg az építés végrehajtásával. 1882-ben indul meg a 
munka a Culebra völgy kivájásával. 1889-ben megbukik a társaság, a csatornának 
pedig akkor még csak igen kis része készült el. Pár évi szünet után 1894-ben újra 
hozzálátnak, de a munka megint csak elakad. Amerika lép közbe 1902-ben. Meg 
akarja venni az építés jogát és a földterületet, azonban Columbia, ahová ekkor 
még Panama tartozott, nem akar hozzájárulni. Az Egyesült Államoknak ez nem 
akadály, elszakítják Panamát Columbiától, független köztársaságot csinálnak 
belőle, Panama köztársaság azután mindenbe beleegyezik.

1904-ben indul meg az amerikai munka és 11 évvel később, 1915-ben halad 
át a Kroonland, az első hajó az immár elkészült Panama csatornán. A sok huza
vona, a bukások és újrakezdések, a végül mégis csak 83 évig tartó munka kitöröl
hetetlenül meghonosítja a világ nyelveinek szótárában a nálunk is használt 
«panama» kifejezést.

A csatorna ma az Egyesült Államok tulajdona. Nemcsak maga a csatorna, 
hanem annak mindkét partján egy tízinérföldnyi övezet is, az ú. n. Canal Zone.

A Panama csatorna hosszabb, mint gondoljuk. Maga a földszoros légvonal
ban ezen a helyen 54 km, a csatorna azonban mély víztől mély vízig 81 km. Ebből 
a 81 kmből csupán 24 kilométernyi utat tesz meg az átkelő hajó a tengerszint 
magasságában.

Columbus a negyedik útján ezeken a partokon még Indiát látta. A mai 
csatorna bejáratától 30 km-rel északra jóval később fejlődik ki Porto Bello kis 
kikötője. Itt rakták hajóra a spanyolok délamerikai zsákmányaikat, főleg a perui 
kincseket. A régi Panamáig jöttek le hajóval a Csendes óceánon, azután a rako
mány szamárháton kelt át a földszoroson a túlsó partra. Porto Bello ma csak kis



m
falu, mintegy 500 lakossal, de a múltban bizonyára nagyobb lehetett, hiszen 
kedvenc sarcoló helye volt a kalózoknak. Drake és Morgan egyaránt megfor
dult itt.

Az Isthmus, a földszoros, a későbbi idó'kben is szerepet játszik. A kalózok 
nyömán itt kelnek át a yankee arany keresők, akik Amerika keleti partjairól ezen 
az úton közelítik meg legjobban vágyaik célját, Californiát. A régi utak és nyomok 
a keletkezett új tavakkal eltűntek, ma már gyalog, lóháton vagy automobillal 
nem lehet az Isthmuson átvágni. Viszont van vasút. Igaz, hogy repülőgépen 
gyorsabb és kellemesebb, a járat gyakran indul, azonban arany kereső elődeink 
még nem használhatták. A ma óránkint induló vonatok azonban nem zavartatják 
magukat sem a vizektől, sem az áthatolhatatlan őserdőktől. A vasút 1855-ben 
nyílt meg és éveken át csak aranyvadászokat szállított a túlsó oldalra. Két vég
pontján hajók hozták és vitték az utasokat New York vagy San Francisco felé.

Legtöbbet láthatunk és legjobban megismerjük a Panama csatornát, ha 
hajóval kelünk át rajta. A hajók nem mehetnek gyorsan, az aránylag rövid út 
mintegy nyolc órát tart.

Induljunk az Atlanti óceán felől.
Még a kis félszigetre épült Colon városán jóval kívül megkezdődik az ala

csony tengerben a kimélyített csatorna medre. A bejáratot két hatalmas móló 
védi a tenger hullámaitól, egyik négy, másik két kilométer hosszúságban, egyben 
biztosítva Colonnak a jó kikötőt.

Az öböl szélétől csak 11 km-t halad a hajó az itt valóban csatornaszerű, 
mintegy 150 méter széles, egyenes, mesterséges víziúton. Mocsaras vidék válta
kozik zöld banánpálma szigetekkel, de hamarosan elérjük a csatorna első cso
dáját : Gatunt.

Gatun után ugyanis már nagy tavakon vezet át tovább a csatorna útja. 
A tavak összefüggnek, vizük azonban már édes és eredetük az emberi kéz munkája.

A Panam a csatorna m ellett. A Gatun Locks.
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A Chagres vize ez, kis folyó, mely valamikor á t
szelte az Ithmust mintegy kétharmad szélessé

gében és Colontól délre ömlött az Atlanti 
- óceánba. Gatunnál van a folyó nagy zsi

lipje. A vizet visszatartja és szabá
lyozva a lefolyást, hatalmas terüle

teket áraszt el a folyó vizével. 
De ugyancsak itt vannak a 

nagy csatornazárak, az ú. 
n. locks. Ezek zárják el 

a csatorna idáig ve
zető' tengervizét a 

most következő 
édesvizű ta

vaktól. 
Minthogy 

azonban 
idáig a folyó 
folyásával el
lenkező irányban 
jöttünk, azonkívül is 
a felduzzasztás révén, a 
mire az egységes szint 
miatt szükség van, a tavak 
vize sokkal magasabb a tenger
nél, a hajónknak valahogyan fel 
kell jutni ebbe a magasságba. Ott az 
után a tavak vizén haladhatunk, termé
szetesen a kimélyített és állandóan kotrott 
csatornamederben mindaddig, míg a Csendes óceán felőli oldalon újból el nem 
záródik a víz az óceán vizétől. A tavak vize normális vízállás mellett 30 méterrel 
van a tenger szintje felett. Tehát a legnagyobb hajóóriásnak is_30 métert kell 
felemelkednie, ha folytatni akarja útját.

Erre szolgálnak a Gatun-zárak, a Gatun Locks.
A hajók felemelése három lépcsőfokon történik. Minden egyes lépcső egy-egy 

hatalmas, elzárható dock, benne a víz szintjét tetszésszerint emelhetik vagy 
süllyeszthetik. Az első dock ajtaja nyitva van, benne a víz felszíne ugyanolyan, 
mint eddigi útunkon. A hajó bemegy, ekkor a kapu becsukódik. Az így elzárt 
óriási medencébe most alulról vizet engednek mindaddig, míg a víz és vele együtt 
a hajó mintegy 10 métert emelkedik. Ezzel el is éri a következő medence szintjét. 
Ennek a kapuja eddig zárva volt, most kinyílik és a hajó beúszik a következő 
medencébe. A kapu újra bezárul mögöttünk és az előbbi művelet szerint újból 
tíz métert emelkedünk. Ugyanezt mégegyszer megismételve a kinyílt kapun 
már a tavak vizére siklunk.

Elképzelhető, hogy a valóságban nem megy ez ilyen egyszerűen és különö
sen a Locks megépítése nem volt ilyen egyszerű. Óriási nyomást kell kiállniok 
a falaknak és ugyanígy a kapuknak. Mindent túlzott biztonságra kell építeni, 
nem lehet a hajókolosszusok életét kockáztatni és ezzel együtt baj esetén a csa
torna forgalmát megakasztani. A biztonság okáért mindenütt kettős kapukat 
használnak.
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A három medence és környéke mintegy 2 km hosszú. Egy-egy medence 
BOG méter hosszú és 40 méter széles, mindegyik 24 méter mély. Az oldalfalak 
15 méter szélesek, betonból készültek, felfelé keskenyedve a tetejüknél már csak 
B métert érnek el. A válaszfalak 20 méteresek. Mindegyik medencében hatmillió 
köbláb víz van és hárommilliót használnak töltésre. A töltőszelepek és a kapuk 
egyaránt elektromossággal működnek. Töltéskor mindig a felső medence vizét 
engedik az alsóba. A víz felszíne percenként egy métert emelkedik és az egész 
művelet a Gat un Locks-nál körülbelül egy órát tart.

A legfelső medence mellett van a rendező-ház, ahol az egész berendezés 
20 méter hosszú modellbe be van építve. A modell ugyanúgy működik, mint a

Locks a valóságban. Tele
fonjelzésre innen történik a 
kapuk nyitása és zárása, a 
szelepek működtetése és az 
egész művelet ellenőrzése.

Külön meg kell emlékez
nünk az óriási kapukról. A 
kapuk minden szárnya 22 
méter széles, 21/2 méter vas
tag, 24 méter magas. Acél
ból készültek.

Két ilyen medencesor van 
egymás mellett, ami lehe
tővé teszi, hogy ugyanabban 
az időben egyszerre mind
két irányban is haladhasson 
hajó, vagy sürgős esetben 
kettő egyszerre ugyanazon 
irányban.

A hajók gépei a medencé
ken áthaladáskor nem mű
ködhetnek, a hajót mindkét 
parton kis elektromos moz
donyokhoz erősítik és azok 
húzzák egyik medencéből a 
másikba. Természetesen ezt a 
hozzáerősítést a legnagyobb 
óvatossággal kell végrehaj
tani, rendesen négy kis moz
dony húzza a kifeszített 
acélsodronyokat, a hajónak 
nem szabad a falakhoz ü t
köznie. A baleset igen ritka, 
az elővigyázat nagy. Egyet
len rész sem tud addig mű
ködni, míg az előző rész 
funkcióját he nem fejezte. 
A kapuknál hatalmas láncok 
is vannak ha mégis elszaba
dulna egy hajó, a láncok

A banánért nem kell m essze m enni. (Panam a egyik  
főterm énye.)
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Panam a City főutcája.

megakaszthatják végzetes útját, nem engedik, hogy a kapunak ütközzék, Egy lánc 
súlya 12 tonna, egyetlen láncszem 50 kilót nyom. Ha a hajó megüti a láncot, auto
matikusan hidraulikus nyomással a lánc megfeszül és pl. egy 10,000 tonnás hajót, 
amelyik 8 km sebességgel halad, 25 méteren belül, tehát még a kapu előtt megállít.

A közelben egjr úszó dokkot is láthatunk. Erre akkor kerülne sor, ha a kapuk 
működése körül zavar állna be vagy valami javítást kell végezni.

De már fent is vagyunk a tetőn, szinte észrevétlenül emelkedtünk fel a 
magasba. Visszafelé látjuk Colon kikötőjét, a közelben Gatun házait. Csatorna
alkalmazottak lakják. «Arany» és «ezüst» alkalmazottak, előbbiek az amerikaiak, 
utóbbiak a színesek. Másik oldalon ragyogó golfpálya ötlik szemünkbe, minden
esetre az itt lakóknak ma már jobb a helyzetük, mint az építőknek az építés ide
jén. öserdős, mocsaras vidék volt ez, tele a trópus ezernyi veszélyével. Az idő 
ma is egyformán meleg, egyforma egész éven át, de az élet más. Három hónap 
száraz, a többi esős, ami annyit jelent, hogy borúsabb az idő és napi 40 perc esőre 
számíthatunk. Amerika egészségessé varázsolta az elátkozott földet. A mocsarak 
kiszárításával és a vizek olajozásával eltűntek a vészthozó moszkitók, Panamában 
nemcsak szúnyoghálót, de sok ház ablakán még üveget sem találunk. Malária 
nincs, de ha a háziasszony kint hagy valami fedetlen vizet vagy folyadékot, 
megbüntetik érte.

Hajónk a széles Gatun tó vizén gyorsíthat. Csipkés partok, kisebb-nagyobb 
szigetek között kell a csatorna-utat betartani. Mire az út végére érünk, vala
mennyi utas megtanulta a csatorna jelzéseit.

Látjuk a nagy zsilipet is, hossza majdnem 8 kilométer, alapjának szélessége 
800 méter. Sziklából és földből építették. Maga a zsilip félkörben 250 méter, a tó 
felesleges vizének levezetésére 14 kapu szolgál. Látjuk a vasutat is, az gyakran 
egészen keskeny töltéseken halad át a tavak vizén. Legmagasabb pontja a kon
tinentális vízválasztón 90 méterre emelkedik. Eredetileg a vasútvonal a kis
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Balboa, a m edence és a csatorna, az Ancon dom b felől nyugat felé nézve. 
Előtérben az Igazgatóság épülete.

Chagres folyót követte, de a csatorna építésekor majdnem teljes hosszában át 
kellett helyezni. Mai hossza 76 km, az utazás l3/4 órát tart.

A Gatun tó a legnagyobb természetes tó, mert a keletkezett összefüggő 
tavak tulajdonképpen ugyanazon vízből erednek. Nagysága megfelel a Genfi 
tóénak, természetesen nem mindig ugyanazon partvonallal. Majdnem 40 kilo
méternyi utat teszünk meg a tó csendes vizén. A csatorna kijelölt medre min
denütt eléri a minimális 15 métert, de gyakran a 80 métert is. A szélessége 20—80 
méter közt váltakozik. Az irány gyakran megtörik, de a közbeeső részek mindig 
egyenesek. A sűrű, sötétbarna erdőkből kiemelkednek a zöld banánszigetek, a 
zóna lakói olcsón bérelhetik a földet és a leghálásabb termény a banán. Egyedül 
a krokodilus a veszélyes vad, néha még a hajókról is megpillantható. Annál több 
a sok szép színes madár, méltóságteljes pelikánok tűnnek fel vagy apró papagá- 
lyok repülnek el csoportosan.

Gamboa Reach-nél érjük el azt a pontot, ahol a folyó vize eltérül útirá
nyunk, azaz a csatorna útjától. Hegyek következnek és annakidején itt a leg
nagyobb nehézségekkel kellett megbirkózni. Újból jelzőállomás tűnik fel, most 
már nagyobbak, mutatják, hogy mehetünk-e, vagy meg kell várnunk a szembe
jövő hajót, mert most már a keskeny bevágás következik. A nevezetes, mintegy 
12 kilométer hosszú Gaillard Cut. A csatorna útját itt a hegyekbe kellett bele
vágni, legnagyobbrészt sziklafalakba. A franciák tudták, hogy ez a legnehezebb 
rész, itt kezdték el a munkát. Rettenetes lehetett éveken át fúrni és ásni a földet,, 
trópusi hőségben, dacolva a trópus minden veszedelmével. Lassan elérkezünk a 
legkritikusabb helyre, balról a 220 méter magas Gold Hill, jobbról a 135 méteres 
Contractor’s Hill emelkedik. A nyereg köztük 100 méter magasságban vezetett, 
ezt kellett a csatorna merész építőinek bevágniok. Ezt a kolosszális munkát már 
amerikai mérnökök végezték, 150 millió köbméter sziklát és földet kellett el- 
távolítaniok. 1913-ban, mikor a vizet beengedték, földomlás újra elzárta a csator
nát, újabb egyévi késedelmet okozva. Félévvel a megnyitás után lijra betemette 
a föld a víz felszínénél 20 méterrel magasabbra, mintegy 80 méter hosszúságban. 
Hét hónapig megszakadt a forgalom.

Körülbelül egy órát kanyargunk a hegyek közt, majd lassan szélesedik a 
csatorna. Következik a Miguel Locks, ahol csupán egy lépcsőt megyünk lefelé, 
a Csendes óceán partja felé.
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Az egész csatorna hosszában itt van az egyedüli átkelés, egy régi komp. 
Híd nincs sehol. Két kilométerrel odébb következik a másik két lépcső, a Mira- 
flores Locks. Ezeket már részben sziklába vájták. A Miraflores Locks két oldalán 
látjuk azt a két elzáró-gátat és zsilipet, amely a tó és csatorna vizének szintjét 
most már a Csendes óceán felé szabályozza. A Pedro Miguel és a Miraflores Locks 
berendezése azonos a Gatun Lockséval. Mivel a Csendes óceán dagály- és apály- 
különbözete 4—7 méter, a Miraflores Locks alsó részén vannak a legmagasabb 
falak és kapuk, mintegy 24 méter nagyságban. Egy kapuszárny súlya 730 tonna.

Hajónk most már hamarosan a Panama öbölben úszik, utasai pedig egy 
felejthetetlen élménnyel gazdagabban szállhatnak ki, hogy megtekintsék a Pa
nama csatorna egyik végpontját. A túlsó végén, az Atlanti óceán partján, a fél
szigeten elterülő Colon várost érdemes bejárni. 30,000 lakosával Panama köz
társasághoz tartozik, de csatlakozik hozzá Cristobal, az ipari központ, amefyik 
már a Canal Zoneban fekszik. Megragadó kis város Colon, ahol Dél spanyolos 
élete keveredik a hivatalok és amerikai haderő embereinek nehéz szolgálatukat 
vidám szabadidővel elűzni akaró zajos életével. Állandó a turisták inváziója, 
a szórakozóhelyeken a világ minden nyelve hallható.

Az innenső végen megnézhetjük Panama Cityt, a fővárost, az már nagyobb 
és spanyolosabb jellegű. Zajos vásárok, halászok, balkonos házak közt nyüzsgő 
tömeg, esténként zene a tereken, éjjel szórakozóhelyek, kabarék és tánchelyek 
lepik meg az idegeneket. A bennszülött üzletek közé a nemzetközi helyeken meg
szokott hindu és kínai kereskedők hoznak változatosságot.

Azonban fontosabb jelentőségű a modern, amerikai Balboa, Panama Cityvel 
határos, de a Canal Zoneban épült. Nagyszerű kikötője van, alkalmas bármely 
méretű hajók befogadására. Hatalmas dockok, hajójavító műhelyek, rakodók, 
gigászi emelőrudak és a rakpartok elfelejtetik, hogy Panamában vagyunk. Az An
con hegy el is takarja a spanyolos várost, itt pedig a csinos épületek, fás utak, 
kertek, aszfaltos utcák, kényelmes klubházak, szövetkezeti üzletek és mindenek
előtt a hatalmas adminisztrációs épület tanúskodik arról, hogy a Csatorna igyek
szik alkalmazottaival elfelejtetni azt, hogy távol kell élniök hazájuktól. Három
millió dollárba került modern kórház őrködik az egészség fölött.

B ennszülött falu Panam a környékén.
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De nem kevésbbé őrködnek a hatalom fölött sem. A csatorna egész hossza 
és környéke meg van erősítve, a bejáratoknál hatalmas erődök tűnnek elő, lát ha - 
hatatlan ágyúk serege bújik meg a földeken és a falak között. Óriási laktanyák
ban nagy létszámú katonaság áll készen minden eshetőségre, nagy raktárakban 
halmozódnak fel a tartalékok, évekre szóló élelem, szén, olaj, benzin és hadianyag. 
Autók, teherautók és repülőgépek légiója, kint a vizeken meg karcsú cirkálók 
védik ezt a tökéletes emberi alkotást a meglepetések ellen. A legmodernebb 
rádióállomás veszi fel Washington parancsait. Még a nyílt tenger közeli kis szi
getei is mind titkos erődítések.

Nem is csoda, hiszen kereskedelmi és hadi szempontból a Panama csatorna 
egyaránt életbevágó fontosságú az Egyesület Államok részére. Megteremtésére 
óriási pénzt és munkát kellett fordítaniok. Ha a statisztikai adatokba pillantunk, 
megdöbbenve tárul elénk a valódi kép.

30U millió köbméter földet kellett ki váj ni, ami nem kevesebb, mintha egy 
négyzetméternél nagyobb átvágását csinálnánk az egész földgolyón keresztül. 
Ebből a földből 106 olyan piramist lehetne építeni, mint a gizehi, Cairo mellett. 
Négymillió köbmétert tesznek ki a betonépítmények. A befektetett pénz összege, 
nem számítva a karbantartást, 375 millió dollárra rúg, abból 275 millió szolgál 
kereskedelmi célokat, míg 100 millióba került a csatorna hadi védelmének meg
alapozása. Természetesen minden év újabb és újabb kiadásokkal jár. A katona
ságon és tengerészeten kívül az alkalmazottak és hozzátartozóik száma eléri a 30,000 
főt. Körülbelül harmadrészük északamerikai, a többi nyugatindiai bennszülött.

A hatalmas mű elkészült és immár huszonnegyedik éve látja el hibátlanul 
feladatát. A kiszámított maximális átbocsátóképessége 17,000 hajó évenként, 
mégis egyre erősebbnek látszik egy új és nagyobb csatorna szükségessége. Érthető 
is ez Amerika hatalmas fejlődésével, a tengeri út New York és San Francisco közt 
a Magelhäes szoroson át 24,000 km lenne, míg ugyanez az út a Panama csatornán 
keresztül csak 10,000 km, tehát 14,000 km-rel rövidebb.

A sok kiadás és költség miatt nem kell azonban Amerikát sajnálnunk. 
Az Egyesült Államok a hadi szempontokon kívül gondolt az üzletre is. Minden 
átkelő hajónak vámot kell fizetnie, a vám átlagban tonnánként egy amerikai 
dollár. Eddig a legmagasabb vámot a Hood angol hadihajó fizette, nem keve
sebbet, mint 22,400 dollárt. Meg kell gondolnunk, hogy a csatorna átlagos napi 
forgalma 10—15 hajó, tehát a vámjövedelem hatalamas összegeket tesz ki. A nor
mális évi vámbevétel 20 millió dollár körül jár, míg a kiadás, beleszámítva min
den költséget, a hadi kiadásokat is, körülbelül évi 5—6 millió dollár. Ha azon
ban csak a csatorna előállításköltségét tekintjük és a vámjövedelmet, akkor már 
a befektetett összeg meg is térült, eltekintve tehát a mérhetetlen hadi előnyöktől, 
a Panama csatorna az Egyesült Államok részére még üzletnek sem utolsó.

Ahol 400 évvel ezelőtt Columbus, a nagy felfedező megpihentette szemét, 
hol később a spanyol hódítók és nyomain a kalózok életüket kockáztatva küz- 
dötték át magukat egyik óceántól a másikig, a libasorban haladó aranykeresők 
ösvényei mentén ma a jelen géniuszának eltörölhetetlen győzelme csodaszerűen 
köti össze az Atlanti óceánt a Csendes óceánnal. A Panama csatorna értékét a 
rajta úszó hajók végtelen sorai mindennél jobban bizonyítják.

De a modern csodát még áthatolhatat lan őserdők, vasút- és útnélküli vad terü
letek környezik. Hiába vagyunk egy összefüggő hatalmas kontinens közepén, 
hiába van ezer és ezer kilométer kemény föld északra és délre, Panama köztár
saságából csak úgy távozhatunk, mint ahogyan idejöttünk, hajóval vagy esetleg a 
levegőben.
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TBENTINO
írta TONELL1 SÁNDOR

A történelem nagy országútjai között a legfontosabbak egyike a Brenneren 
keresztül, az Etsch vágy Adige völg}rében vezet Németországból Olaszországba. 
Valamikor ez volt a hegyekről a Lombard síkságra leszálló német császárok útja. 
Augsburg és Nürnberg kalmárai ezen az úton jártak Velencébe és Firenzébe. 
Száz esztendő óta a technika vívmányai nagyon megváltoztatták a közlekedés 
jellegét, sőt sok esetben az irányát is, de ennek az útnak a jelentősége a vasút és 
a gépkocsi korszakában is változatlan maradt.

A két országnak az Anschluss óta a Brenner a határa. A néhai Tirol területén 
tényleg a Brenner a legélesebb földrajzi választóvonal. Ami tőle északra fekszik, a 
Fekete tenger vízrendszeréhez tartozik, a vízválasztótól délre rohanó patakok és 
folyók az Adriába sietnek. A gazdasági és néprajzi határ a vízválasztónál és poli
tikai határnál jóval délebbre jut. A Brennertől délre levő területek jó darabig még 
a német nyelvvidékhez tartoznak. Még Bozenben és környékén is csak felszínes 
olasz máz takarja a német jelleget. De azután Salurntól délre egyszerre össze
szűkül az Etsch völgye. Mikor megint kiszélesedik, mintha egészen más országban 
volnánk. Átléptük a történelmi olasz nyelvterület határát, amelyik évszázadokon 
át jóformán semmit se változott. Az Etschnek itt már Adige a neve. Ezt a földet 
a középkortól kezdve a világháborúig T r e n t in o  néven ismertek.

Nehéz megmondani, hogy tulajdonképen mi is volt ez a Trentino. Hiva
talosan sohasem ismerték el, hogy van, mindig csak lakóinak köztudatában élt, 
de ott annál makacsabbul. A középkortól kezdve a német-római birodalomhoz 
tartozott és egyházmegyéje volt a trienti vagy trentói püspöknek, aki a r e ic h s u n 
m itte lb a r  egyháznagyok közé tartozott és országában fejedelmi jogokat gyakorolt . 
A francia forradalom idején szekularizálták és a bécsi kongresszus Ausztriának 
juttatta. Különállását, mióta püspökeinek fejedelmi hatalma megszűnt, senki sem 
akarta elismerni. Napoleon idejében département volt H a u te  A d ig e  néven, az 
osztrák kormány Tirolhoz csatolta és érthető okoknál fogva mereven elzárkózott 
a függetlenségi törekvések elől. Mikor a világháború után az olaszok megkapták, 
Tirolnak a Brennertől délre levő részével egyesítették és V e n e z ia  T r id e n t in a  néven 
csináltak új tartományt belőle.

A Trentino elnevezés azért él. Él a lakosság köztudatában és él az irodalom
ban, az ezen a néven ismeri a néhai osztrák Tirolnak az olasz nyelvterülethez 
tartozó részeit. A múlt és a jelen könyvei különálló földrajzi, politikai és törté
nelmi egységként kezelik. Mussolininek is van egy nagyon kevéssé ismert, 1911-ben 
megjelent könyve, I I  T r e n t in o , amelyik ennek a kis országocskának politikai, 
társadalmi és gazdasági viszonyait ismerteti. A későbbi olasz államfő akkor ismer
kedett meg a Trentinóval, amikor politikai menekült korában hosszú időn keresztül 
ott ette a száműzetés kenyerét.

Ha meg akarjuk rajzolni Trentino határát, magunk elé kell képzelnünk az 
osztrák uralom alatti Tirol térképét. Trentino határa nyugaton az Ortler csoport 
Zufallspitze, — M o n te  C eved a le , — nevű csúcsától indul ki, végigvonul azon a ge
rincen, amely az Etsch felső folyásának Vintschgau nevű völgyét délről szegélyezi, 
Bozennél délnek kanyarodik, Salurnnál keresztezi az Etsch völgyét s azután észak
keleti irányban eléri a Rosengarten csoportot és a Marmolatánál végződik. Ami 
ettől a pillangószárnyhoz hasonló vonaltól délre esett az olasz határig, az Trentino 
volt, vagy ahogy az osztrák közigazgatás hivatalosan ismerte, O la s z -T ir o l.
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Trentino fő ütőere Salurntól a Veronai szorosig az Etsch vagy Adige. Mintha 
a folyó nevének megváltozása jelezné a gazdasági és kultúrális határt is, ezen a 
szakaszon a vidék képe is tökéletesen megváltozik. A jellegzetes alpvidéki német 
falvakat, a széles tetőket, a hegyes tetejű, vagy hagymaformájú templomtornyokat 
felváltja a magas olasz kőház, a szűk utca és a karcsú román campanile. A völgyet 
két oldalról szegélyező hegyek kopárabbak és komorabbak, kevesebb az erdő és 
az üdén zöld alpi legelő. Annál derűsebb magának a völgynek a képe. A folyó két 
oldalán a szó legszorosabb értelmében minden talpalattnyi föld ki van használva. 
A kissé magasabb vasúti töltésről az egész völgy egyetlen összefüggő gyümölcsös- 
és szőlőskertnek látszik, abból szigetek módjára emelkednek ki a lakóhelyül 
szolgáló házak és egyéb építmények. Ahol a talaj kedvező, a szőlők magasan fel
kúsznak a begyek oldalaira is. Nyolcszáz méter magasságban is akadnak szőlők.

Az Adige völgyének szőlőkultúrája a mi szemünkben egészen különleges. 
Egészen kicsiny, alig 1— \ x/ 2 hektáros törpebirtokokon együtt űzik itt a szőlő- 
termelést, gyümölcstermelést és kertészkedő mezőgazdaságot. A szőlőt nem úgy 
nevelik, mint nálunk, hanem egymástól három-négy méter távolságban álló 
magas karósorokra, sőt gyümölcsfákra vezetik és embermagasságban drótokon 
ágaztatják szét. Sok helyütt a parányi birtokokat a selyemtenyésztéshez szükséges 
eperfasorok szegélyezik. A gyümölcsfák és a szőlőlugasok alatt kapásnövényeket 
és takarmány féléket termesztenek. A trentinói olaszoknak, akárcsak lombardiai 
testvéreiknek, egyik nemzeti eledelük a kukoricalisztből készült j jo l e n t a .  Kukorica 
Trentinóban sok terem mindenfelé, de látni sehol sem lehet. Mindenütt el van 
rejtve a gyümölcsfák között és a szőlők alatt.

Padergnone, a G iudicaria völgyben. Jellegzetes trentinói olasz falu. 
Az előtérben jól láthatók  a falakkal körülvett törpebirtokok.
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Gazdaember részére kevés szebb látványt lehet elképzelni, mint bő termés 
idején az egymásba kapcsolódó lugasok végtelen sorát. A sárgásvörösbe játszó 
levéltengerből gazdag, fekete szőlőfürtök lógnak lefelé. Itt úgy szüretelnek, hogy 
alulról szedik a szüretelők feje fölött lógó fürtöket . Trentinóban általában a kemény
héjú és nagyszemű szőlőket termesztik, azok hosszabb ideig tartó meleget és több 
napfényt kívánnak a beéróshez, mint a mi szőlőfajtáink. A trentinói borok között 
különösen híres a Yezzano környékről való v in o  sa n to , az aszubornak egy fajtája. 
Vezzanóban láttam egyébként egy szőlőtőkét, amelynek indáit egy ház oldalán 
a harmadik emeletig felvezették.

A gazdálkodásnak ezt a különös, elegyes módját az olaszok c o ltu ra  m is iá n á k  
nevezik. A coltura mista a mezei gazdálkodásnak általános formája Trent inót ól 
kezdve a Po vidékéig. Szinte el sem tudjuk képzelni, hogy milyen hangyaszorga
lommal műveli itt a co lono  parányi földjét és hogy milyen hihetetlenül kicsiny 
birtokokból tudnak népes családok megélni. A föld olyan kevés, hogy még a 
háztól is eltakarékoskodják a helyet. A házak mind emeletesek, sokszor több 
emeletmagasságúak. Külön istálló a legnagyobb ritkaságok közé tartozik, a 
földszinten vannak a raktárak, a jószágeltartására szolgáló helyiségek s a lakások 
az emeleten. Ha szaporodik a család, új emeletet húznak a régi házra. Az épít
kezés egészen más, mint minálunk, ahol az Alföldön még a házak is alig egy 
emberöltőre épülnek. Kő van bőven és így nem nehéz a magas építkezés. És mert 
a márvány sok esetben olcsóbb, mint a fa, gyakran lehet látni egyszerű paraszt 
házakat, ahol az ajtókeret márványból van s a konyhában is márványmedencében 
mossák az edényeket.

Könnyű elképzelni, hogy a földnek a legutolsó darabkáig történő kihaszná-

A M olveno tó, a Brenta-csoport és a M onte Gázzá között.
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lása mellett a campagnák nyáron és ősszel az utaktól kétoldalt milyen áthatol- 
hatatlannak tetsző sűrííségűek. A zártságot fokozzák az eg}'es birtoktesteket övező 
falak. Néhol az utak több kilométer hosszúságban ilyen embermagasságnál nagyobb 
falak között húzódnak.

' Nagyjából ez a kép a többi mélyebbfekvésű völgyben is, azzal a különb
séggel, hogy mennél inkább dél felé haladunk, annál erősebben jelentkeznek a 
mediterrán növényzet elemei. Először szórványosan, azután mind sűrűbben 
fordul elő a g e sz te n y e  és o l a j f a ; Serravalle- után az Adige völgyében megjelenik 
az első c ip r u s  ; Arco körül zöldéinek a k a k tu s z o k  és a Garda tó északi végén a 
c itr o m  legészakabbra tolakszik. De természetesen csak a völgyekben van így, a 
hegyek rendszerint kopárok és a fekete sziklák fölött előcsillannak a Trent inót 
szegélyező havasok örök hómezői.

Mert hó és jég nyáron is van elég a Trent inóban. Az O rd e r  déli része már 
Trentinóhoz tartozik ; belekapcsolódik az A d a m e l lo  és P r e s a n e l la  s a fantasztikus 
formákban gazdag B r e n ta  csoport, melyekkel szemben a keleti határon a M a r m o la ta  
emelkedik. Tájképi szépségekben rendkívül gazdag képek váltogatják egymást, 
azok semmiben sem maradnak el Északtirol turisztikailag jóval ismertebb 
helyei mögött. Különösen szépek a trentinói tavak. A Sarca völgyében a Toblino tó 
egyik félszigetén középkori várral épült, ma üdülőtelepnek van berendezve ; 
a Molveno tó, a Sugana völgyben ; a Caldonazzo tó és mindenekfelett az Alpok 
legszebb tava, a Garda Kivánál nyúlik be Trentino területébe.

A magasságkülönbségek Trentinóban igen nagyok, sokkal nagyobbak, mint 
másutt az Alpokban, mert a mélyebb fekvésű völgyek tengerszín feletti magas
sága nagyon csekély. Trentino legmagasabb pontja a Monte Cevedale, az Ortler 
csoportban 3762 méterre emelkedik az Adria fölé. Ezzel szemben a Garda tó 
tengerszint feletti magassága mindössze 65 méter. Ezért aki a Kiva körüli hegyek
nek, a Monte Baldónak, Rocchettának, vagy Monte Stivónak megmászására 
vállalkozik, az a térképen feltűntetett méterek számából semmit sem takaríthat 
meg azzal, hogy már egy viszonylag magas helyről indul neki a sziklavilágnak.

Trentino vízszintes kiterjedése nem nagy, mindössze 6357 km2, tehát egy 
nagyobb magyar vármegye területével egyenlő. Kereken négyszázezer lakja, 
vagyis km2-kint 65 ember. Első pillantásra különösnek látszik, hogy Trentino 
Európa legsűrűbben lakott részei közé tartozik. De figyelembe kell venni, hogy 
településre csak a fővölgyek és legfeljebb még ezek lankás hegyoldalai alkal
masak. A kis ország népességének már régen nem tud megélhetést biztosítani. 
Ezért Trent inóból száz év óta nagy az időszakos jellegű és az állandó kivándorlás. 
A háború előtt trentinói olasz munkások lepték el egész Ausztriát és ma sokan 
időszaki járnak munkára Olaszországba. A korlátozó intézkedések életbeléptetése 
előtt nagy volt a trentinói kivándorlás az Egyesült Államokba és részben Dél- 
amerikába is.

A település rendkívüli sűrűségének van még egy rendkívül érdekes bizonyí
téka. Az idegeneknek ez nem nagyon szokott feltűnni. Ez az á lla t i  é le t te lje s  
h iá n y a . A gazdálkodás fentebb vázolt rendszere mellett a marhát csak istállóban 
lehet tartani. A tehéncsordák Tirol német vidékén szinte hozzátartoznak a vidék 
képéhez, itt teljesen hiányzanak. A lovat fölöslegessé tette a gépkocsi ; egy-egy 
elárvult konflis lovon kívül, amelyik csak a hagyományt képviseli, lovat nem lehet 
látni. Még a katonaság is motorizálva van s csak a hegyi tüzérségnek vannak 
ágyú- és lafettahordó öszvérei.

De a szabadban, az égbenyúló hegyek világában csak akadnak állatok, — 
kérdezhetné valaki. Évkönyvek emlékeznek meg róla, hogy a Trentinóban mikor
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A Toblino tó  és a várkastély.

ejtették el az utolsó farkast, rókát, szarvast és őzet. Még a nyulat is teljesen 
kipusztították. A mormotát, patkányt és egeret kivéve, Trentinóban minden 
négylábú vad teljesen kipusztult. Az állatvilágot úgyszólván kizárólag a madarak 
képviselik.

De a madárvilág sem valami gazdag és változatos. A magas hegyekben e l 
fordulnak ugyan szárnyas ragadozók, de nagyon gyéren. A völgyekben évszáza
dokon át dívott a madárpusztítás barbár szokása. A veréb, fecske és minden 
éneklőmadár a Trentinóban és Lombardiában évszázadokon át a legnagyszerűbb 
csemegének számított. Madárvonulás idején az Adige völgyében ezerszámra 
fogdosták össze csapdákban és hálókban a kis énekeseket. A néhai osztrák közigaz
gatás mindent megtett ennek az embertelen és gazdaságilag is káros szokás meg
akadályozására. Esténkint azonban kis korcsmákban minden tilalom ellenére 
megjelent a madaras ember, aki bizalmaskodva kínálta az u c c e llit , a pálcikákra 
tűzött apró énekló'madarakat. Trento fölött emelkedik az U cce lla ra , neve szerint 
madarak hegye, ahol a mi császárvadász időnkben már egy madarat se lehetett 
látni. A fasiszta kormány is üldözi a madárpusztítást ; talán idővel a hangtalan 
mezők és hegyoldalak újra be fognak népesedni.

Mint már mondottuk, Trentino legfőbb ütőere az Adige völgye, ez a 
kicsiny tartományt két nagyjából egyenlő részre tagolja. Az Adige völgyének 
körülbelül a közepén, ahol a tartomány főbb közlekedési vonalai is találkoznak, 
fekszik T r e n to , a tartomány gazdasági, politikai és kultúrális középpontja. Saját
ságos, teljesen olasz jellegű város, a kis osztrák mázt végérvényesen elvesztette, 
mióta a kakastollas császárvadászok és az osztrák időket jellemző egyenruhák 
kivonultak a falai közül. A világháború előtt a négy tiroli császárvadász ezredben
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nagyon sok magyar önkéntes szolgált ; sokan a trentói Madruzzo kaszárnyából, 
a roveretói Castellóból és a rivai Roccából indultak a harcterekre. Ezek az öreg 
császárvadászok, akik lehetnek még jó néhány százan, szívesen és kegyelettel 
emlékeznek vissza a Trentinóban töltött napokra, amely örökre eltűnt ifjúságuk
nak sbha vissza nem térő darabkáját idézi fel.

A város jellegzetes építményei természetesen az olasz uralom idején is 
megmaradtak. A rómaiak emlékét őrzi ma is a város legnagyobb építményének, 
a Castellónak A u g u s z tu s  to r n y a . A S a n  A p o l l in a r i s  temploma kimondottan longo- 
bárd építmény. A longobárdok vetették meg az alapját Trento világhírű d ó m já n a k  
is. A S a n ta  M a r ia  M a g g io re  és a C a ste llo  d e l b u o n  C o n s ig lio  falaihoz fűződik a kato
likus világ belső reformációjának, a tr id e n t i  z s in a tn a k  az emléke.

Századokon át a Castello a trentói püspök-fejedelmeknek volt a székhelyük. 
Napoleon olaszországi hadjáratakor a püspök elmenekült s a franciák a kastély 
műkincseit alaposan megdézsmálták ; szétszedték és elvitték még a zománcos 
cserépkályhákat is. A napóleoni háborúk után a püspökfejedelemség elvesztette 
önállóságát s az osztrák tábornokok elég barbár módon kaszárnyát csináltak a 
Castellóból. Hiába volt a trentói városi tanács minden kérése, hogy adják át a 
Castellót múzeum céljára, a hadügyminisztérium nem engedett. Egyrészt azt 
követelte, hogy a város legalább ugyanannyi katona befogadására alkalmas új 
laktanyát építsen, másrészt nem is nagyon volt szándékában ezt a falakkal körül
vett, hatalmas épülettömböt visszaadni, mert onnét nagyszerűen lehetett uralkodni 
az egész város felett.

így azután nem volt valami épületes látvány, hogy a faragványos mennye
zetekkel, aranyos díszítésekkel, freskókkal ékes termekben katonai szalmazsákok

C astello del buon Consiglio. A középkori trentói püspökfejedelm ek székhelye.
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sorakoztak, a néhai házi 
kápolnát faraktárnak hasz
nálták, a domborműveket 
leverték s az egykori csá
szárok, királyok és büszke 
főpapok képeibe szögeket 
vertek, hogy a beneschaui 
cseh infanteristák fel tud
ják aggatni köpenyegüket 
meg bajonetszíjukat.

Csodálatosan szép a 
kilátás a városra a Castello 
del buon Consiglio harma
dik emelet i loggiájáról. Kü
lönösen szép a kép nap
lementekor.

A háború után az ola
szok múzeummá és egyút
tal búcsújáró helyé avat
ták Castellót. A nagy pa
lota egyik termében mű
ködött ugyanis az osztrák 
hadbíróság, amelyik ha
lálra ítélte Cesare B a t t i s t i t ,  
Damiano C h ie s á t és Fabio 
F i l z i t ,  akik osztrák tarta
lékos tiszt létükre fegyver
rel harcoltak az olasz ol
dalon Ausztria ellen. A 
várároknak az a része, ahol 
kivégezték őket, F o s s a ta  
d e i M a r t i r i  nevet visel;
a kivégzések helyét pe- a  Garda tó . A háttérben R íva és a M onte S tivo . A hegy-
dig mál’vánvlappal jelöl- oldalban fenn a régi osztrák m üút, a latta  az olaszok ép ítette
téli meg Strada Gardesana.

A három kivégzett
közül csak Cesare Battisti játszott a háború előtt jelentősebb politikai szerepet, 
ő volt ugyanis az ausztriai olasz irredenta vezetője. Szülőházát a Dóm-téren 
márvány emléktábla jelöli s a D o ss  T r e n to  hegyen, az Adige jobbpartján hatal
mas emléket emeltek neki, amely uralkodik az egész völgy felett. Az emlék egy 
oszlopoktól teljesen zárt kör, közepén sötét márványkoporsó. Az emlék létesítésé
ben nagy része volt Mussolininek, aki trentói tartózkodása idején gyakran érint
kezett Battistivel.

Trento után a tartomány második városa R o v e r e to . Ennek is megvan a hegyen 
fekvő, festői fekvésű várkastélya. A roveretói kastélyban is múzeum van, a v i l á g 
h á b o r ú  m ú z e u m a . Termeiben az olaszok összehordták a világháború legkülönbözőbb 
emlékeit, fegj^vereket, egyenruhákat, zászlókat, képeket, okmányokat. A kapu 
előtt egykori osztrák-magyar harminc és feles áll őrt. A kastélyban felállították 
az ágyúkból öntött e m lé k h a r a n g o t , és azt a világháború hősi halottainak emlékére 
szokták megszólaltatni. A harangnak azonban valami öntési hibája volt, amf
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rekedtessé tette a hangját. Ezért 1938 októberben leszerelték és Veronába vitték, 
ahol újra fogják önteni.

Roveretónak egyébként akad magyar vonatkozású emléke is. A várossal 
közigazgatásilag egyesített Sacco községben, a templom melletti kis emlék latin 
felirata szerint ott volt internálva és ott is halt meg 1787 október 28-án B a t t y h y á n y  
Á d á m  V e n c e l német római birodalmi herceg, aranygyapjas lovag és titkos tanácsos. 
Az emléket fia, Batthyány Lajos herceg emeltette és 1839-ben unokája, Fülöp 
herceg restauráltatta. A saccói templomban is van egy 1867-ből származó emlék
tábla, amelyet B a t t h y á n y - S tr a t tm a n n  F ü lö p  herceg állíttatott ősének emlé
kezetére.

A saccói plébános kérésemre lemásolta az emléktáblák szövegét. Közölte 
velem, hogy a község lakosai körében apáról fiúra szálló legenda formájában még 
ma is él a dúsgazdag magyar főúr emlékezete, aki száműzetésben, Isten előtt meg
alázkodva, szegény emberek társaságában töltötte életének utolsó éveit. Hogy mi 
volt a herceg száműzetésének oka, arról már nem tud a helyi szájhagyomány. 
A plébánián egyébként ma is őrzik a Batthyány Ádám Vencel herceg lelki üdvéért 
tett misealapítvány alapító levelét.

Magyarországon Trentinót régebben leginkább csak azok ismerték, akik a 
császárvadászoknál szolgálták önkéntesévüket. A világháború alatt magyar 
csapatok is nagy számmal vettek részt Tirol védelmében. A Monte-Grappa alatt, 
amely a Brenta mellett majdnem merőlegesen emelkedik ki őrtorony módjára a 
Velencei síkságból, magyar hősök ezrei alusszák örök álmukat. De az idegen- 
forgalom inkább csak átszaladt Trentinón s a magyar utasok az Adige völgyén 
kívül nem sokat ismertek belőle.

Hogy az idegenek Trentinót csak kevéssé ismerték, annak okát a közlekedés 
nehézségeiben kell keresni. Hiába voltak az Adamello, a déli Ortler és a Marmolata 
vidékének csodás • szépségei, ha azokat nem lehetett megközelíteni. Vasútja 
Trentinónak kevés volt s a bozen-alai fővonaltól félreeső völgyekből alig lehetett 
elvergődni. Mióta az útépítés mesterei, az olaszok elsőrangú műutakkal hálózták 
be egész Trentinót és mindenfelé sűrű autóbusz-közlekedést rendszeresítettek, a 
legtávolabbi völgyekbe is könnyen, gyorsan és olcsón lehet eljutni. Sok pompás 
kútja van ma Trentinónak, de valamennyi közül kiválik a s tr a d a  G a rd e sa n a , az 
az út, melyet a Garda tó nyugati oldalán,^ magasan a sötétkék víztükör fölött, a 
Rocchetta oldalába robbantottak ki. Úgy technikai, mint túrisztikai szem
pontból ez az út vetekszik a világ legszebb útvonalaival.

Es mi, akik egyre jobban fogyatkozó számban vagyunk már azok közül, 
akik valamikor a világ legszebb helyőrségében, Rivában ettük a császár kenyerét, 
hideg téli napokon magunk elé idézzük a Garda tó képét, ahol ragyogott a Nap s 
a végtelen víztükör felett valahol a sejtelmes Lombard alföld táján veszett el 
tekintetünk.

<5
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KULTÚKA AiBOZÓTBAN
— Ceyloni útirajz —
írta SUPKA FERENC

A Sigiry-resthouse bárpultja mellett már az ötödik pohár limonádéval 
hűsítem olthatatlan szomjamat és hallgatom az üzletvezető riadozásáit kirán
dulásunkat illetőleg. Néhány hét óta ugyanis egy megdühödött elefánt garáz
dálkodik a környéken. Több embert, állatot megtámadott és elpusztított már, 
anélkül, hogy a kiküldött vadászok puskavégre keríthették volna. Az ilyen csor
dájából kivert elefánt esküdt ellensége minden élőlénynek, akivel rossz sorsa 
összehozza. Nem ismer félelmet, jóakaratot. Veszett kutya módjára támad és 
pusztít el mindent, ami az útjába kerül.

A veszett elefánttal való találkozás lehetősége természetesen nem vette el 
kedvünket az elindulástól. Valahogy hittük is, nem is, a hallottakat. Egy héttel 
később azonban a colomboi Daily Newsben olvastam, hogy ezt a veszedelmes 
elefántot, — miután áldozatainak számát ismét gyarapította egy biciklis posta
küldönccel, — a kivezényelt vadászok leterítették.

Délután három óra felé járt az idő, amikor megsarkantyúztuk benzin
paripánkat és nekivágtunk a dzsangalnak. Habaranenál elhagytuk a sziget keleti 
oldalán fekvő kikötőbe, Trincomalébe vivő országútat. Az őserdőn keresztül- 
menő keskeny, jól aszfaltozott úton haladtunk. Csendes út. Polonnaruwáig nem 
találkoztunk járművel, emberi lénnyel. Az alacsonyabb dombok oldalán vivő 
út egyik kanyarulatánál hirtelen óriási víztükör bukkant elénk : a Minneri tó. 
Mesterséges víztartály. Maha Sena király építtette a száraz időszak idejére Kr. u. 
275-ben. A hatalmas víztartály kerülete közel 85 kilométer. Eredetileg még 
nagyobb volt, de az építése idejétől eltelt 1600 év óta az őserdő már jó részét 
visszafoglalta. A tó egyébként mitsem vesztett szépségéből. Az angolok ezen a 
helyen is «bird sanctuary»-! létesítettek, vagyis menedékhelyet a madarak szá
mára. Vadászat, lövöldözés tilos. Ennek eredményeként a madarak, főleg a vizi- 
madarak ezrei népesítik be a csodaszép tavat. A vadászati tilalom következtében, 
vadban különben is gazdag a dzsangal. Esténként elefánt- és bivalycsordák jár
nak a tóhoz, évszázadok óta kitaposott ösvényeiken, — az őserdő egyedüli jár
ható útjain — szomjukat csillapítani. Gyakori a leopárd, medve, szarvas, kisebb 
vadaknak pedig se szeri, se száma. A magasabbrendű emlősöket a majmok kép
viselik nagy számmal. Csapatonkint futottak át előttünk az úton. Az útszéli 
fákról is csillogó szemű, fekete kis gnóm pofáik bámultak reánk. A hírszereplést 
aligha kedvelték, mert amint felemeltem fényképezőgépemet, rosszat gyanítva, 
nyomban eltűntek a lombok között. Jó darabig egy félénk sakál nyargal előttünk 
behúzott farokkal, mikor azonban látja, hogy nálánál gyorsabb üldöző követi, 
felborzolt szőrrel ugrik vissza az őserdő sűrűjébe. Ez a sűrűség is megérdemel 
egy-két szót. A mi erdeinket ismerem a Bakony tói a Kárpátokig ; hónapokig 
voltam lakója Szibíria őserdőinek — a tajgának, — ismertem más sűrű erdő
ségeket is, de ilyen sűrűséget még nem láttam. Az előbbieket még meg lehetett 
kerülni, esetleg néhány karcolás és ruhaszakadás árán átvágni, itt mindez lehetet
len. Részben a fák és bokrok sűrűsége, de még inkább az ezeket összekötő kúszó 
növények fákká vastagodott indái és egyes fák léggyökerei lehetetlenné teszik 
az áthatolást. Néhány lépésnél tovább fejsze nélkül a dzsangalba nem lehet 
bemenni.
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Egyik fordulónál hirtelen a mi udvarházaink kakasaihoz hasonló pazar 
tollazatú, karcsú, formás kis szárnyas került elénk. Közeledtünkre könnyedén 
felrepült egy fa tetejére. Vadkakas volt. (Milyen furcsán hangzik ez magyarul.)

JKétórai autóút után megérkeztünk az őserdó'be temetett régi főváros, 
Polonnaruwa romjaihoz.

Ceylon (Szilán) szigetén elszórva sok építészeti és szobrászati remeket talá
lunk, a legszebbek mégis a sziget két ősi fővárosában : Anuradhapurában (Kr. e. 
500 — Kr. u. 800) és Polonnaruwában (Kr. u. 800—1300) vannak. Ezek a 
művészeti emlékek egyhamar meggyőzik a látogatót a több, mint kétezeróves 
szinghaléz kultúra magas színvonaláról. Egyik hely érdekesebb és értékesebb a 
másiknál. Anuradhapura a sziget legősibb fővárosa. Vasútja lévén, nagyobb láto
gatottságnak is örvend, mint a bozótba temetett másik főváros : Polonnaruwa. 
Ennek bája éppen elhagyatottságában, az őserdő növény és állatvilágának zavar
talan pompájában rejlik. Amikor a tamil betörések Anuradhapurában bizony
talanná tették a helyzetet, a szingaléz királyok a délre fekvő Polonnaruwába 
tették át székhelyüket. Ezt követőleg a magas helyek között fekvő Kandyba 
szorultak.

A Polonnaruwában látottak minden várakozásunkat felülmúlták. Egész 
gyöngysorát találtuk itt az építészeti remekeknek. Eredetiségükkel, művészi 
becsükkel megközelítették a görög és egyiptomi emlékeket.

A citedellát a ceyloni régészeti társaság drótkerítéssel vette körül az 
erdő vadállatai ellen. Még néhány évvel ezelőtt csak fegyverrel a kézben volt 
tanácsos a romok között járni, mert a medvék és egyéb vadállatok az elhagyott 
templom- és palotaromokat egészen kisajátították maguknak.

Még a drótkerítésen kívül találunk egy csodaszép, hindu stílusban épült

A polonnaruw ai W ata D agé, előtérben egy Buddha szobor.



189

A W ata D agé részlete, háttérben baloldalt a Sat Mahal Prasada.

kis templomot. A szingkalézek Dalaga Maligawa (szent fog) templomának neve
zik. Valószínű, hogy egyideig itt őrizték Buddha egyik fogát, melynek most 
Kandyban külön temploma van. Évenként egyszer pompás körmenetben, drága
kövekkel díszített szent elefánt hátán, ezernyi rajongó zarándoktól és kíváncsi 
európaitól kisérve viszik körül ezt az egyébként nem hiteles ereklyét. Magam is 
láttam ezt az elefántcsont színű fogat. Akkora, mint a kisujjam. Semmiféle elkép
zelhető ember szájában nem lehetett helye. A régészek a szent fog templomát 
Síva dévaiénak (Siva templomnak) hívják, miután 1907-ben gyönyörű bronz Síva- 
szobrot találtak benne. Éz a kis templom az ősi hindu építészet egyik legérté
kesebb műemléke. Kétségtelenül délindiai, hindu eredetű. Kőlépcsőkön jutunk 
fel a templom tetejére. Már itt is átfogó képben tárul elénk az alattunk elterülő 
és sűrűn egymás mellé épített nyolc-tíz teljesen különböző stílusú és rendeltetésű 
épület.

Ezek közül legelőször a Wata dage (ereklyekörház) vonja magára a figyel
met. Köralakú templom, három mindig kisebbedé' és emelkedő körkörös terrasz- 
szal. Az első terraszra csak egy lépcső visz fel északon, míg innen a másodikra 
már négy feljáró vezet minden égtáj felől. Mindegyik feljáró előtt gránitból fara
gott kis kapusfigurák és egy-egy gyönyörűen faragott félköralakú küszöb, az 
úgynevezett holdkő. A falakat mindenütt remekbefaragott domborművek, csipke
szerű áttört kőmunkák díszítik. A belső terraszt domborművekkel díszített oszlo
pok veszik körül.

Az egész épület súlyos gránitkövekből épült, kivéve a középső köralakú 
téglafalat. Alakja emlékeztet a Colosseum épületére, de arányaiban messze mö
götte marad. Az évszázadok monszun esőitől mosott márványkeménységű gránit 
valami különös sárgás fénnyel csillog. A faragott bejáratok ezüstszürke színűek,



140

zöldes patinával, középen a haragosvörös téglafal fölé zöld lombok borulnak, 
fölöttük a ragyogó kék ég : leírhatatlanul szép . . . Sajnos, ezt a színhatást nem 
örökíthettem meg felvételeimen.

A legtöbb épület az egyik legnagyobb szinghaléz király, Parakrama nevé
hez fűződik (Kr. u. 1100), azonban mint mindenütt, ahol elődei valami mara
dandót alkottak, itt is megtaláljuk Misanka király öndicsőítő tábláját. Misanka 
a ceyloni régészek szerint valószínűleg csak egy csarnokot építtetett a Wata dage- 
hoz, táblája mégis úgy tünteti fel, mintha az egész épület az ő alkotása lett volna.

A Wata dage mögött van a Sat Mabal Prasada. Alakja a gyermekszobák 
építészeti kísérleteire emlékeztet. Furcsa, hét egymásra helyezett, folyvást kiseb- 
bedő kockákból alkotott piramis ez. Kívülről úgy látszik, mintha belsejében 
tágas terem volna, pedig csak téglával, kővel van kitöltve. Egyedüli lakói a 
kígyók, de azok szép számmal, úgyhogy a tnlságos közeledés nem ajánlatos.

A Wata dagé-tól nem messze rengeteg nagy, égnek meredő oszlop jelzi, 
hogy itt állt valamikor teljes pompájában Misanka király tanácsterme. Háttér
ben viharvert álló Buddhaszobor. Majd virágos oltár, csodálatosan faragott osz
lopokon, főleg lótuszvirágmotivumokkal.

Pazar ősi fürdő romjai mellett visz útunk. A dombon épült királyi palota 
romjait nézegetjük. Parakrama király építtette egykorú szinghaléz feljegyzések 
szerint, a leggazdagabb keleti fantáziát felülmúló pompával. A Mahawansa című 
szinghaléz krónika szerint,, a hétemeletes királyi palotának ezer szobája volt. 
Kapui, ajtói, ablakai színaranyból készültek. A nagy Parakrama szobája drága
kövekkel és igazgyöngyökkel volt kirakva. A mennyezetről színaranyból készült 
lámpák, füstölők lógtak igazgyögyfüzéreken. A király többszáz feleségének szo
bájában is mérhetetlen értékű kincsek voltak, csupa arany, drágakő és elefánt- 
csont.

Mindebből ma már nem látunk egyebet, mint óriási, haragosvörös téglából 
épült düledező romot. Ezt is csak félévi kemény munkával tudta a ceyloni régé
szeti társaság az őserdőtől visszahódítani. A sokszáz gyönyörűen faragott oszlop
ból alig maradt valami. A falakat is csak az mentette meg az összeomlástól, 
hogy a vastagságuk a legtöbb esetben három-négy méter. Mindez természetesen 
nem nyújt több támpontot a palota eredeti pompájának képzeletbeli helyreállí
tásához, mint egy porladozó lábszárcsont egy századokkal ezelőtt élt tündéri 
szépség elképzeléséhez. A palota körül heverő nagytömegű tégla arra enged követ
keztetni, hogy sok melléképület vette körül. A Mahawansa megemlíti itt a «her
cegek fürdőjét». Remekművű oroszlán, elefánt és virágalakok díszítették. Meden
céje vize óriási kőkrokodilok szájából csurdogál.

A palotától keletre néhány száz lépésnyire van a Potgul- Vihara buddhista 
kolostor, Parakrama király egyik kedvenc tartózkodóhelye. Itt is van egy sziklá
ból faragott szobor. Eredetisége és művészi tökéletessége páratlan. Mérete két
szerese az életnagyságnak. A néphit szerint magát Parakramát ábrázolja, a szob
ron azonban semmi jelét sem találjuk a királyi méltóság kidomborításának. 
Idősebb, szakállas embert ábrázol, magas süveggel. Az alak ballábára nehezedik, 
tartása természetes, kezeiben pálmalevélre írt könyvet tart, figyelmét erre össz
pontosítja. Igazi művészi alkotás, mentes minden konvenciós merevségtől. Annyira 
közvetlen és emberi, hogy minden valószínűség szerint portrészobor. Alighanem 
valami nagy hindu guru-t (tanítót) ábrázol.

A polonnaruwai romoktól pár száz méterre hatalmas mesterséges tó, a 
Topa-wewa van. Az angol kényelem ennek partjára is egy resthouseot varázsolt. 
Az erkély kényelmes karosszékéből bámulom azt a fölséges színpompát, mellyel
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az ég búcsúztatja távozó királyát. Körülöttem az őserdő' mélységes csendje. 
Előttem a hatalmas tó. Tükre tompított pasztelszínekben veri vissza az égbolt 
ragyogását. Valamikor régen Parakrama király nyári palotája állott ezen a fel
séges helyen. Ha a belső pártviszályok és tamil betörések pihenőt engedtek ennek 
az erőskezű uralkodónak, bizonyára ő is nyönyörködve merült el a fekete őserdő
vel koszorúzott tündéri tájkép csodálatában.

-— Hallo Mr. Supka, what are you doing here? — riaszt fel álmodozásom
ból egy érces férfihang.

Istenem, még itt is ismerős? Ebben az esetben azonban a találkozás 
kellemes. A colomboi régészeti társaság megbízottja : Mr. Langhurst, a polon- 
naruwai műértékek felügyelője és a további ásatások vezetője.

Egy pohár whisky mellett csakhamar szakszerű magyarázatot adott a 
romokat illetően. Az ilyen elhagyott helyen robinzonoskodó emberek örömével 
igyekezett egy csónakkirándulásra rábeszélni, hogy néhány vad bivalyt és elefán
tot mutathasson. Ilyenkor alkonyattájt jönnek elő a sűrűségből inni és fürdeni. 
A tó különben is eldorádója a horgászoknak, csak a resthouseig is elszemtelenkedő 
krokodilusokra kell ügyelni. Maga az őserdő is hihetetlenül gazdag vadban. 
Büszkén mutatta előző napi zsákmányát : egy szép leopárdot. A dzsangal élet- 
képességére jellemző, hogyha valahol ásó és fejsze segítségével sikerül is utat 
törni az őserdőbe, annak két hét múlva nyoma sincs. Éppen ilyen gyorsan tün
teti el az elhullott állatok és az őserdő áldozatául esett emberi test maradványait. 
Langhurst nemrégiben jól megtermett medvét ejtett el és tetemét otthagyta az 
elhagyatott sűrűben. Nyolc-tíz nap múlva ismét arra járt, de a medve teteméből 
már nem talált egy csontot, egy fogat, de még egy szőrszálat sem. A vadak, a 
keselyűk, a legkeményebb csontot is elrágó nagy sündisznók, a hangyák, a széllel 
és esővel párosulva tökéletesen elvégezték a megsemmisítés munkáját.

«Holdkő» küszöb Polonnaruwában.
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— A csónakkirándulást 
nem fogadhatom el, — 
mondom Langlmrstnak. — 
Még ma Kandyba kell ér
nem, hogy kora reggel foly
tathassam utamat a több 
mint 8000 láb magasan 
fekvő Nuwara-Eliyába. Er
ről nem akarok lemondani. 
Nemcsak a páratlan szép 
hegyi út, a kilátás és levegő 
miatt, hanem mert ismét 
dideregni, fázni szeretnék. 
Többéves trópusi tartózko
dásom alatt félig már el
feledtem ezt az érzést.

•— A fázásnak és fagyos
kodásnak azt hiszem min
den árnyalatát kiélvezhette 
ötéves szibiriai tartózko
dása alatt, — nevetett Lang- 
hurst. — A gyönyörű vidék 
és a már unt trópustól elütő 
természeti szépségek azon
ban feltétlenül megérdem
lik a fáradtságot. Remélem, 
dühödt elefántokkal és egyéb 
vadakkal semminemű kelle
metlen kalandja nem lesz 
az éjszakai dzsangalban ...

Az autóduda rekedt hör- 
gése türelmetlenül, szemre
hányóan hangzott felém. 
Az egész t ársaság már út rá
kászén várt a kocsinál.

— Sietnünk kell, hogy 
idejében hátunk mögött 
hagyjuk a dzsangalt, —

mondja bájos soff őrünk, a körülbelül százkilós ceyloni hölgy.
Sűrű, sötét már az este, mikor ismét elszáguldunk az impozáns romok mellett. 

A Siva dévaié és a Wata dage komor árnyképei visszasüllyedtek évezredes álmukba, 
csak a föléjük boruló ficus fák bólongatnak felénk. Különös, hogy a trópuson 
nincs meg az a napnyugta utáni derengős félhomány, amely otthon néha órákig 
is eltart. Itt napnyugta után egy órával már sötét éj van, hacsak a Hold nem gon
doskodik megfelelő világításról.

Furcsa, kísérteties az út. Autónk reflektora, a modern civilizáció büszke 
és erőszakos képviselőjeként kíméletlenül vág utat magának az alvó őserdőben. 
A fénykévében szentjános bogarak százai cikkáznak, apró mécseikkel szokatlan 
arányú csillaghullás illúzióját keltve. Néha egy-egy sakál, sündisznó, majom 
kerül a fényszóró hatáskörébe. Ijedt szemeik csodálatos ragyogással verik vissza

Kapuőr alakja a polonnaruwai rom ok közt.
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a reflektor fényét. A legnyugtalanítóbbak mégis az erdő sűrűjéből csillogó sze
mek. Mikor két-két csillogó tűzgömbnél nem látni egyebet. A szemek nagyságá
ból és magasságából igyekszem találgatni, hogy miféle állathoz tartoznak. Az 
egyik szempár két égővörös golyó, a másik hideg zöldes fénnyel csillog, a harma
dik rikítóan sárga. Néha behunyódik egy pillanatra, majd ismét kigyullad, de 
még mielőtt kivehetném a sűrűség mögött az állat körvonalait, már tovább is 
száguldunk.

Autónk türelmetlen mohósággal nyeli a mérföldeket. Hangtalanul bámu
lom az ablakon keresztül a szokatlan tűzijátékot.

- Ne üljenek olyan csendben. Ilyenkor azt hiszem, hogy egyedül vagyok, 
— hangzik hölgyvezetőnk nyomott hangja.

— Csak nincs baj az idegekkel? — kérdem mosolyogva.
Még mielőtt felelhetett volna, nyuszi kerül a reflektor fényébe. Sebes vág- 

tatással igyekszik menekülni, de nem mer kiugrani a fénycsóvából a sötétbe. 
Inkább folytatja ezt az életre-halálra menő versenyfutást. Az eredmény persze 
előrelátható. Egy kellemetlen puha huppanás és egy nyállal kevesebb van a 
világon.

— Ezt a vadászzsákmányt csak nem hagyjuk itt az út közepén? — hallok 
hátulról méltatlankodást.

Visszahátrálunk a gyilkosság színhelyére és kiugróm, hogy beemeljem a 
zsákmányt.

— Mehetünk, — mondom a néhai erdőlakót lábaimhoz fektetve.
Motoszkálás, taszigálás a sofíőrülés irányából. A kocsi nem indul. Ideges

kapkodás. Végigtapogatása az összes tolókáknak és húzókáknak. Az autó állva 
marad. A tülök azonban rekedten felhördül.

— Nem marad más hátra, mint várni, amíg jön valami veszett elefánt és

Misanka király (X II . sz.) trónterm e Polonnaruwában.
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megtol bennünket egy darabon. A ceyloni utakon ökörfogat helyett nem egyszer 
tolatják elefántokkal a megrekedt autókat a legközelebbi javítóhelyig, — jegy
zem meg vigasztalólag.

— Ne fesse az ördögöt a falra, — hangzik ijedten a rendreutasítás.
— De mi történhetett ezzel a géppel? Az előbb még semmi baja 

sem volt . . .
— Oh my Goodness, — hangzik egy megkönnyebbült sóhaj és a követ

kező pillanatban már ugrik is egyet kocsink.
— No mi volt a baj? — kockáztatom meg a kérdést, amikor autónk egyen

letes sebessége már némi biztosítékot nyújtott ahhoz, hogy a legközelebbi bak
ugrásnál nem harapom el a nyelvemet.

— Semmi, — hangzik kurtán. Valóban nem volt semmi. Csupán amikor 
megálltunk, őnagysága egy reflexmozdulattal elfordította a motorzáró kulcsot 
és ezt idegességében elfelejtette.

Teljes sebességgel száguldunk Kandy felé. A Mineri tó most már a Hold 
ezüst sugarait veri vissza. Ellenállhatatlan tündéri hangulatot keltve szirén mód
jára csábít partjaira. A magam részéről szívesen engednék is ennek a csábítás
nak, de társaim, mint Odisszeusz bedugott fülű hajósai, hallani sem akarnak 
további idővesztegetésről.

Hamarosan kiérünk a dzsangalból. A falvak körül már mérsékelni kell a 
sebességet, mert a tehenek mind kint fekszenek az országúton. Istállójuk nincs 
szegényeknek, a fű harmatos, nedves, így hát előszeretettel választják éjszakai 
nyugalom helyéül az aszfaltozott országutat, amely egész éjszakán át tartja a 
nappal beszívott Napmeleget. Dudálással, fényszóróval, motorberregéssel csak 
annyit érünk el, hogy kissé felemelik a fejüket és egykedvűen hunyorogva bámul
nak a reflektor fényébe, mintha gazdáikkal együtt ők is megtanulták volna a ki
kerülhetetlen Karma (végzet) örök törvényeit. Gyakran ki kell szállnunk és 
bottal kergetni el őket az útból.

Éjfélfelé jár az idő, amikor Peradeniya (Kandy elővárosa) resthouse-ának 
kapuján bezörgetünk. Fáradtságunknál csak éhségünk volt nagyobb és így a 
hindu szakács összeütött estebédjének nagy sikere volt. Eövidesen megtárgyal
tuk az asztalnál az eseményteljes nap élményeit és a Polonnaruwában látottakat. 
A többi európaival együtt mi is másodrangií emberi lényeknek tekintettük eddig 
a bennszülött lakosságot, s most láttuk, hogy ezeknek a «vadak»-nak már kultúr- 
igényeik, ezek kielégítéséhez szükséges ügyességük és művészi érzékük volt már 
akkor, amikor az európai nemzetek még történelem előtti idejüket élték. Utol
érhetetlen remekműveket alkottak már akkor, amikor az építészet nálunk még 
csak a sátorverésig ért el.

— Ünnepélyesen bocsánatot kérek szinghaléz embertársaimtól minden 
«barbárok, feketék» stb. elnevezésért. Penitenciaképen beültetem az első riksa- 
kulit riksájába és körültrappolom vele a várost! — mondja asztalbontás után 
társaságunk legifjabb tagja.

— De csak a bolondok házáig, — szólal meg termetes soffőrünk, aki a nyúl- 
vadászat óta ismét megtalálta a hangját. — Ilyesmit nem európai, de bennszülött 
sem bocsájtana meg. Azonkívül szegény riksakuli kényelmetlenebbül érezné magát 
a riksában, mint maga a rúdnál. Good night . . .
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EURÓPA LEGŐSIBB NÉPE
írta JUHÁSZ VILMOS

Minden ember mögött az ősök végtelen sora áll, az élő csak utolsó szeme a 
füzérnek. Azonban kevés az olyan ember, aki a családi múltnak ezt a fűzérét 
visszafelé távoli időkig követni tudja. Pontosan ugyanígy van ez a népekkel is. 
Olyan kis népről lesz most szó, amelyik egészen társtalanul áll a világban, rokonai 
teljesen ismeretlenek, nem azért mert új jövevény, aki rokonait messze, idegen 
világrészekben hagyta, hanem mert annyira ősi lakója szárazföldünknek, hogy 
rokonai mind kihaltak. Ha Európa népeiről statisztikai összeállítást nézegetünk, 
a felsorolásnak mindig a legvégén találjuk teljes társtalanságában a b a sz k  népet.

Eddig főként társtalanságuk tette nemzetközileg ismertté a baszkokat, 
csak a spanyol polgárháború óta kezd az európai közvélemény és a sajtó más 
vonatkozásban is foglalkozni velük. A polgárháborúban talán ők veszítették 
emberéletben és anyagiakban a legtöbbet. Lehetséges, hogy ez a veszteség olyan 
nagy, hogy önálló népi fennmaradásukat is végső veszély fenyegeti.

A spanyol polgárháború előtt az 1980-i statisztika szerint Spanyolországban 
920,000 baszk élt a nyugati Pireneusok termékeny völgyeiben, az úgynevezett 
baszk tartományokban, továbbá Navarra tartomány szomszédos területein. 
Franciaországban Basses-Pyrenées\departement-t, a francia Pireneusokat és a 
tengerpartvidéket közel 200,000 baszk lakja. Azonkívül még Argentínában és 
Uruguayban 200,000 baszk kivándorló él, zárt népi településben, ragaszkodva ősi 
szokásaikhoz és nyelvükhöz. Anyagi okok sokkal kevésbbé késztetik kivándorlásra 
a spanyolországi baszkot , mint magát a spanyolt . A négy baszk tartomány Spanyol- 
országnak az a vidéke, ahol a nép általános jóléte a legmagasabb. A baszk tarto
mányokban ismeretlenek a mammut birtokok, kísérő jelenségükkel a földnélküli 
mezőgazdasági proletársággal együtt. A nyugati Pireneusok termékeny völgyei
ben és hegyoldalain még a baszk parasztok a birtokosai az ősi rögnek. Ezeké a 
kis parasztbirtokosoké volt már akkor is itt a föld, — nemcsak a baszk tartomá
nyokban, hanem sokkal messzebb délre és keletre — amikor a spanyol világnak, 
nagybirtokos grandjaival és bérleti rendszerével együtt még nyoma sem volt. 
A Pireneusi félszigeten épen úgy, mint az Appennini félszigeten a föld meg- 
művelője többnyire nem birtokosa, hanem csak bérlője a rögnek. A baszkok 
azonban tulajdonosai földjüknek. A parlagian elhanyagolt, főként roppant csordák 
és nyájak legeltetésére szolgáló andaluziai nagybirtok sivatagához képest való
ságos oázis a baszk vidék. A baszk paraszt földművelésének belterjessége a hollandi 
vagy a bolgár kertészére emlékeztet. A tejtermékek és gabona mellett fontos 
szerep jut a kapásnövényeknek, a gyümölcsnek, a szőlőnek. Gazdálkodásuk, 
amelyet szinte őstörténeti emlékekként megmaradt kezdetleges eszközökkel 
űznek, példa arra, hogy a földművelés virágzása inkább függ a földműves teremtő 
akaratától és munkakészségétől, mint az eszközök technikai fejlettségétől. A baszk 
tartományok településformája az elszórt tanyarendszer ; a paraszttanyák csak a 
templom körül sűrűsödnek kis falvakká. A paraszttanyák világát a virágzó ipari 
és bányavárosok nem bontják meg idegen testekként. A baszk városlakó külsőleg 
idomulhat a városi igényekhez, szokásokhoz, életformához, de életének belső 
tartalma éppen úgy népének hagyományain alapul, akárcsak a világtól el
zárt, a nagyvilág befolyásától érintetlen tanyai életet élő néptársáé. Érdekes, 
hogy Spanyolország két legfontosabb iparvidéke nem tartozik a voltaképeni
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spanyol világhoz, hanem népileg és műveltségileg önállóságra törekvő terület; 
Katalónia, a délfrancia prevenciókkal rokon katalánok földje és a baszk 
tartományok.

Nyilvánvaló, hogy ezek az európai társtalanságukban szinte szánakozásra 
késztető baszkok éppen nem tartoznak a spanyol társadalom részvétet érdemlő 
nincstelenjei közé. Sőt ellenkezőleg : a baszkok vezető helyet foglalnak el a spanyol 
kapitalizmusban, szerepük hasonló ahhoz, amit a zsidók, örmények játszanak a 
keleteurópai államokban. Mintha a baszkok a spanyol gazdasági életben a kiűzött 
zsidók és mórok helyét foglalták volna el. Pedig épen a baszk az egyetlen spanyol- 
országi néptörzs, amelyre nem hatott a mór és zsidó befolyás. Bankárok, gyárosok, 
vállalkozók feltűnően nagy számmal akadnak közülük, általában élelmesebbek, 
mozgékonyabbak, mint a vállalkozó szellemtől irtózó spanyolok. Kiváltságos 
gazdasági helyzetüknek megfelelően általános kulturális színvonaluk is magasabb. 
Az analfabéták száma kicsiny, amíg Spanyolország az írástudatlanság egyik 
klasszikus földje Európában. A baszk nép a modern spanyol kultúrának nem egy 
kiváló alkotó szellemet adott. Említsük meg Unamunót, az utolsó évtized leg
mélyebb spanyol gondolkozóját és Zuloagát, akinek képein a zárt formát bilincsei
ből felszabadult színek tűzijátéka szikrázik.

Ez a kis nép, Spanyolország lakosságának egyhuszonötöde, nemcsak gazda
ságilag, hanem politikailag is kiváltságos helyet tudott magának biztosítani a 
spanyol világban. Széleskörű önkormányzatukat csak 1878-ban, a karlista fel
kelések leveretése után törölték el. A karlisták egy trónkövetelő nevét írták 
zászlaikra, de mint a történelemben annyiszor, a rengeteg véráldozatot nem a 
zászlóra írt jelszóért hozták. A karlista zászló alá azok a népelemek sorakoztak, 
akik a szabadelvűségnek és modernizálódásnak még a külső mázát sem tudták 
elviselni. A szélsőségesen konzervatív és hagyománybű karlista tábor zöme a 
baszkokból került ki. Hiszen hagyományaikhoz, zárt vallásos világképükhöz való 
ragaszkodásuk óvta meg őket idegen népek, idegen kultúrák befolyásától és igájá
tól. Szabadságukból és önkormányzatukból ezután csak néhány szimbólum maradt 
meg : de ne felejtsük el, hogy egy nép szimbolikus jogainak is nagy jelentősége 
van, ha a népközösség tényleg hisz bennük és ragaszkodik hozzájuk.

Nemcsak a modern vállalkozás területén vezetnek a baszkok a spanyol 
világban ; vezettek régebben olyan kalandos vállalkozásokban is, amelyek 
leleményességet és személyes bátorságot követeltek. Mielőtt a nagy nemzetek 
küzdelme megkezdődött a világtengerek uralmáért és a tengerentúli gyarmatokért, 
a baszkok voltak az Atlanti óceán legmerészebb hajósai. A baszk hajósok hatalmas 
rést ütöttek az óceánra települő mesék és mondák szövedékén. Jóval, talán évszá
zadokkal Columbus előtt, eljutottak már az Újvilág partjaira. Azonban Ejfound- 
land zátonyainak tényleg hajósmesékbe illő tőkehal gazdagságában nem óhajtottak 
más népek halászaival osztozni és ezért eltitkolták felfedezéseiket. A baszkok 
tehát úttörői és kezdeményezői voltak a spanyolok legnevezetesebb történelmi 
tettének, az Újvilág megismerésének és meghódításának.

Még figyelemreméltóbb, hogy a baszkoké volt javarészt a kezdeményezés 
a spanyol földnek a mór uralomtól való visszahódításában és a spanyol állam 
megalapozásában. A baszkokat a római források említik először, V a sc o n e s  néven, 
mint nyugtalan és harcias hegylakókat. A római birodalom kiterjedését ábrázoló 
térképek az egész Pireneusi félszigetet az Imperium Bomanumhoz tartozónak 
tüntetik fel. A valóságban a belső felföld és az északi hegyvidék törzsei felett a 
római sas uralma mindvégig csak névleges maradt. Ezek a harcias hegyi törzsek 
szívesen katonáskodtak a római légiókban, de otthon, a hazai földön majdnem
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érintetlenek maradtak a római befolyás
tól és szinte teljes függetlenségben éltek.
Ezek közül a független hegyi törzsek 
közül legnagyobb volt a baszkok terü
lete, jóval délebbre és keletebbre ter
jedt, mint a mai baszk tartományok.
Rómát a Pireneusi félsziget feletti 
uralomban megelőzte ellenfele, Car
thago, de a carthagói nagykereskedő 
vállalkozók és -zsoldos vezérek hatalma 
csak Andaluciára és a félsziget föld
közi partvidékeire szorítkozott és még 
kevésbbé hatott a baszkok hegyi vilá
gára, mint a római Imperium. A His
pániát délről, Afrikából gyarmatosító 
carthagói sémiták előtt évszázadokkal 
pedig egy nagy indogermán népcsalád 
hódította meg' északról a Pireneusi fél
sziget jelentékeny részét : a kelták, akik 
a rómaiak előtt a Dunántúlt, Pannó
niát és a Felvidék egy részét is bir
tokukba vették. Ezek a kelta honfog
lalók elkeveredtek új hazájukban az 
iber őslakókkal és mint k e ltib e re k  ural
kodtak a félsziget belső területén. Sa
játságos, hogy a kelta uralom nem ha
gyott mélyebb nyomokat a baszk népben. A római Imperiumot Hispánia 
földjén is a népvándorlás germán törzseinek beözönlése döntötte meg, közü
lök a gótok alapítottak tekintélyes birodalmat a félszigeten. A még kialakulat
lan germán-keresztény világ spanyol földön hamarosan szemben találta magát 
egy délről, Afrikából előretörő népvándorlással. Ez az iszlám sémita és hamita, 
arab és mór népáradatának inváziója volt. A Cfibraltári szoroson átkelve, elözön- 
lötte a Pireneusi félszigetet és visszaszorította itt a germán-keresztény népeket. 
Nos, sem a gótok, sem a mórok nem tudtak lényeges változást előidézni a baszk 
nép külső és belső életében. És ott volt már a római kortól a zsidók békés beözön
lése, amely kiűzetésük dacára a spanyol életre éppen nem maradt hatástalan. 
Csak a baszkok tudtak dacolni eredményesen mindezeknek a harcos és békés 
betöréseknek a hatásával — ugyanakkor pedig elsősorban ők segítettek megvetni a 
spanyol állam alapjait a mórok elleni harcok évszázadaiban. Keresztény hitük 
minden idegen befolyás és hatalom elleni védekezésüknek szilárd eszmei támaszt 
adott. Az egyetlen hatalom ugyanis, amely le tudta győzni ellenállásukat a 
kívülről jövő hatásokkal szemben : a kereszt volt. Krisztus igéjében mintegy 
megtalálták ősi vallásos hagyományaik végső értelmét : ezeket nem tagadták meg, 
hanem inkább átmentették az új keresztény keretek közé. Az egymástól teljesen 
idegen keresztény-spanyol és mohamedán-mór életmódnak és világfelfogásnak 
elkeveredése lazaságot és léhaságot vitt a spanyol életbe. A mór világ csábításai
nak csak az elzárkózott baszkok tudtak ellentállani. A baszk Navarra fejedelem
ség lett a fellegvára a mórok elleni keresztes harcokban kibontakozó spanyol 
nemzeti öntudatnak. A Spanyolországot kialakító két hatalom bölcsőjénél tehát 
ott voltak a baszkok, de különösen Castilia népéhez fűzik őket rokoni szálak.

Baszk férfi Beredeghi-ből. 
(Spanyolország, G uipuzcoa tartom ány.)
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Castilia képviseli pedig a legtisztább spanyol szellemet, azt, amit az idegen joggal 
százszázalékosan spanyolnak érez.

Honnan erednek és milyen ősrégi hagyatékot őriznek olyan féltékenyen ezek 
a baszkok? Ha a rokonai már nem is élnek, beolvadtak, felszívódtak más népekbe, 
de szokásaik és erkölcseik, életmódjuk, nyelvük, mindaz, ami népi önállóságuk 
féltett tartalma, talán nyomra vezet bennünket családfájuk felkutatásában. 
A baszkoknál ősi szokás volt, hogy az újszülött világrajövetele után az a p á t fek
tették le, gondozták, óvták a gonosz varázslatokról, kímélték minden munkától, 
úgy, mintha ő volna a gyermekágyas asszony. Ma már csak távoli világrészekben 
található föl a férfi gyermekágy, leginkább délamerikai indiánus törzsek közt. 
Azonban történetelőtti időkben Európában is el volt terjedve. Adataink vannak 
előfordulásáról Írországból, Skóciából, Albániából, Szardinia és Korzika szigeté
ről. Egykor még nagyobb területen : a Balkán más pontjain, az Alpok és Kárpátok 
vidékén is hódoltak ennek a szokásnak. Mindezekről a vidékekről azonban az 
életnek azt a rendjét, melynek a férfi gyermekágy egyik jelensége volt, kiszorí
totta új hódítók más életrendje. így történt ez mindenütt, éppen a baszk vidék 
kivételével : innen még a múlt század ötvenes-hatvanas éveiből határozottan 
említik s férfi gyermekágyasokat és a jelek szerint a baszk tanyai nép között 
még a legutóbbi időkben is követték a furcsa ősi példát.

Ez a szokás a mi felfogásunk szerint minden logika tagadása és megcsúfolása. 
Érezzük, hogy az életnek és a gondolkodásnak az a formája, amely a férfi gyermek
ágynak, a couvadenak szertartásaihoz vezetett, egy másik, az ismeretlenbe alá
merült világból való. Joggal gyaníthatjuk, hogyha megismerjük azt az idegen 
és immáron kihalt életrendet, amelynek a couvade egyik tartozéka volt, közelebb 
jutunk a baszk nép eredetének, családfájának rejtélyéhez. A férfi gyermekágy 
szokásának a néptudomány művelői nagyon sok és különféle magyarázatát adták. 
Annyi bizonyos, hogy valamiképen erősebben akarta kötni a férfit a családhoz. 
Egy olyan korszakból ered tehát, mikor a férfi kapcsolata a családjához nem volt 
olyan mély és szükségszerű, mint ma, de már törekedtek arra, hogy tartósabbá 
és szorosabbá tegyék. Úgy látszik, a couvade valósággal epilógusa egy korszak
nak és életrendnek, amelyben a család feje és összetart ója egyedül a nő volt. 
A couvade tehát végső kicsendülése volna az ősi, egykor az egész földön elterjedt 
anyajogi társadalmi rendnek, matriarchátusnak. A földművelést a nő munkája 
fejlesztette ki, a gyűjtő gazdálkodás primitív kezdeteiből. Ennek folytán az ősi 
földműves társadalmakban, amelyek nem törték még meg ekével a földet, a nőé 
volt a gazdasági, a társadalmi és a szellemi vezető szerep. A nő volt a családi élet 
kizárólagos fenntartója úgy érzelmileg, mint anyagilag. Egyedül ő viselte a jogokat 
és terheket, amelyek a történeti Európa társadalmaiban megoszlottak a nő és a 
férfi, férj és feleség, anya és apa között. Később az apajogi, patriarchális állat- 
tenyésztő társadalmakkal való érintkezés következtében a férfi az anyajogi terü
leteken is fokozott gazdasági és társadalmi befolyásra tett szert. Helyzete az 
anyajogi család keretei között is meg kellett, hogy változzon. A családfői jogokból 
és kötelességekből kezdte az apa is kivenni a maga részét. A születés misztériuma 
szabta meg eddig az anya kiváltságos helyét: ebben a misztériumban osztozott 
most a férfi is, olymódon, hogy magára vállalta a gyermekágy szenvedéseit és 
veszedelmeit. Ezzel mintegy kötelezettséget vállalt egyrészt az anyával, másrészt 
az újszülöttel, vagyis a családi közösséggel szemben. A férfi gyermekágy furcsa 
varázslatos szokása tehát úgyszólván utolsó akkordja az anyajogi rendnek és 
világképnek. A férfi gyermekágy szokásának Európában egyedülálló fennmaradása 
a baszkok között arra mutat, hogy az anyajog rendjének is nagyon szilárdnak és
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F elö ltözö tt nők tánca egy m eztelen férfi körül (Paleolit-kőkorbeli sziklafestm ény a coguli
barlangból, Spanyolország).

nagyon hosszúéletűnek kellett lennie közöttük. Tényleg, ez az Európában máshol 
rég kihalt ősi társadalmi forma még az újkor századaiban is ott lappangott a 
baszkok világában, mint valami utolsó menedékhelyen. Még a XIX. század elején 
a baszk családban a legidősebb leány a szülői örökségből kiházasította fivéreit 
és ő maradt a korlátlan úr a házban. Annyi a legutolsó évtizedekig megmaradt 
ebből a szokásból, hogy a legidősebb leányt kiváltságos rész illette meg a szülői 
örökségből. A történelmi források is igazolják, hogy a baszkok között érvényben 
volt a matriarchátus, amikor Európában már exotikus csodabogárnak tekin
tették. A rómaiak legnagyobb geográfusa, Sztrabon szerint a cantabriak nőuralom 
alatt élnek. Ezek a cantabriak a baszk nép egy kipusztult, helyesebben a későbbi 
hódítókba beolvadt ága. A matriarchátus rendje és életfelfogása még a mai 
baszkokra is kihat. A két nem a családi életen kívül olyan erősen elzárkózik 
egymástól, mint a baszkok az idegen népektől. Érintkezésük még szertartásosabb, 
merevebb és kötöttebb, mint a spanyol középosztályban, ahol tudvalévőén nagyon 
meg van nehezítve a nemek egymáshoz való közeledése. A nő távolról sem szenvedi 
a háremélet megaláztatásait, társadalmilag egyenlő a férfival. A nők elkülönülése 
nem a nemek egyenlőtlenségéből, hanem az erkölcsi törvényekhez' való szigorú 
ragaszkodásból fakad. A nemek elkülönülése a nő teljes személyes szabadsága és 
önállósága mellett meghaladja a régi keleti élet háremeit is. A nőknek egészen 
külön játékaik, táncaik vannak és úgy sejtjük, hogy főként ezek a női körben 
fennmaradt népszokások erednek a baszk műveltség anyajogi korszakából.

Éppen a baszk nő ruházatának legjellemzőbb darabja mutatja, hogy milyen 
híven őrzik a baszkok egy rég elhamvadt műveltség kellékeit. Azt a mély kivágású 
«pruszlik»-ot, derékravalót, amely ma a baszk nő legjellegzetesebb ruhadarabja, 
már Krisztus születése előtt 2000 körül, tehát 4000 év előtt hordták Kréta asszo
nyai. Krétán egy magasfokú, fényűző és dekadens hangulatai műveltség virágzott 
akkor. Ez a női viselet is ennek a dekadens, finomkodó műveltségnek a hangulaté-
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lioz illeszkedett : durván ősi, primitív és választékosán, raffináltan erotikus volt 
egyszerre. A krétai hölgyek ugyanis az egészen mély kivágású derék alatt nem 
viseltek ingvállat, mint a baszk nők s így a kivágás keblüket egészen fedetlenül 
hagyta. Furcsább azonban, hogy ennek a női viseletnek nemcsak több évrezedes, 
hanem legalább egy évtízezredre visszamenő múltja van, — és pedig épen spanyol 
földön, sőt pontosabban a baszkok egykori területén. A római korban még baszkok
tól lakott vidéken, Cogul mellett egy sziklabarlang belső termét különös fest

mény díszíti. A sziklafest
mény a csiszolatlan kőesz
közök korából, a paleolit 
korból való, de tárgyában 
teljesen elüt a paleolit kő
kor csodálatos barlangi 
állatképeitől. E sziklaké
pen, amelyet a kőkori mű
vész nyilván vallásos cél
lal festett a barlang egy 
nagyon nehezen megköze
líthető termének falára, 
egy meztelen férfit tán
colnak körül felöltözött 
nők. Nyugatafrikai tör
zsek most is végbevisznek 
teljesen azonos szertartá
sokat ; céljuk a termékeny
ség előmozdítása, termé
szeti és emberi vonatko
zásban. Nos, a felöltözött 
nők, akik a coguli szikla- 
festményen a férfit varázs
latosan körültáncolják, 
ugyanazt a mély kivágású 
derékravalót viselik, mint 
a mai baszk nők, csakhogy 
éppen úgy ingváll nélkül, 
tehát mellüket fedetlenül 
hagyva, mint 4000 év előtt 
Kréta főrangú hölgyei.

Érdekes, hogy ugyanezt 
a mély kivágású derékra
valót viselik a szárd nők 
is, Szardínia lakói, akik
nek az ősi műveltsége 
nagyon sok, a baszkokéval 
rokon elemet rejt magá
ban ; csakhogy a szárd nők 
megőrizték az ókrétai höl
gyek másik jellegzetes 
ruhadarabját, a harang- 
alakú szoknyát is.

Im ádkozó papnő, ókrétai bronzszobrocska a Kr. sz. elő tti 
II . évezred közepéről (a nő viselete : derékravaló ingváll nélkül 

és harangalakú szoknya).
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A baszkok anyagi és szellemi éle
tének még számos olyan jelensége van, 
amelyet a tudomány az egykori anya
jogi műveltség köréből származtat. Ide
tartoznak az asszonyoktól énekelt halotti 
siratok, amelyeknek az egész Földön 
meglepően rokon a dallamuk. Nyugat- 
európában már majdnem kizárólag a 
baszkok búcsúztatják velük a halottai
kat, de a déli- és keleteurópai — köztük 
a felvidéki és erdélyi magyar parasztság 
— őrzi ősi dallamaikat. Ezek a siratok 
az anyajogi műveltség korában nemcsak 
az elköltözött ősöket, hanem a szenvedő, 
elhaló és majd feltámadó istenséget is 
siratták. Ennek az istenségnek küzdel
meit, halálát és múlandóság feletti győ
zelmét mutatták be azok az anyajogi 
vallásos színjátékok, misztériumjátékok 
is, amelyekből a mi európai drámairo
dalmunk és színjátszásunk kialakult. Az 
anyajogi misztériumjátékokkal kapck>- 
latosak a baszk népi színjátékok, a 
pastorálok. Ezeknek a baszk parasztok
tól játszott pastoráloknak a tárgya a 
bibliai történetből vagy a szentek legen
dáiból van merítve, de a bibliai vagy 
legendás cselekményből könnyen ki lehet 
hámozni az ős vallási magot. Kevésbbé 
jellegzetes a maszkos felvonulásoknak 
szintén anyajogi eredetű szokása, mert a 
karneváli, többnyire teljesen profanizált 
és komikussá vált maszkos körmenetek 
Európában a baszkok földjén kívül is 
divatoznak.

Talán még jobban mutatják a 
baszkok szoros kapcsolatát ősi műveltsé
gekkel sajátos eszközeik és egyéb tárgyi 
alkalmatosságaik, mint népszokásaik.
Elsősorban földművelésük legfontosabb 
eszközéről, a nevezetes la y  á r  ól kell meg
emlékeznünk. Ennek az egyedülálló esz
köznek egész tudományos irodalma van.
Eokonai azonban ma már épen úgy nin
csenek, mint a népnek, amelynek gazda
sági életében olyan fontos szerepet játszik. A laya az eke ősformája, de annyira 
ősi formája, hogy a kezdetleges népi ekeformáktól is legalább évezredek távolsága 
választja el. Egysorban felálló férfiak és nők törik fel a talajt az ősi eszközzel. 
Minden ember két layával dolgozik. A laya mellett a baszkok az ekének egy igen 
kezdetleges formáját is használják ; átmeneti alak a kapa és az eke között. A layá-

Szárd női v ise let (m élyen k ivágott derékravaló  
és harangalakú szoknya).
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ban az anyajogi műveltség egy sok évezredes eszközével találkozunk, még abból 
az időből, mikor ezekre az anyajogi földművesekre még nem hatott az állat- 
tenyésztés nagy vívmánya és ezért még nem volt alkalom a fejlettebb eke haszná
latára. Hasonlóan ősformája a mi szekerünknek a baszk tömött korongkerekű 
ökrösfogat. A küllős kerék valószínűleg az eke térhódításával egy időben szorította 
ki a keréknek ezt az őstípusát. Ilyen korongkerekeken gördül még ma is a kínai 
paraszt taligája és ökrösszekere. Egyáltalán a rendkívül hagyományhű és elzár
kózott, kínai világ őrzött meg a legtöbbet az anyajogi műveltségnek azokból a 
használati tárgyaiból, amelyekkel Európában többnyire már csak a baszkok 
élnek. Hasonlóan ősrégi jellegűek, noha nem kizárólag az anyajogi műveltséggel 
függenek össze a baszkok méhkasalakú szérűs kunyhói, a széna behozatalára 
szolgáló, egész évben használatos szántalpai, általában tejgazdaságuk eszközei 
és még sok egyéb. Szerény rendeltetése dacára külön meg keh emlékeznünk a 
makiláról, az ostort helyettesítő ökörhajtó bunkóról. Ez eredetileg a baszkok 
ősrégi nemzeti fegyvere volt s hogy a bunkót jól forgatták, történetük bizo
nyítja. A bunkó pedig az anyajogi korszak legfontosabb és legjellegzetesebb 
fegyvere volt.

A népszokások és népi használati tárgyak nem adtak biztos útbaigazítást, 
de kétségtelenül tanúskodtak a baszkok műveltségének Európában páratlanul 
ősrégi jellegéről. Mit mond a baszk nyelv tanúsága, amely nem kevésbbé fontos, 
mert a szókincs és a nyelvszerkezet gyakran távolabbi és bonyolultabb összefüggé
seket derít fel, mint a szokások vagy az eszközök egyezése? A baszkok nyelvének 
vizsgálata pecsételte meg igazán a kis nép európai egyedül valóságát. Kétségtelen, 
hogy az Európában uralkodó nagy mdogermán nyelvcsalád egyetlen nyelvével 
sem rokon. Nem jelentékeny a baszk nyelvben a spanyol, még csekélyebb a kelta, 
germán és latin hatás, ősrégi többek között a hónapok és a háziállatok neve. 
Távolabbi nyelvrokonok azonban jelentkeztek, még pedig két ágról. A baszk 
nyelv szókincsének egy kis része és némely nyelvi sajátossága az afrikai h a m ita  
nyelvcsaláddal való rokonságra vall. A hamita nyelveket az úgynevezett etióp 
emberfajtához tartozó népek és törzsek beszélik vagy beszélték. Ezek a magas
növésű, világosbarna bőrű hamiták feltűnően elütnek a négerektől. Nemcsak 
faji alkatuk, hanem gazdasági rendjük is megkülönbözteti őket . A négerek föld
művesek és igazi hazájuk az erdővidék irtványa. A hamiták állattenyésztők, 
tehénpásztorok és a szabad sztyepp lakói. Ezek a hamiták pásztornépek mód
jára gyorsan terjeszkedtek és messzi vándorutakra keltek. Kitűnő hajósok voltak, 
ellentétben a földhöz kötött négerekkel. A történet előtti időkben a hamita inváziók 
benyomultak a Pireneusi félszigetre ; ezek voltak az ib e re k , akikben joggal tisztelik 
a spanyolok őseiket. A baszk nyelv hamita elemei mutatják, hogy a hamita- 
iberek kétségtelenül hatottak a baszk nép műveltségére. Egy elterjedt tudományos 
álláspont azt a következtetést vonta le a baszk nyelv hamita, vagyis iber elemeiből, 
bogy a baszkok egyszerűen az iberek leszármazottai. Azonban a hamita nyelv- 
rokonság csak egy rétege, mégpedig nem alaprétege a titokzatosan magányos 
baszk nyelvnek, nem a szülő, hanem egy távoli ős kapcsolata.

Azonban még furcsább rokonai is vannak a baszk nyelvnek, nem afrikai, 
hanem ázsiai atyafiság. Délázsiai jövevények, a történet előtti időben a Földközi 
tenger mellékén idegenszerű szokásokat és nyelveket honosítottak meg. A tudo
mány a nyelvcsaládot, amelyhez tartoztak, kaukázusinak keresztelte, mert ezeket 
a nyelveket ma már csak néhány kaukázusi népecske beszéli. A baszk nyelvben 
ilyen kaukázusi réteg is fellelhető az előbb említett hamita réteg mellett. A kauká
zusi nyelveket beszélő előázsiai jövevények közül azok, akik a Földközi tenger
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partvidékén nagyjában Livornótól Valenciáig telepedtek le, a ligurok törzs- 
szövetségét alkották. A liguroktól kapta nyilván a baszk nyelv is kaukázusi 
elemeit. De a baszkok még kevésbbé tekinthetők egyszerűen a ligurok leszárma-

ő s i  baszk eszközök : 1. ősi formájú gereblye ; 2. ökör-iga rovátkolt d ísz ítések k e l; 3. rokka,
n ádból; 4. a ) ,  b )  eszközök a labdajátékhoz; 5. tü z é le sz tő ; 6. laya, a jobb- és a balkéz 

szám ára; 7. serp en yő; 8. fogazott sarló ( H a m b u r g i  N é p r a j z i  M ú z e u m ) .
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zottainak, mint az iberekének. Itt egy bennünket, magyarokat közelebbről 
érdeklő nyelvi problémát kell megemlítenünk. A baszk nyelvet a magyarral is 
kapcsolatba hozták. Kétségtelenül vannak rokon szavak a két nyelvben, még
pedig éppen azok, amelyek a baszk nyelv k a u k á z u s i  szókészletét alkotják. De 
ezek az egyezések csak igen távoli és közvetett rokonságot jelentenek a két nyelv 
és a két nép között. Magyarázatuk pedig az, hogy a magyarság honfoglalás előtti 
vándorlásai során közel került a kaukázusi törzsek lakóhelyeihez és szókincsének 
nem jelentéktelen részét tőlük vette át. Valószínű, hogy a vándor magyarság 
magába is olvasztott ilyen kaukázusi néptöredékeket.

Kétségtelen, hogy a baszk nyelv tovább vezetett bennünket a baszk nép 
őseinek és eredetének keresésében. A baszk nyelv arról tanúskodik, hogy a baszk 
nép keresztülment erős iber és ligur kereszteződésen vagy befolyáson. Ezen a 
ponton az ősrégészek tudománya veszi át azután az útmutatást. A történet 
előtti idők leleteinek feltárása a baszkok földjén és azon a nagyobb területen, 
ahol régebben laktak, meglepő eredménnyel járt. Kiderült ugyanis, hogy ezt a 
földet a legrégibb emlékek korától egészen a történeti idők küszöbéig ugyanaz a 
nép lakta. A baszkok tehát már ennek a legrégibb kőkorba visszamenő műveltség
nek a hordozói. Nem lehetnek azonosak sem az iberekkel, sem a ligurokkal, mert 
ezek későbbi bevándorlók. A baszk nyelv hamita és kaukázusi elemeinek az a 
magyarázata, hogy ezek az őslakók elkeveredtek a később bevándorló afrikai 
iberekkel és előázsiai ligurokkal. Európának ez az elhagyott és rokontalan népe 
tehát az egyetlen, amely családfáját és származását egészen az európai emberiség 
hajnalhasadásáig vissza tudja vezetni. Egyedülléte az öregség és az ősiség magá
nyossága. A baszkok között van egy kihalóban lévő embertípus is, amely meglepő 
módon ennyire összetartó néptársai részéről megvetést, sőt bizonyos üldöztetést 
is kénytelen elszenvedni. A népközösség amolyan páriasorsra ítélte őket. Szinte 
az egyedüli nincstelenek a baszkok között. A megvetés kihalásra ítélte őket. 
A baszkok külsőleg is felismerik ezeket a páriákat. Állítólag sötétebb bőrűek és 
jóval alacsonyabb termetűek, mint az «igazi» baszkok. A baszk népnek ezek 
a kihaló páriái valószínűleg a baszk ősnépnek azok a maradványai, akik valamely 
okból félrehúzódtak az iberek és ligurok népvándorlása elől és nem keveredtek 
össze a két jövevény néppel.

A baszk nép tehát a régi kőkorban már Spanyolországban élő ősnépnek az 
Afrikából beözönlő iberekkel és az Előázsiából bevándorló ligurokkal való egye
sülése. Nem paradoxon ezekután, ha azt állítjuk, hogy a baszkok az őseredeti 
spanyolok, a spanyolok pedig ennek a spanyol-baszk ősnépnek és a későbbi hódítók 
egész sorának, keltáknak, föníciaiaknak, rómaiaknak, vandáloknak, gotoknak, 
alánoknak, frankoknak, móroknak s más, a történeti idők folyamán a félszigetre 
került népelemeknek leszármazottai.

A spanyolok tehát őseiket tisztelhetik a baszkokban. Egészen a XIX. 
századig a spanyolok nagyobb tekintettel voltak a baszk nép önállóságára, a 
spanyol állam szervezetén belül. Ezt annál könnyebben tehették, mert a spanyol 
világkép alapvető jellemvonásában, a katolikus hitbuzgóságban a baszkok még 
a spanyolokon is túltettek. A baszkokkal szemben nem a konzervatív régi spanyol 
világ, hanem a XIX. század szabadelvű vagy álszabadelvű spanyol nacionalizmusa 
volt kíméletlen. A liberális spanyol nacionalizmus fel akart számolni minden helyi 
vagy népi kiváltsággal, hogy Spanyolországot politikailag egységes és harcképes 
modern nemzetállammá alakítsa át. A szabadelvű nacionalizmus tudta, hogy 
nemcsak a nemzetek, hanem a népek is «nyelvükben élnek» és azt remélte, hogy a 
baszkok különállása teljesen meg fog szűnni, ha a nyelvüket megsemmisítik.
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Ősi ökrösszekér korong-kerekekkel ; a hajcsár kezében a m akila.

A baszkok azonban a nyelvük ellen irányuló hadjáratot is ki tudták védeni. 
A spanyolok megtiltották a baszk nyelv hivatalos használatát. Az ellenhatás 
ugyanaz volt, mint amikor Magyarországon II. József a németet tette hivatalos 
államnyelvvé. Megkezdődött az értékes baszk népköltészet tudatos ápolása s a 
népköltészetből baszknyelvű irodalom bontakozott ki. A beolvasztó törekvések 
keltették életre a XIX. század elején a baszk önállósági, autonomist a mozgalmat. 
Ugyanebben az időben jelentkezik először a sokkal nagyobbszámú k a ta lá n o k  
önállósági mozgalma is. A baszk és a katalán szeparatizmus nem hasonlítható 
össze egyetlen más állam nemzetiségi irredentájával. Sem a baszkok, sem a kata
lánok nem alkothatnak önálló államot, mert a két iparvidék a spanyol fogyasz
tóra van utalva, ha pedig önálló államok gyanánt kell a spanyol vámokkal meg
küzdenie, nem versenyezhet a fejlettebb ipari államokkal. Nincsen olyan idegen 
ország, amelyhez a spanyol uralom alól felszabadult baszkok és katalánok csatla
kozhatnának. Műveltségük és életfelfogásuk lényegében mélységesen spanyol és 
éles szakadék választja el bármely más nemzet szellemi alkatától. Mind a két 
mozgalom nem egyéb, mint a perifériák védekezése a középpont ellen. A baszk 
mozgalom a legősibb Spanyolország védekezése az őt megtagadó központosító és 
modern értelemben nacionalista törekvések ellen. A katalán mozgalom viszont 
a legmodernebb spanyolság tiltakozása a spanyol világ konzervatív erői ellen. 
A katalán mozgalom elsősorban a forradalmi szindikalistákra támaszkodik. 
A baszk mozgalom pedig a földdel való legősibb kapcsolat Íratlan törvényére. 
A baszk autonomizmus a polgárháborúban tragikusan elbukott. A nemzetiek, 
akik tekintélyállamot alapoznak meg, amely nem ismer el semmiféle autonómiát, 
éppen úgy nincsenek tekintettel igényeire, mint a köztársaságiak, akik cserben
hagyták őket. Európa legősibb és legmagányosabb népe a polgárháború vér
zivatarában is egészen magára maradt. A baszk tartományok a legtöbbet szen
vedtek minden spanyol vidék közül és valószínű, hogy a háború folyamán a baszk 
nép jelentékeny része kipusztult. De hinni kell. abban hogy Európa legősibb népe 
számára is elkövetkezik a megújulás órája. Mert ha Európának ezek az őslakói 
megsemmisülnek, barbár és kegyetlen kiirtásuk félelmetes jelképe lenne az európai 
műveltség alkonyának.
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IRODALOM
Felvidék. írták : C h o ln o ky  J e n ő , M écs  

L á sz ló , B e n d a  J en ő , B á d y  E lem ér és J u h á s z  
V ilm o s. — Ja ro ss  A n d o r  előszavával. 
Nagy 8°, 144 old. és 14 old. statisztika. 
40 fénykép, 9 drb mellékleten térképek és 
grafikonok. A gazdasági és népesedési 
térképek K é z  A n d o r  tervei. — Dante- 
kiadás. Budapest. Ara 6 pengő.

Már e felsorolásból is kitetszik, mennyi 
mindent nyújt ez az időszerű könyv.
A visszatért Felvidék különféle viszonyait 
ismerteti népszerűén, könnyedén, hogy 
mérlegre tegye mindazt, amivel csonka kis 
hazánk meggyarapodott. •

Beköszöntőjében Ja ro ss  A . lelkes és 
lelkesítő «Ü zenete», utána M écs L . : K óborló  
E lő d ö m  c. verse. Mindkét szózat az ország- 
gyarapodás nyomán fakadt lelki össze
fonódást érinti.

Legbővebb (50 oldal) fejezete a törté- . 
n e lm i rész, egyben a legtartalmasabb is. 
H ó m a n — S z e k fü  nyomán veszi sorra az 
egész Felvidék igen változatos, igen viha
ros múltját, hogy a történelem igazával 
domborítsa ki azt a valóban élő és mozgató 
erőt jelentő fe lv id ék i szellem et, ami előtt 
ma — húsz esztendő szomorúsága után — 
oly érthetetlenül állanak — egyesek.
A történelmi rész szerzője híven ecseteli 
e szellem kialakulását. Juttat szerepet 
benne nemcsak a történelmi események
nek, hanem még mélyebbre nyúl és a 
keveredő népek és változó tájak évezredes 
kölcsönhatásából olvasztja ki a Felvidék 
gazdasági és szellemi kultúráját. Felvirág
zását vagy hanyatlását, a szerint hogy a 
felvidéki sorsok egyeteme jobbra vagy 
rosszabbra fordult. A jólét idejében időt
álló kultúrjavak (műemlékek, zene, iro
dalom, viselet stb.) halmozódtak föl a 
kőfalas városokban és az ódon kúriák 
ezreiben, a harcok során pedig a falak 
oltalma alatt mentették meg mindezt a 
ma számára. Sőt menedéket nyújtottak a 
hegyek és a kőfalak az Alföld menekültjei
nek is, ha tatár vagy török elől futottak a 
hegyek közé.

A Felföld, az A lfö ld  re fu g iu m a , ten
gernyi kultúrértéket mentett meg a ma
gyarság számára, a mellett a maga egyéni 
zamatú — javarészt kisnemesi és polgári — 
kultúrájával (mert a török nem pusztította 
el) évezredes letéteményese az igazi ma

gyar kultúrának. Akárcsak Erdély és a 
Dunántúl kőfalas városai.

Ezért, a nagyobb, a tartalmasabb és 
tartósabb művelődési múlt miatt más a 
Felvidék szelleme. Jó háromszáz esztendő
vel régebbi és m agyarabb, mint a főváros 
hirtelen nőtt, sokféle idegen hatásra ki
alakult kultúrája.

Két kis fejezet a jelentősebb történelmi 
eseményeket évszám ok szerint, a n agy  em be
reket pedig betűrendben sorakoztatja.

A fö ld ra jz i vázla to t C h o ln o ky  J .  írta 
meg «három utazás» keretében. Az első 
útvonal a Kis Alföldet szeli és az ide 
nyíló völgyekben halad a hegyek közé. 
A második az Ipoly mentén fut és úgy 
kerül Kassára, a harmadik pedig az 
Erdős Kárpátok hegyláncait keresi föl. 
Tömörre fogott tájrajzi vázlatokkal ör
vendeztet meg a szerző, de szorít helyet 
az emberföldrajzi jelenségeknek is, ameny- 
nyire a mindössze hét (!) oldalnyi fejezet 
engedi. Még szerencse, hogy az egész Fel
vidéket ábrázoló té rképvázla tok  (1. ipari 
központok, 2. erdő, termőföld és havasi 
legelő, 3. mezőgazdasági termények, 4. nép
sűrűség, 5. úthálózat, 6. ásványi kincsek, 
6. városok nemzetiségei (1910) és 7. a 
visszakerült községek térképe) anyaga 
szaporítja a különben igen szűkén inért 
földrajzi ismereteket.

A n évrő l 14 oldalon kapunk beszámo
lót s hozzá néhány képet. Szűkszavú, sokat 
felölelő soraiban temérdek az új anyag, 
mert nemcsak tárgyi néprajzot nyújt, 
hanem ott szánt a folklore, a nyelvjárások, 
népművészet és népzene mezején is. De 
csak a magyarokról ír.

Méltán szentel a mű külön fejezetet 
(9 oldal) a m ű vésze ti em lékeknek , mert 
odafönn ugyancsak van miről számot 
adni, mert sok a «történelm i város» s még 
több bennök a művészeti érték. Jóval 
több, mint bárhol egyebütt a hazában.

Aztán a városok tö rténelm i karcolatai 
következnek (Kassa, Komárom, Ungvár, 
Érsekújvár, Munkács. Beregszász, Losonc, 
Léva, Rimaszombat, Rozsnyó) ugyancsak 
kurtára fogott sorokban.

A húsz évi elnyomatás idejét, a ma
gyarság szomorú sorsát, kisebbségi küz
delmeit és megerősödését ríjabb fejezet 
mondja el. Ez a fejezet már merő politika,



157

de igen tanulságos azok számára, akik mit 
sem tudtak a felvidéki küzdelmekről.

A záró-fejezet a revízióért folytatott 
harcunkat ismerteti. Végül táblázatos sta
tisztikai anyag következik, amelyben a 
megnövekedett Magyarország világhely
zetét, a trianoni veszteség, nemzetiségi 
viszonyok adatait találjuk. Sor kerül az 
utódállamokra, a külföldi magyarokra és 
nagyobb magyar városokra is. Még név
jegyzéket is közöl a visszakerült helysé
gekről lélekszámokkal.

A mű anyaga tehát bő és változatos. 
Mindössze két megjegyzésünk volna : a 
földrajzi részt túl szűkre szabták és a 
térképek költségeinél — fukarkodtak.

S trö m p l Gábor.

A Föld és lakói. Budapest, 1938. 
A Pesti Hírlap kiadása. 1200 oldalon, 
1350 mélynyomású fényképpel, 8 színes 
térképmelléklettel és 75 szövegközti tér
képpel.

Örvendetes dolog az, ha egy magyar 
napilap szerkesztőségének a napjainkban 
torlódó történelmi események pontos köz
lésén és figyelemmel kísérésén kívül arra 
is gondja van, hogy olvasóinak szórakoz
tató módon megírt, képekkel gazdagon 
díszített ismeretterjesztő köteteket adjon. 
Ezzel nagy szolgálatot tesz a magyar 
művelődésnek és előfizetőit is hasznos, 
sürített tudományos anyag birtokába jut
tatja. Felfigyeltünk már a néhány évvel 
ezelőtt kiadott P. H. Lexikonra is, külö
nösen annak földrajzi anyagára. Össze
hasonlítottuk az ugyanabban az időben 
megjelent másik egykötetes lexikonnal : 
korszerűségben, pontosságban, térképek
ben óriási előnyben volt a P. H. Lexikona.

A  F ö ld  és la kó i a világ leíró földrajzát 
nyújtja. Országonkint vagy vidékenkint 
úgynevezett tudományos leírást ad, majd 
ezt néhány elbeszélés- vagy útleírásszerű 
cikkel élénkíti. A Föld általános leírásával 
kezdi. Utána Európa következik és az 
európai országok élén Magyarország. Ha
zánk leírását Cholnoky Jenő dr. szokott 
népszerű írásművészetében találjuk a 
könyvben, a Térképészeti Intézet repülői
nek gyönyörű légifényképei kíséretében. 
Igen megkapó a Tisza kanyargásának 
képe ember-aliglátta madártávlatból. Sze
rencsés az Ép-Magyarország színes térképé
nek megoldása : a 71 vármegyés ország 
kópét nem zavarják meg a mai csonka

ország határai, sem pedig a mai külső 
határok ; ezen a történelmiként rajzolt 
szép térképen meg Ausztria fogja körül 
északról a Kárpátok láncát, Pólótól egé
szen Bukovináig, úgy, ahogyan az a világ
háborút megelőző években volt. Főváro
sunk szépségeit is méltó és jól összeválo
gatott képek mutatják be : büszkék lehe
tünk Budapestre. Mostani városaink le
írása után fájó szívvel látjuk a pozsonyi 
vár négy tornyát, a Vág fölé emelkedő 
Trencsént, Árva várának magasbaszökő 
sasfészkét, a fenyvesek tetején fehér lő 
Magas Tátrát, az erdőkkel körülvett. 
Gyilkos tavat, Brassót és a Székely kő 
sziklái alatt megbúvó Torockót. ..

Minden európai országot külön-külön 
tárgyal a könyv. A leírások szövegét or
szágonkint kis térképek szemléltetik. Ezek 
mintául szolgálhatnának arra, miként le
het egy színben, vonalasán, értékes térké
pet készíteni. Ezekkel az ügyes térképek
kel a Pesti Hírlap új stílust teremtett, 
csak az a kár, hogy lapjában nélkülözzük 
az ilyen térképecskéket. A napi eseménye
ket kísérő vázlatoknak nem kellene okvet
lenül kezdetlegeseknek lenniök.

Európa országait soron követik a 
többi világrészek. Az ember elcsodálkozik, 
honnan vették ezt a temérdek, gyönyörű
nél gyönyörűbb fényképet. Ebből a könyv
ből valóban játszva lehet megismerni a 
világot. Egyik oldalon felcicomázott af
rikai négerek táncolnak, a másikon jég
hegyek között eszkimó evez hegyes csó
nakján. Azután a Boulder-gát hatalmas 
falát látjuk, majd New York felhőkar
colóinak ködbevesző emelettornyait.

A szövegrész tudományos leírása álta
lában Kalmár Gusztáv dr. műve. Félünk, 
hogy a szerző, földrajzilag helyes mondani
valóit kissé azon az úgynevezett «iskolás» 
módon adta elő, amelyik például minden 
városról azt állapítja meg, hogy «fontos és 
forgalmas». Nagy élvezettel olvassa az 
ember Baktay Ervin dr. indiai és amerikai 
leírásait s Kéz Andor dr., Bulla Béla dr., 
Germanus Gyula dr., Márai Sándor és 
Kovrig János érdekes cikkeit. Nem minden 
résznél tüntették fel a szerző nevét.

A földrajzi leíró rész után a világrészek 
színes térképei következnek Takács Jó
zsef dr. tervezésében.

Balanyi György tollából ügyesen össze
állított világkép — a világnak a háború 
utáni politikai története és mai helyzete —



158

és Bállá Antal cikke a csehszlovák határok 
módosításáról, zárja le a szövegrészt. 
Utóbbihoz két világos térképet csatoltak 
az új cseh-német határról és a felső- 
magyarországi visszacsatolt területről.

Ä könyv utolsó fejezetében a Föld és 
országainak statisztikai adatait állította 
össze Takács József dr. Ezzel a résszel 
kapcsolatban kell kiemelnünk a Föld és 
Lakói egyik legújszerűbb értékét : a föld

rajzi nevek új írásmódját. Kevés magyar 
k ö n y v  dicsekedhetik ma még azzal a 
tárgyilagos és pontos földrajzi névírással, 
amelyek ebben a műben szövegen és tér
képeken egységesen vonul végig.

Ezért a teljesítményért dicséret illeti 
meg a Pesti Hírlapot. Kívánjuk, hogy az 
ezutáni kötetek is hasonló lelkiismeretes 
tartalommal és ízléses külsőben jelenje
nek meg. M . E .

ISMERTETÉSEK ÉS HÍREK MINDENFELŐL
Elragadó szépségű cseppkőbarlangot fedez
tek föl a kiváló olasz barlangkutatók 
Apuliában, Castellana közelében. Először 
egy 50 m hosszú földalatti járaton jutottak 
át s óriási boltozatos termet találtak. 
A köralakú terem mennyezete 50 métert 
meghaladó magasságú, átmérője pedig 
állítólag többszáz méter. Cseppkövei a 
legtisztább alabástromhoz hasonlatosak. 
A környező karszt szerkezete a fiumei és 
a trieszti karsztterületekéhez hasonló. Az 
új barlangot eddig mintegy 2 kilométer 
hosszúságban járták be s egyik termében 
kristálytiszta, azúrkék színű tavat fedez
tek föl. K . J .

Barlangváros Szovjetoroszországban.
A Dnyepr folyó duzzasztógátja közelé

ben egy hivatalnok fölfedezte, hogy egy 
épületbe több ember megy be, mint
amennyien elférhettek benne! Megállapí
totta, hogy egy eddig ismeretlenségbe 
rejtőzött barlangváros bejáratát találta 
meg. Egy egykori földalatti folyótól (?) 
kioldott, kiterjedt barlangrendszer üregeit 
a közeli fém- és vízműveknél dolgozó 
munkások 1937 óta lakóhelyül használták. 
Körülbelül 5400 család Í6,000-et meg
haladó lélekszámúnál él Európának ebben a 
legnagyobb barlangvárosában. Tapasztala
taik szerint az idős embereknek nem árt 
különösebben a földalatti élet, a gyermekek 
azonban sápadtak és soványak. K . J .

A külföldi kínaiak száma.
Megbízható becslés szerint 1934-ben a 

Mennyei birodalom határain kívül 7 és 3/4 
millió kínai élt. Ez az első pillantásra óriási 
szám Kína lakosságának (430 millió) 
mindössze 1'8%-a. (A külföldi magyarság 
pl. 1930-ban az összes magyarok számá
nak 25’4%-a, s ha eltekintünk a Trianon

óta elszakított országrészek 2.375,000 főnyi 
magyarságától, még mindig 6'5%!)

A külföldön élő kínaiak földrajzi el
oszlása :
Sziám ...................................... 2.500,000
Maláji államok.........................  1.709,400
Hollandus India .................... 1.232,700
Honkong ................................  825,600
Indochine................................  381,400
Orosz birodalom...................... 252,000
Burma .................................... 198,600
Macao ...............    119,900
Fülöp szigetek .......................  110,50
Borneo ..................... ,.............  75,000
Északamerikai Egyes. Államok 75,000
Formosa ................................  46,700
Canada ................................  42,100
Korea.......................................  41,300
Hawaii .................................... 27,200
Mexico ....................................  25,000
Franciaország .........................  17,000
Ausztrália..................................  15,500
India........................................ 15,000
Japán ...................................... 10,100
Középamerikai Államok .......  9,400
Anglia..............................   8,000
Hollandia ..............................  8,000
Törökország............................. 7,000
Peru .......................................  5,700
Az Indiai óceán szigetei .......  5,000
Délafrika ................................  4,500
Timor.......................................   3,500
New Zealand...........................  2,900
Venezuela................................  2,800
Chile.........................................  2,700
Németország ...........................  1,800
Portugália ............................... 1,200
A Csendes óceán szigetei . . . .  1,200
Brazília....................................  800
Argentina................................  600

( m .  t .)



159

Nemzeti parkká nyilvánították a ken- 
tucky-i (USA) Mammuth barlangot és 
környékét, 23,000 acre területtel. K . J .

Űj geofizikai obszervatórium a chilei Köz
ponti Andokban.
A földrengések alaposabb tanulmányo

zására s a földrengés-jóslás elősegítésére 
1932-ben teljesen átépítették a főváros, 
Santiago de Chile, földrengésjelző állomá
sát a Santa Lucia domb mesterségesen 
tágított barlangjában, ahol eddig is műkö
dött. Ugyanebben az évben még két első
rendű állomást létesítettek Talca és Con
cepcion városokban. 1935-ben pedig a 
Központi Andokban, 3000 m. t. sz. f.-i 
magasságban, megépült a negyedik állomás 
is a Plomo masszívumban.

Az állomások felszerelése a legmoder
nebb. Inklinográfok mérik a földkéreg 
tektonikus elmozdulását, gravitográfok 
jegyzik a kéregrögök vertikális irányú el
mozdulása következtében fellépő nehézség
erő változásokat s végül magnetográfok a 
kéregmozgásoktól kiváltott elektromagne- 
tikus változásokat.

Az Andok geoantiklinálisa és az óceáni 
partvidékkel párhuzamosan haladó mély
tengeri árkok geoszinklinálisa egyaránt 
labilis kéregreszlet, hol az egyensúlyi álla
pot felé való törekvés állandó kéregmozgás
ban nyilvánul meg. A makroszeizmikus 
rengések közötti szünetekben e műszerek 
a legcsekélyebb kéregmozgást is feljegyzik 
s a műszerek által szolgáltatott adatok 
feldolgozása teszi lehetővé a bekövetkező 
rengés megjóslását. A folyamatos kéreg
mozgások ugyanis feszültségeket teremte
nek a kéregben s e feszültségek bizonyos 
határon túl erősebb rengésben nyilvánuló, 
hirtelen beálló egyensúlyi kéregmozgásban 
oldódnak fel. A rengések fészke az Atacama 
sivatag, Talca és Concepcion városok 
vidéke között levő hatalmas terület. A 
Concepciónban felállított obszervatórium 
a mélytengeri árkokhoz esik közelebb, a 
Cerro de Plomo állomás a geoantiklinális 
felett van. Talca és Santiago középvonal
ban fekszenek. Indokolt volna egy ötödik 
állomás felszerelése is, lehetőleg a Norte 
Granden, Antofagastában vagy Aricában.

( m . t . )

Expedíció Űj-Guineában.
Űj-Guinea ausztráliai mandátum terü

leten a Hagen hegységtől nyugatra elterülő

magas fennsíkok ismeretlen területére 
hatolt be 1938 áprilisában Taylor kerületi 
főnökhelyettes felderítő expedíciója. A 
Lagaib és Kera folyók egyesülésénél, 
2340 m magasságban ütötték fel főtáboru
kat, átkutatták a két folyó völgyét és 
környékét. Valószínűnek látszik, hogy a 
Lagaib és Kera a Marmuninak, a Yuat 
mellékfolyójának forráspatakjái. Megis
merkedtek a vidék bennszülötteivel is, aki
ket a Hagen hegység törzsei enga néven 
emlegetnek. Barátságos, de nehézkes, el
maradott nép, merőben különbözik a 
Hagen hegység és Eamu vidék őslakóitól.

P. J .

Az orosz északsarki meteorológiai állomás
megfigyeléseinek néhány eredménye.
A Papanin-féle expedíció 274 napot 

töltött úszó jégtábláján. Méréseinek és ész
leléseinek eredményeit még nem tette 
közzé, csupán rövid előzetes jelentése lá
tott napvilágot egy francia folyóiratban. 
Ebből a jelentésből közlünk néhány olyan 
adatot, ami széleskörű érdeklődéire tarthat 
számot.

Először a jégtábla pontos útját írja le. 
143 esetben végeztek teljesen megbízható 
helymeghatározást. Az északi szélesség 
89°26' és 70°48' közt légvonalban 1800 km 
utat tett meg a kutatók jégtáblája, a való
ban megtett út 2500 km volt, napi átlagban 
9 km. A sebesség a széljárás és a szél ereje 
szerint nagyon változott, általában annál 
gyorsabban sodródtak, minél jobban távo
lodtak a Sarktól ; 4 és 35 km közt válto
zott a 24 óra alatt megtett út hossza. Az 
uralkodó szél iránya túlnyomóan északi és 
északkeleti volt.

A Sark környékének időjárásáról meg
állapították, hogy rendkívül változékony. 
Havas, esős, borús napokat, ködöt és szél
vihart hirtelen váltottak fel csöndes, tiszta
egű időszakok. Június és szeptember hó
napok közt gyakran emelkedett a hőmér
séklet a fagypont fölé, a jégtáblát borító 
hóréteg ilyenkor olvadt és a hóié hatalmas 
pusztítást végzett a csak 25—30 cm vastag 
jégtábla anyagában. Hatalmas szélviharok 
nyáron is előfordulnak, de a télen állandóan 
ismétlődő széllökések olykor szörnyű or
kánná erősödve nagyon zorddá, barátság
talanná teszik az éghajlatot. A hőmérsék
let azonban aránylag nem alacsony, feb
ruárban alig szállt a hőmérő —16° C alá.

Papaninék 33 mélységmérést végeztek a
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Jeges tengeren. A legnagyobb mélységet, 
4395 m-t és a 4300 m körüli mélységeket 
az északi szélesség 88°54' és 88°6' vala
mint a keleti hosszúság 21° és 4°30'-es 
körívekkel határolt területen észlelték. 
Délebbre a fenék emelkedik, 83°56' táján 
2380 m-ig, majd újra süllyed 4160 m-ig. 
Grönland és a Spitzbergák közötti vonaltól 
északra rábukkantak a Nansen-féle 1400— 
1300 m-es küszöbre is, végül a grönlandi 
tengeralatti hátság fölé kerülve 160—250 
m-es mélységeket mértek.

A víz hőmérsékletének mérése igen 
érdekes eredményekre vezetett. Azt ta
pasztalták, hogy a felszín hideg vize alá 
körülbelül 250 m mélységben 500 m vas
tagságban áramlik be a mérsékeltövi ten
gerek langyos vize és elterjed az egész 
Északi Jeges tengerben. A Sark közelében 
azonban a langyos vízréteg vastagsága 400 
m-re csökken. 750 in mélyen aztán újra 
hideg vízréteg következik, a nagy mély
ségekben pedig a víz hőfoka és vegyi 
összetétele pontosan megegyezik a meleg 
és mérsékeltövi óceánok fenékvizének 
hőfokával és összetételével. P. J .

L. Ellsworth negyedik délsarki expedíciója.
A híres amerikai sarkkutató, Lincoln 

Ellsworth 1938 augusztus 6-án indult el 
New Yorkból «Wyatt Earp» nevű hajóján. 
Előbb Angliában, majd a Fokföldön kötött 
ki s hír szerint október 1-én hagyta el 
Capetown kikötőjét, hogy Little Americát, 
Byrd antarktiszi táborhelyét megközelítse. 
Az expedíció 18 főnyi személyzete közt 
egy orvos, egy rádióstiszt és két pilóta van. 
Ellsworth reméli, hogy két repülőgépe 
segítségével sikerül az Antarktisz még is
meretlen területeit térképezni s szeretné

kideríteni, hogy vannak-e a Déli Sark 
vidéken olaj-, kőszén- vagv érctelepek.

P. J.

A déli sarkvidéki bálnavadászat 1929—
1936-ban.
Az utolsó években az antarktikus 

bálnavadászat főként a keleti hosszúság 
0—70 foka között mutatkozott eredmé
nyesnek. Az elejtett állatokat újabban 
már nemcsak szárazföldi telepeken, hanem 
külön erre a célra épített hajókon is fel
dolgozzák. 1936-ban már 24 ilyen úszó 
telep volt üzemben a déli sarkvidék 
vizein. Noha ez a rendszer nagy megtaka
rítást jelent, a vadászat ellenőrzése nehe
zebb s attól kell tartani, hogy az ellen
őrzés hiányossága folytán a bálnaállomány 
kipusztul vagy jelentékenyen megapad. 
A déli sarkvidéki bálnavadászatot külön
böző egyezmények szabályozzák. Az 1931 
évi genfi nemzetközi bálnavadász egjez- 
mény 1932-ben egy újabb határozattal 
bővült, amennyiben ugyanis az egyes 
telepektől kiolvasztható zsiradék mennyi- 
ségét is maximálták. A határozat norina- 
lizáló hatása a következő kimutatásban 
is jól felismerhető módon jelentkezik :

Az expedí A vadász- Az elejtett A nyert
Év ciók : hajók állatuk zsiradék

szama száma száma (barrel)

1 9 2 9 /3 0 3 8 1 9 4 3 0 ,1 6 7 2 .5 4 6 ,8 0 0
1 9 3 0 /3 1 41 2 3 2 4 0 ,2 0 1 3 .6 0 8 ,3 0 0
1 9 3 1 /3 2 5 4 5 9 ,5 7 2 8 0 8 ,6 0 0
1 9 3 2 /3 3 1 7 1 1 8 2 4 ,3 2 7 2 .4 5 6 ,5 0 0
1 9 3 3 /3 4 1 9 1 2 6 2 6 ,0 8 7 2 .3 9 5 ,5 0 0
1 9 3 4 /3 5 2 3 1 5 3 3 1 ,8 0 8 2 .4 5 4 ,0 0 0
1 9 3 5 /3 6 2 4 1 7 5 3 0 .9 9 1 2 .4 3 6 ,3 0 0

( m . t .)
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helyben 2‘— P, vidéken portómentes szállítással 2'40 P. A fel nem sorolt 
régebbi évfolyamokból csupán egyes számok kaphatók, számonkint 20 f-es 
árban. Megrendelések az összeg előzetes beküldése mellett a Magyar Föld
rajzi Társaság könyvtárához (Budapest, VIII., Sándor-utca 8.) intézendök. 
Utánvétellel nem szállítunk.

Az e ln ö k ség .



TÜKÖR
1939. A P R I  L I S

IRODALMI ,  M Ű V É S Z E T I  ÉS S Z Í N H Á Z I  FOLYÓIRAT
SZERKESZTI: Dr. RÉVAY J Ó Z S E F

Ka p h a t ó

Cs. Szabó László : Pária 
Kállai Ernő : Paul Cézanne 
Schöpflin Aladár : Forradalom a 

pensióban (Elbeszélés)
Geréb László : Az örök tavasz szigete 
Vécsey Zoltán : Felvidéki kúriák 
Kolozsvári Grandpierre Emil : A ti

tok (Elbeszélés)

KIADJA A FRANKLIN-TÁRSULAT

könyvkereskedésekben  és h í r l a p - á ru so k n á l

Magyar kézírások : Vörösmarty kiadat
lan verse

Bierbauer Virgil : Londoni bérház 
Csatkai Endre : Régi cégérek 
Máthé El e k : Tour Eiffel 
Aszlányi Károly, Gesztelyi Nagy 

Zoltán, Vályi Nagy Géza : Versek

A  T Ü K Ö R  N A P L Ó J A : I r o d a lo m  — S z ín h á z  — K ö n y v e k  — K ró n ik a  — F ilm  —
F é n y k é p e zé s  — S a k k

Muzslai Kampis Margit, Szigeti Imre rajzaival és félszáznál több művészi fényképpel 

Egyes szám ára  90  fillér, egész évre P 9 ‘60

S Z E R K E S Z T !  :

Dr. CAVALLIER J Ó Z S E F

Ara 90 fillér
Előfizetés egy évre P 9 ' 60  

FRA N KL IN  - T Á R S U L A T

A le g ú j a b b  s z á m  t a r t a l m a :
n e m es S n h a y  Im re  : A világ a fegyverkezés jegyében
N e u g e b a u e r  T ib o r :  Fizika az élő természetben
G a á l I s tv á n  : Mi a régi ?
M a ssa n ek  G á b o r :  A Tűzföld szigetein^»"^vésztő

jében
U n g e r  E m i l : A magyar búvárhalász
M o ln á r L á s z l ó : Gyümölcs- és csernegeszöllőkivi- 

telünk
B á n  M á rto n  : Megfigyelések a hangyákról
W a g n e r  J á n o s : A planinai barlang és a Lueghi 

barlangvár
M a to la y  T ib o r :  A nagyváros klímája
A b a h á z i  R ic h á r d  : Mit kell tudnunk a Föld forgá

sáról 9 >
B á n h e g y T J ó z s e f : Tavaszi gombáink
M ú ze u m i h íre k  — T e c h n ik a  a  m in d e n n a p i  é le tb e n  —
A tu d o m á n y  m ű h e ly é b ő l — A B ú v á r  s z e l le m i s p o r tja

Sok fényképpel ,  térképpel  és grafikonnal

FR A N K U N -TÁ RSU LA T NYOMDÁJA.



ALAPÍTOTTA:

M I L L E K E R  R E Z S Ő  dr.
S Z E R K E S Z T I:

B A K T A Y  E R V IN  dr. 
és K É Z  A N D O R  dr.

| v i ■ Q Q O  M »  L L L M



A F Ö L D G Ö M B
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERŰ FOLYÓIRATA

A folyóirat havonkint jelenik meg
Előfizetési ár egy évre 10.— pengő Egy-egy szám ára 1.20 pengő

A Magyar Földrajzi Társaság tagjai tagsági díjuk fejében kapják
A szerkesztőség cím e: Franklin-Társulat, Budapest, IV., Egyetem-utca 4. szám 
Mindennemű levelezést erre a címre kérünk. — Hivatalos órák minden csütörtökön 

délután 1—V* 3 óráig. — Csekkszámlánk száma 51.141

T A R T A L O M :
K é z  A n d o r  d r . : Ruténföld. — W a lln e r  E rn ő  d r . : A német gyarmati kérdés. -  
B a rr a  E r z s é b e t : A Nagy Szent Bernát hágó. — S o m o g y i  J ó z s e f  d r . : Az olasz
francia ellentét. — Irodalom. — Ismertetések és hírek mindenfelől.

A Magyar Földrajzi Társaság megbízásából kiadja a Franklin-Társulat.
A kiadásért és szerkesztésért fe le lős: Kéz Andor dr.



A  F Ö L D G Ö M B
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERŰ FOLYÓIRATA

X. ÉVFOLYAM 1939 5. SZÁM

RUTÉNEÖLD.
írta KÉZ ANDOR dr.

Ruténföld fogalma a világháborút lezáró zavaros világban született meg 
Az 1910-es évek környékén sok minden regényes dolgot el lehetett képzelni, de 
még a legcsapongóbb ábrándvilágból is ki volt rekesztve a Ruténföld fogalma. 
Bizonyos, hogy erre a lehetőségre senki sem gondolt és gondolhatott. Még kevésbbé 
arra, hogy ez a sűrű, sötét erdőkkel tagolt hegy-völgyes tájék valaha ahhoz a 
Prágához tartozhatnék, amelyik olyan messze fekszik tőle, mint Budapesttől 
Montenegro, vagy Berlintől Zürich és amelyikhez éppen olyan érdekszálak fűz
ték, mint akár Kamcsatkához. 1918 előtt a cseh telepesek tökéletesen elkerülték 
az Északkeleti Kárpátok vidékét és,a történelmi feljegyzések egyetlen halvány 
vonással sem tudnak csehek és rutének közötti kapcsolatokról megemlékezni.

A z  Északkeleti Kárpátoknak ruténektől lakott, meglehetősen szegényes sor
ban élő vidéke mindig a magyar élettér kiegészítő része volt, a Magyar medence 
peremvidéke. A Kárpátok gerincéről lecsurgó folyók az Alföldhöz kapcsolták. 
A Tisza és mellékfolyóinak erdős vidéke gazdaságilag nagyon jól kiegészült az 
Alföld bilzatermő napos tájaival. A Kárpátok a könnyen járható folyók völgyei 
mentén és a folyók hátán kínálták fel a síkságnak fölös fakészletüket és a hűvös, 
szűk, gyengén termő völgyek és havasi legelők lakossága is készségesen lejároga- 
tott az Alföldre mezőgazdasági munkára, hogy egyébként szűkös készleteit ki
egészíthesse. Az Alföld valósággal tápláló édesanyja volt a ruténségnek. Évről 
évre ezrével tértek vissza az Alföldről bérces hazájukba gabonával megrakodva 
a rutének, és így felkészülve, nyugalmasan nézhettek a szigorú és hosszú kárpáti 
tél elé.

Az Északkeleti Kárpátoknak Csehországgal való összeházasítását nem lehe
tett sem földrajzi, sem történelmi, sem nemzetiségi szempontból megindokolni. 
Még gazdasághatalmi kényszerítő körülményeket sem lehetett az egyesítés oká
nak felhozni, mert Csehország és Szlovákia kielégítő mennyiségben rendelkezett 
mindazokkal a javakkal, amelyekkel Ruténföld is dicsekedhetik. Egyedül a mára- 
marosi só jelenthetett kiegészülést a volt Cseh-Szlovákia bán}Tászatában, de sót 
viszont Prága sokkal előnyösebben szerezhetett be a szomszédos lengyel vagy 
német sóvidékről, mint a csaknem 1000 km távolságban levő keleti országrészé
ből. A gyenge keleti ipar sem jelenthetett Prágának gyarapodást, a cseh telhetet- 
lenségnek Ruténföld minden vonatkozásban, de legfőképpen katonai és közlekedés 
szempontjából csak tehertétele volt. Hogy a csehek mégis olyan messzire nyújtóz
kodtak kapzsi kézzel keletnek, annak legfőképpen rossz lelkiismeretűkből fakadó 
félelmük és a nagvszláv gondolat volt az oka. Egyrészről Magyarország megcsonkí
tását és köriilzárását akarták mennél teljesebbé tenni, másrészt a keleti szlávok 
felé akartak hidat verni. Az előbbiek után joggal kérdezhetjük, hogy akkor a
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csehek a világ előtt látszólag mivel igazolták Ruténföld megszállását. Bármennyire 
is különösen hangzik : népszavazással. Ez az ú. n. népszavazás pedig meglehetősen 
különös körülmények között jött létre.

A háború folyamán a rutén-magyar együttélést semmi sem zavarta meg. 
A rutének teljes hűséggel állottak a magyar állameszme mellett, pedig a háború 
súlyos terheket rótt a ruténekre. Az oroszok megismétlődő betörése hosszabb ideig 
harctérré változtatta a Kárpátokat és a szegény népességet a közönséges háborús 
szolgáltatásokon túl is keményen igénybevette. Az ellenség pusztításán kivid a 
nagy járványok sem kímélték meg őket. A háborús viszonyok természetesen azl 
sem tefték lehetővé, hogy a helyreállítást és a jóvátételt tökéletesen végre lehes
sen hajtani. A hazai ruténeknek, de még a külföldieknek sem jutott az eszébe 
a háború folyamán a hűtlenség, még a külföldiek sem ajánlkoztak fel az entente 
hatalmaknak úgy, mint más nemzetiségek, különösen pedig a csehek.

Csak amikor 1918 júliusában a Monarchia felbomlásának előjelei kezdtek 
mutatkozni, kezdtek az Amerikába kivándorolt rutének képviselői volt hazájuk 
sorsán töprengeni. Masaryk felhasználta az alkalmat és az amerikai rutének kép
viselőjével, dr. Zatkovicscsal érintkezésbe lépett. Az amerikai rutének nemzeti 
tanácsa, amelyik azonban nemcsak a ruténföldről kivándorolt elemekből állott, 
hanem galíciaikat, bukovinaiakat is magábanfoglalt, kimondotta, hogy a rutének
nek elsősorban arra kell törekedni, hogy önálló államot hozhassanak létre, ha pedig 
ez lehetetlen, Galícia és Bukovina ruténjeivel együtt kell valamelyik állam kereté
ben autonómiájuk fenntartásával egyesülni. Masaryk fellépésének az volt az ered
ménye, hogy az utóbbi megoldás keretében Cseh-Szlovákiát sikerült előtérbe tolni. 
1918 októberében a scrantoni rutén nemzeti tanács kétharmad többséggel elhatá
rozta, hogy a magyarországi ruténeknek autonómiájuknak fenntartásával Cseh- 
Szlovákiához kell csatlakozni. A hazai rutének azonban erről a játékról semmit sem 
tudtak és nem is sejtették, hogy amerikai testvéreik, akik között sok amerikai 
állampolgár is volt, jövő sorsukról döntöttek. Ennek az ú. n. népszavazásnak 
tehát nagyon is különös és elfogadhatatlan színezete volt.

Azután, hogy Károly király ismeretes manifesztuma megjelent és a csehek, 
románok és szerbek betörtek Magyarországba, Zatkovics is hazasietett és a ruté
nek között igyekezett az amerikai határozatnak megfelelő hangulatot teremteni. 
Keletszlovákiában és Kút énföldön ezekben a zavaros napokban több helyen külön
böző elemekből rutén nemzeti tanácsok alakultak, de ezeket a nemzeti tanácsokat 
egyelőre nem lehetett egyöntetű határozatra bírni. Az eperjesi a Cseh-Szlovákiával 
való egyesülés mellett döntött, az ungvári hű akart maradni Magyarországhoz, a 
huszti Ukrajna felé keresett kapcsolatot. Igazi népszavazás elé nem merték a kér
dést bocsátani, mert az illetékesek nagyon is tisztában voltak vele, hogy az a régi 
kapcsolatok, gazdasági stb. okok miatt csak Magyarország javára szóló határo
zattal végződne. Zatkovics addig mesterkedett, míg az előbb említett három nem
zeti tanácsot közös megbeszélésre egyesítette. 1919 május 15-én azután az egyesült 
nemzeti tanács kimondotta, hogy Ruténföld mint a rutének független állama csat
lakozik Cseh-Szlovákiához és hogy Ruténföldhöz kell számítani Keletszlovákiának 
ruténektől lakott részét is. Maguknak követeltek területeket Szepes, Sáros, 
Zemplén, Abaúj-Torna, Gömör, Ung, Ugocsa, Bereg és Máramaros vármegyékből.

A békeszerződés azután ezt a kényszerű politikai megoldást szentesítette. 
Kényszermegoldás volt, mert Ruténföldet semmiesetre sem akarták Magyarország 
keretei között meghagyni, Lengyelországhoz sem csatolhatták, mert az akkor a 
keletgalíciai ruténekkel harcban állott, Ukrajna pedig kialakulatlan volt és való
színűleg a bolsevizmus részére sem óhajtottak annyira nyugatnak tolt kaput nyitni.
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A galíciai és bukovinai ruténekkel való egyesülés ellen pedig Lengyelország és 
Románia a végsőkig tiltakozott. így került Ruténföld Cseh-Szlovákiához, de a ter
vezettnél sokkal szűkebbre szabott határok között, mert nyugati részét a csehek 
Szlovákiához csatolták. A megmaradt részt azután a csehek Podkarpatská Rus- 
nak (Kárpátaljai Oroszországnak) nevezték el, hogy azzal is kifejezésre juttassák 
távolabbi politikai céljaikat. Végezetül Ruténföld legkeletibb része, valószínűleg 
az ottani sótelepek miatt, Romániának jutott. Az ürügyül használt nemzetiségi 
elvet a végrehajtáskor tehát alaposan megcsúfolták és ezt az eljárást tetézték még 
azzal, hogy az ú. n. Ruténföldhöz az Alföld magyaroktól lakott öblét is hozzá
csatolták. A ruténeket már a békeszerződésben becsapták, amikor országukat 
Cseh-Szlovákiába kebelezték («. . . une unité autonome á l’interieur de L’Etat 
tchécoslovaque»). Azonkívül független tartománygyűlésüknek és a köztársaság 
elnökétó'l kinevezett és a tartománygyűlésnek feleló's kormányzójuknak is kellett 
volna lenni (11. §), de a cseh-szlovák alkotmány ennek az intézkedésnek is elvette 
az élét, sőt a csehek még az alkotmányban meghatározott jogokat sem érvénye
sítették. Ruténföld első kormányzója, Zatkovics, 1921-ben elkeseredve hagyta el 
tevékenységének színhelyét és az amerikai rutén radának csalódással jelentette 
be, hogy Ruténföld autonómiájának biztosítására minden igyekezete hiábavaló 
volt. Tartománygyűlés hiányában nem határozhatták meg a Ruténföld és Szlo
vákia közötti határt és a hivatalos nyelvről sem intézkedhettek. A hivatalos nyelv 
a «cseh-szlovák» maradt, pedig a bevándorolt kb. 20,000 csehen és szlovákon kívül 
az őslakosság nem ismerte ezt a nyelvet. A magyar tisztviselőket, tanárokat, orvo
sokat stb. szabadpályán levőket a csehek igyekeztek kiüldözni, munkájukat meg
nehezíteni, és mivel a ruténeknek megfelelő mennyiségben képzett embereik nem 
voltak, hogjr az oldalra áhítottakat pótolják, maguk a csehek özönlötték el az új 
országrészt és a rutének «független» országukban hamarosan valósággal idegen 
környezetbe csöppentek. Nagyítás nélkül meg lehet állapítani, hogy a csehek a

A Ruténföld térképvázlata.



164

Ruténföldet valóságban gyarmatterületnek tekintették és aszerint is rendezked
tek be. A ruténeket most már — az adott ígéretek ellenére — kulturális, politikai 
és gazdasági tekintetben sem tekintették eléggé éretteknek arra, hogy saját lábukra 
álljanak. Az ország elmaradott állapotát idegenek előtt teljesen a megelőző magyar 
uralom számlájára írták, pedig Ruténföld szinte tűrhetetlen gazdasági hanyatlása 
az egyesülés után következett be. Természetes dolog volt az azután, hogy a ruté
neket a magyar élettérből kiszakították. A rutének sem a magyar, sem a lengyel 
határt nem léphették át, hogy idénymunkával kenyerüket megkeressék. Rutén- 
földön a kereseti lehetőségek veszedelmesen lecsökkentek, mert annak főereit 
lekötötték és a csaknem 1000 km távolságra fekvő Prágától a keleti országrész 
nem kaphatott élelmet, mert annak ellenében nem tudott ellenértéket szolgáltatni. 
A hegyvidéki lakosságot a nyomorúság támasztotta járványok pusztították, a 
tüdővész veszedelmesen terjedt. Többször előfordult, hogy Cseh-Szlovákia nyu
gati részén kitűnő termés volt, de keleten, az Alföld gabonaraktárának szomszéd
ságában mégis éheztek az emberek. Amikor pedig a magyarság adományaival 
segíteni akart a ruténeken, a csehek a szállítmányokat nem engedték át a határon.

De nemcsak anyagi, hanem szellemi téren is szomorú napok virradtak a «fel
szabadított» ruténekre. Tekintet nélkül a lakosság összetételére és kívánságára 
beszüntették a magyar elemi iskolákat, kisdedóvókat és középiskolákat és azok
ban az «orosz» oktatási nyelvet vezették be. A nagy sietséggel végrehajtott pusz
tításban csak az volt a legfőbb cél, hogy minden magyar vonatkozást eltöröljenek 
a föld színéről, viszont arra nem volt megfelelő mennyiségű emberük, hogy az 
iskolákban a terveiknek megfelelő tanszemélyzetet állítsanak be és a tanuló-

A Tisza és környéke M áram arosszigetnél,



kát könyvekkel lássák él.
Minden iskolában más-más 
nyelven tanítottak. Az 
egyikben a rutén és szlo
vák keverék nyelvjárása 
volt a tanításnyelv, a má
sikban ukrán, a harmadik
ban orosz, ismét máshol a 
hegyi lakósok nyelve, sok 
esetben pedig cseh és szlo
vák. A Népszövetség előtt 
dicsekedtek, hogy Eutén
földön milyen sok iskolát 
állítottak fel, p°dig azok 
lényegében a volt magyar 
iskolák helyébe szervezett 
újtípusú iskolák voltak.
Nem voltak kíméletesek a 
megszállók vallási tekin
tetben sem és minden esz
közzel támogatták az orto
dox görögkeleti egyházat.

Ilyen körülmények 
között a rutén nép az el
múlt nehéz hiísz esztendő' 
alatt történelmének két
ségtelenül legsúlyosabb, 
megpróbáltatásokban leg
gazdagabb idó'szakát élte
át. Eeménvségeiben minden vonatkozásban csak csalódások érték, jTudnunk 
és ismernünk kell ezeket a dolgokat akkor, amikor a Magyar medence 
életterébe való visszatért ükét igaz és ó'szinte örömmel üdvözöljük, mert nem
csak dús erdeiket és pompás hegyvidéküket hozták magukkal, hanem csaló
dásokban, újabb reménységükben gazdag lelkűket is. Komolyan számot kell vet
nünk azzal, hogy most nemcsak anyagi életük kiegészülésére várnak, nemcsak 
az Alföld kenyeretadó rónái felé tekintenek vágyakozó pillantással, hanem biza
lommal számolnak a magyar lélek nagylelkűségére is. Kajta kell hogy legyünk, 
hogy ebben a vonatkozásban se érje őket csalódás és megérezzék, hogy tényleg 
a szerető', megértő magyar föld kebelére tértek vissza.

But énföld nem gazdag ország, nem az ígéretek földje, de mai helyzet tűik
ben gazdasági életünkben mégis valódi értékénél sokkal többet jelent. A hegy
vidék lábától számítva a mai határok közé foglalt Buténföld területe kb. 11,800 
km2, a középhegységek felső határán mozgó hegyvidék. A Keleti Kárpátok rész
letében az ország határán a Keleti Beszkideket és a Máramarosi havasok jórészét 
magában foglalja. Az országhatár a legmagasabb vízválasztó vonalát követi és 
az északnyugatról délkeletnek állandóan emelkedik. A mai országhatár észak- 
nyugati határpillére, a Cerenin, 988 m magas és aztán délkeleti irányban mindig 
magasabb és magasabb csúcsok koronázzák a határgerincet , mint aBavka (1304 m), 
Popágya (1742 m), Hoverla (2057 m). Nem sziklás, szaggatott, vad, nehezen meg
közelíthető csúcsokkal koronázott hegyek ezek. Terebélyesen elnyúló széles há

R utén földmívelók.
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tukba csak itt-ott tudott egy-egy bemélyedőbb fészket rágni a .jégkorban tartó- 
sabban megálló hótakaró. Ilyen ú. n. karvölgyeket látni a Hoverlán is. A Kárpá
tok gerincén, a Fehér Tisza forrásvidéke felett terpeszkedik a mai Magyarország 
legmagasabbra kiemelkedő hegytömege, a Csorna-Hora. Gyengén hajlott íveléssel 
kb. 18—20 km hosszúságban fogja közre a Fehér Tisza forráságait. A Csorna-Hora 
több helyen megközelíti és túlhaladja a 2000 m-t, északnyugati sarkában Honol 
a jelenlegi határok között legmagasabb csúcsunk, a Hoverla, délkeleti végében 
a Pop Iván (2026 m). A Csorna-Hora enyhe hajlású havasi legelőkkel borított 
tetői sok örömet fognak még okozni a téli sportok kedvelőinek, hiszen itt a bősé
ges csapadék és a már jelentékeny magasság következtében legalább öt hónapon 
keresztül lehet alkalmas hótakaróra számítani.

A határláncon belül, a Tisza különböző mellékfolyóitól körülölelve, részben 
nagyobb csoportokban, részben hosszabb-rövidebb gerincekben elkülönülve az 
1000 m-es magasságokat meghaladó hegyvidékek raja sorakozik, így pl. a Ciroka 
mentén a Nasztázs (807 m), az Ung és Latorca között a Polonina-Runa (1432 m) 
és a hozzácsatlakozó Verhovina, a Latorca és a Nagy Ág között a Szolyvai hava
sok (Sztoj 1679 m), a NagyÁg és Tarac között a Polonina-Kraszna (1560 m), a 
Tarac és a Tisza között a Szvidovec (Blisznica 1883 m) stb.

Csonkamagyarország hegyvidékeivel szemben jellemzi a Kárpátoknak Rutén
földön fekvő részét, hogy az eddig nagyon gyéren volt feltárva gazdasági és ter
mészetjárói értelemben is. Természetes és könnyen érthető dolog, ha meggondol
juk, hogy a Kárpátoknak ez a része a legjobban kiesett a gazdasági élet és forga
lom köréből. A központi területekhez és útvonalakhoz sokkal közelebb fekvő, maga-

A Felső Tisza m entén.
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M agyarország legm agasabb csúcsa a H overla (2057 m). Az előtérben és a jobboldalon
kezdetleges karvölgy.

sabb hegyvidékekkel dicsekedhető területek jobban maguk felé vonzották a külön
böző irányú érdeklődők figyelmét. Ezen a réven Ruténföld hegyvidéke a legjobban 
megőrizhette szűzi érintetlenségét. Hatalmas kiterjedésű erdőségekkel borított 
lejtőin, a pompás mély völgyekben és a havasi magas legelőkön nagyon kevés ide
gen érdeklődő fordult meg. Pedig mai hegyvidékeinkkel szemben a nagyobb ki
terjedésen és a magasságon kívül még egy nagyon vonzó sajátossága ennek a hegy
vidéknek a vízzel való bő ellátottság, a sok rohanó folyo, patak és a minden mély 
völgyben csordogáló ér. A mi mészköves, vízszegény hegyvidékeinkkel szemben 
rengeteg újdonságot és szépséget rejtegetnek ezek a legnagyobb részben homok
kőből álló hegyvonulatok. Nagyon valószínű, hogy rövidesen minden vonatkozás
ban sokkal jobban meg fogunk velük ismerkedni, mint ahogyan a múltban tettük.

Az előbb röviden vázolt hegyvidékkel az ú. n. homokkővonulattal szemben 
az Alföld peremén egészen más keletkezésű és ennek következtében más jellegű 
hegység húzódik a Vihorláttól a Gutinig, illetve ma még idegen területen azon is 
túl. A harmadkorban, amikor az Alföld medencéje beszakadásával mélyen fel
sértette a Föld kérgét, ezen a vonalon vulkanikus anyagok sajtolódtak ki a mélyebb 
szintekből és a vulkáni lávákból és tufákból álló hegység mint összefüggő gát tele
pedett a Kárpátok homokkővonulata elé. A homokkővonulatról meredeken lefutó 
vizek megtorpantak a gát előtt, sok helyen tóvá duzzadtak és a tavak vize a vul
kánikus gát legalacsonyabb részletein csurgott át az Alföldre. Ezek a vizek lassan- 
kint átfűrészelték az útjukban álló hegységet, a tavak medencéje kiürült és ma 
a helyükön szélesebb-keskenyebb völgyi medencék jelölik helyüket, mint pl. az
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Ung völgyében a Perecsenyi, a Larotca völgyében a Szolyvai, a Borsava völgyé
ben a Dolhai és Bilkei, a Tisza völgyében a Huszt-Técsői és legfelül a Máramaros- 
szigeti medence. A folyók áttörésszakaszai tagolják ma különálló csoportokra 
a vulkánikus gátat. Eszerint lehet megkülönböztetni a Vihorlát (1074 m), az Ung 
és a Latorca között a Polyána-Szinyák (1014 m), a Latorca és Borsava között a 
Borló-Gyil (1086 m). a Borsava, Tisza és Nagy-Ág között a Nagyszőllősi hegység, 
végül a Tiszától délkeletre az Avas csoportját, de annak csak kisebb része fekszik 
jelenlegi határainkon belül. A vulkánikus vonulat tehát a homokkővonulatnál 
jelentékenyen alacsonyabb, tagoltsága is sokkal kisebb mértékű és ennek meg
felelően formái is kiegyenlítettebbek és finomabbak. A déli alacsonyabban fekvő 
lejtőkre kitűnő szőlők és gyümölcsösök telepedtek, egyébként kiterjedt bükkösök 
hazája a vulkánikus vonulat.

Ruténföld az ország többi részéhez viszonyítva sokkal hűvösebb és csapa
dékosabb terület. Az évi középhőmérséklet mindenütt a 8*5 C° alatt jár, de elég 
nagy foltokon még az évi 4 C° középhőmérsékletet sem éri el. Az alacsonyabb 
középhőmérsékletértékekhez viszonyítva aránytalanul megnő a csapadék, ameny- 
nyiben az nagvobbára meghaladja az 1000 mm-t, de a Tisza és Tarac forrás vidé
kén egészen jelentékeny övezetben az évi csapadékmennyiség meghaladja az 
1400 mm-t is. Ilyen körülmények között a magas hegyek közé zárt mély völgyek
ben a mezőgazdaságnak nem sok keresnivalój a akad és Ruténföld sokkal inkább 
az erdők és havasi legelők országa. Egészen pontos adatokkal az erdők kiterjedésé
ről nem lehet beszámolni, mert az 1930 évi összeírás adatai a szűkebb határok közé 
szorított Ruténföldre vonatkoznak és ezek az adatok a Ruténföldhöz csatolt alföldi 
területeket is figyelembe veszik. A határnak nyugatabbra való kitolásával meg
növekedett az erdők területe is és az ma bizonyosan meghaladja az 620,000 ha-t. 
Az erdőknek kb. 7*5%-a tölgyes, 80%-a bükkös és 9—10% a fenyves éspedig első
sorban lúc- és jegenyefenyő. Ruténföld az erdők gazdasági értékét a nehéz szállítás
viszonyok miatt gyengén tudta kihasználni, de most, hogy az Alföld felé leomlottak 
a vámsorompók, Ruténföld erdőgazdálkodására jobb napok fognak virradni. Köl
csönösen kiegészül tehát a természettől egymásra utalt két terület és a rutének fáju
kért megkaphatják az eddig annyira nélkülözött gabonaneműeket.

A nyugalmas erdők a Kárpátok övezetén belül azokhoz a területekhez tar
toznak, amelyek a legjobban meg tudták őrizni a Kárpátok ősi állatvilágát. Az 
Északkeleti Kárpátoknak ez a része mindig híres volt pompás fejlettségű vad
állományáról. őz és vaddisznó mindenütt bőviben van, a Tisza és Tarac forrás
vidékének ősrengetegeiben tanyáznak az európai viszonylatban is legkívánato
sabb trófeájú szarvasok, de a medve és a hiúz sem ritka. Végre olyan hosszú és 
kínos vágyakozás után a magyar vadászokra is remény teljesebb idő virradt.

Az előbbiekkel szemben a rutének állatállománya általában minden vonat
kozásban szegényes. A lakosság számához viszonyítva a szarvasmarha-, ló- és 
sertésállomány kicsi és minőségben is gyenge. A legnagyobb mértékű viszony
lagosan a juhtartás.

Feltárt ásványkincsekben Ruténföld nem bővelkedik. Legnagyobb értéke 
a só. Az aknaszlatinai több mint 2 km hosszú és 1-5 km széles sótelep sok századon 
elláthatja a Magyar medence összes sószükségletét. Aknaszlatinán kívül Gányán, 
Nyágován, Neresznicén, Sándorfalván és Husztbaranya környékén is vannak só- 
telepek. Jelenleg ezeket ugyan víz borítja, felszabadításuk azonban nem ütközik 
különösebb technikai akadályba és ha a gazdasági élet megkívánja, ezeket a só
telepeket is kiaknázhatóvá lehet tenni. Más vonatkozásokban még inkább csak 
a reménységnél tartunk. Itt-ott akadnak ugyan kisebb vasérctelepek, ezeknek a
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Faúsztatáshoz előkészített rönkök. H áttérben a Pietrosz.

kiaknázásával a múltban mi sem sokat törődtünk és a csehek sem igyekeztek a 
termelést fokozni. A terület geológiai felépítése azonban nem zárja ki, hogy gon
dosabb és modernebb kutatóeljárásokkal sikerül kiadósabb telepeket is megnyitni. 
Körülbelül hasonló a helyzet a petróleummal is. A só jelenléte mindig a petróleum 
előfordulásának lehetőségére utal, nem is szólva arról, hogy a szomszédságban a 
galíciai oldalon vannak kiadós petróleumforrások. A háború előtt az Uzsoki szoros 
közelében és Máramarosban sikerült petróleumnyomokat kimutatni és nem lehe
tetlen, hogy a modern kutatások ebhen a viszonylatban is változtatni tudnak a 
mostani helyzeten.

Kevés barnaszénről is tudunk, Ruténföldnek azonban — legalább is eddig — 
sokkal nagyobb kincse a fehér szén, a víz. A nagy esésű és bővizű vízfolyásokat az 
eddiginél sokkal fokozatosabb mértékben ki lehet energiatermelésre használni és ha 
ezt az illetékesek megoldják, Ruténföldnek különben szegényes iparára jobb napok 
virradhatnak és a bennszülött lakosság is több keresetlehetőségre tehet szert. 
Ugyancsak nem megvetendő értékűek a Beregszász és Muzsaly környéki timföldek, 
amelyeket aluminium-, kénsav- és műtrágyagyártásra lehet felhasználni. Por- 
cellániparunk is újabb fellendülésre számíthat a dubrincsi, beregszászi és kovászó- 
környéki jóminőségű porcellánföldek révén.

A ma is meglevő ipar elsősorban a fakitermeléssel kapcsolatos. Kb. 40 külön
böző energiával üzemben tartott fűrésztelepen foglalkoznak a fa durva feldolgo
zásával, a meglehetősen kisszámú és gyenge teljesítőképességű finomabb fameg
munkáló üzemek (bútor stb.) a Ruténföld peremvárosaiban ütöttek tanyát. 
Komolyabb természetű falepárlótelep Perecsenyben és Nagybocskón van. A pere- 
csenyi gyár 1930-ban 1500 munkást foglalkoztatott és acetont, ecetet, faszeszt stb.
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állított elő nagyobb mennyiségben. A nagybocskói 1900 munkást foglalkoztató 
üzem az előbbi anyagokon kívül a sóbányák termékeit felhasználva kreozotot, 
glaubersót, szódát, ólomcukrot és különböző klórvegvületeket is gyárt.

A bennszülött szegényes lakosság iparcikket vajmi keveset fog3raszt, mert 
legszükségesebb cikkeit nagyrészt háziiparszerűen önmaga állítja elő. Ebből a 
szempontból tehát Ruténföld kb. 550,000 főnyi újabb lakossággyarapodása az 
országos fogyasztás növekedésében nem sokat jelent. Mennél jobban sikerül azon
ban Ruténföld értékeit kihasználhatóvá tenni, mennél nagyobb mértékben hozzá
férhetők lesznek azok a Magyar medencében, annál inkább fejlődhetik maga a 
rutén nép is anyagiakban és kulturális javakban egyaránt. Most csak az a fontos, 
hogy ez az építőmunka mennél hamarább és mennél erőteljesebben meginduljon 
és az immár kb. 117.000 km2-re és kb. 10.311,000 lakosra növekedett még mindig 
csonka Magyar medencében az élet olyan keretet öltsön, hogy abba a még kívül- 
maradottak vágyakozva kívánkozzanak vissza.

A NÉMET GYARMATI KÉRDÉS.
írla VALLNER ERNŐ dr.'

Németország sohasem nyugodott bele gyarmatainak elvesztésébe. Mihelyt 
nagyhatalmi súlyát és tekintélyét visszaszerezte, felelős német államférfiak 
részéről, — a mód és határidő megjelölése nélkül ugyan — de félreérthetetlen 
nyíltsággal mutattak rá a gyarmati kérdésre. Újságok, szakfolyóiratok cikkei, 
gyűlések szónoklatai annyiféleképpen világították meg ezt a kérdést, annyi érvet 
és ellenérvet sorakoztattak fel, hogy valóban elvégezték azt, amit a döntést elő
készítő felderítő csatározásnak szoktunk nevezni.

Amióta Németország szomszédunk, fokozottabb mértékben érdekel és érint 
bennünket a német gazdasági élet alakulása. Fokozza az érdeklődést az is, hogy 
az európai németlakta területek egyesítése s a közvetlenül mögöttes terület 
biztosítása után érezzük, hogy most az európánkívüli feladatokra kerül a sor. 
Időszerűvé tették a gyarmati kérdést végül Hitlernek a birodalmi gyűlés előtt 
ezévi január 30-án tett határozott kijelentései. Nem közömbös tehát, fennforog-e 
a hangoztatott követelések kényszerítő szükségessége, s alátámasztásukra szol
gálnak-e elegendő földrajzi okok és erők.

A német nép úgy érzi, hogy gyarmataihoz kettős joga van. Először mert 
elvételüket jogtalannak és igazságtalannak tekinti, másodszor mert a gazdaság 
és a népesség fejlődése, továbbá a nyersanyagszükséglet és ipari piacok biztosítása 
szempontjából múlhatatlan szüksége van rájuk.

A jogtalanság érvét mi magyarok fenntartás nélkül magunkévá tehetjük. 
A wilsoni ígéretek és békediktátumok közti különbséget nagyon is jól ismerjük. 
Amaz a gyarmati igények pártatlan rendezését helyezte kilátásba, emez Német
országot összes tengerentúli birtokairól való lemondásra kényszerítette. Angliá
nak a német gyarmatok elleni hadművelete 1914 augusztus első napjaiban az 
1885 évi Kongo-egyezményben kimondott középafrikai semlegesség megsértése 
volt, amire annál kevésbbé volt szükség, mert Belgium ugyanekkor a gyarmatok 
semlegességének fenntartását kívánta s Németország ezektől a tengeren úgyis 
el volt vágva. De oszthatjuk teljes mértékben a német felfogást az igazságtalan
ságot illetően is. Seaton Watson ellenünk felhasznált alaptalan rágalmainak 
méltó párja volt az a Német-Délnyugatafrikáról szóló angol kékkönyv, amely
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a német gyarmatosítás csődjével, kegyetlenségeivel, módszereinek alacsony voltá
val kürtölte tele a világot. Önérzetes nép koholt rágalmak alapján hozott hamis 
ítéletet el nem fogadhat.

De ezeken a mégis inkább érzelmi vonatkozásokon felül van egy számokban 
kifejezhető tárgyi alap is, s ez még kirívóbb igazságtalanságnak mutatja a német 
gyarmatok elvételét. Ez az alap a világ gyarmatbirodalmainak összehasonlítása. 
Ezek a számadatok — 10—40 milliós anyaországok több millió km2-nyi gyarmat
területekkel és sokmillió gyarmati lakossággal — ismeretesek és igazolják egy 
80 milliós nép gyarmatot követelő szavát. Érzik az igazságtalanság teremtette 
fonák helyzetet a túloldalon is. Elárulják S. Hoare angol külügyminiszternek 
1985-ben Genf ben elhangzott szavai a kielégített és kielégítetlen népekről, de 
mutatja a gyarmatok jogi helyzetének bizonytalansága is. Véglegesen birtokba- 
venni nem akarták vagy nem merték, s ezért mandátumként bizományba vették 
azokat egy új tulajdonostól : a Népszövetségtől. Arra azonban aligha gondoltak, 
hogy a tulajdonos meg is halhat, s ki lesz akkor az örökös : vájjon a régi tulaj
donos vagy a bizományos? És itt merül fel mindjárt a kérdés, kinek jelent többet 
az örökség? Ebben a tekintetben a német érvek igen meggyőzően hangzanak.

Németország a szabadkereskedelmi rendszer és a világgazdasági össze
köttetések teljes megváltozása miatt nyersanyaghiánnyal küzd. Ha négy afrikai 
gyarmatának kiviteli átlagértékét nézzük, ez az utóbbi években évi 200—250 
millió RM-t tett ki. Annak a Németországnak, amelynek aranya kevés, de kül
földi adóssága annál több, feltétlenül nagy segítség lenne, ha ekkora értékű nyers
anyagért nem kellene külföldi fizetőeszközt szereznie. Földrajzi szemmel nézve 
ez ugyanaz, mint amikor egy község igyekszik határán belül termőföldet, erdőt, 
legelőt szerezni. A gyarma
tok az anyaországok egy
oldalú éghajlati és termelő
viszonyainak természetes 
kiegészítői. A németek sze
rint, volt gyarmataik telje
sítőképessége jelenleg messze 
alatta marad az elérhető
nek, mert a mandátumot 
gyakorló hatalmak a terme
lés fejlesztésére nem fordí
tottak elég gondot. Nem 
akartak saját gyarmataik
nak új versenytársakat sze
rezni s így a tőke és a vállal
kozási kedv elhanyagolta 
az átvett területeket. Dél- 
nyugatafrikában abbahagy
ták a bányászatot, Kelet- 
afrikában felszedtek egy 
vasúti vonalat, s míg Nigeria 
külkereskedelme 1913-tól 
1930-ig tízszeresre nőtt, ad
dig a teljesen azonos jellegű 
Kamerunban az emelkedés 
mindössze félszeres. Han-



goztatják, hogy a német gyarmatok hasonló arányú fejlődésére csak akkor 
lehet számítani, ha azok egy rászoruló anyaország gazdasági életének vér
keringésébe kapcsolódnak.

A világháború előtt Németországnak a gyarmatosítás még pénzügyi gondot 
és kiadást jelentett. Utolsónak lépett be a gyarmatokat szerző európai országok 
sorába, amikor 1884 július 5-én Nachtigall, a híres afrikautazó, Togo partján, 
Bagidában kitűzte a német lobogót. A békés igazgatás megteremtéséhez, a ter
melés megszervezéséhez és a gazdasági erőforrások felkutatásához tehát mind
össze 80 év állott rendelkezésére, s ez is olyan időben, amikor maga az új császárság 
is még alig 15 éves múltra tekinthetett csak vissza. A gyarmatok az anyaország 
számára csak egy emberöltő múltán válhattak volna hasznothajtókká. Akkor 
kerülhetett volna sor a közlekedési vonalak kiépítésére. Az xíthálózat 1914-ben 
még fejlődése kezdetén állott, pedig csak kiépülte után vált volna érezhetővé 
a bennszülött lakosság növekedő ipari fogyasztóképessége is. Ezért kell a német 
gyarmatok értékelésekor a múlt és jelen gazdasági viszonyain felül a jövő lehető
ségeit is mérlegelni és fontosságukat elsősorban a földrajzi helyzet és tényezők 
szabta adottságok alapján megítélni.

A német gyarmatbirtok legnagyobb része — a kereken 8 millió km2 terület
ből 2.7 millió km2 — Afrikára jutott. Ez a késői kezdés érthető következménye 
volt. A múlt század végén Afrikán kívül alig volt már gazdátlan terület és csak 
Ausztráliától keletre Új-Guineában és a Csendes óceán szigetei között akadt 
még ilyen. Természetes, hogy ezek értéke a távolsággal arányosan kisebb volt.

Elsőnek az afrikai Togo  igazolta a gyarmatosításhoz fűzött várakozásokat. 
Területe ugyan csak 87,200 km2, de ennek ellenére — vagy talán éppen azért — 
régóta nem szorult az anyaország pénzügyi támogatására. Ezt termékenységének 
és afrikai értelemben aránylag sűrű, -— 1 millió lelket számláló — szorgalmas 
földmívelő szudáni néger lakosságának köszönheti. A felsőguineai Rabszolga- 
partból csak 52 km hosszú, turzásokkal elrekesztett lagunás szakasza van. Az 
alacsony, forró éghajlatú partvidéken az Egyenlítőtől mintegy 600 km távolság
ban kókuszpálmaligetek pompáznak. Lome (13,000 1.) nyílt kikötőjében a rakodást 
megnehezíti a nyugatafrikai parton elterjedt erős hullámverés, a «kaléma». A Dél
atlanti óceán felől messziről jövő hullámok szélcsendben a lapos, sekély parton 
összeomlanak s ez a hullámjárás sok rakodó csónakot borított már fel. Togo 
a tengerparttól távolabb háromszorosra szélesül s mintegy 600 km hosszan nyúlik 
északnak Szudánig. A belső vidék három tájképi tekintetben is különböző részre 
oszlik. Az 1000 m-ig emelkedő Togo hegységtől nyugatra a hajózható Volta és 
Oti folyók alacsony vidéke, keletre az átlag 4—500 m magas szigethegyekkel 
teleszórt Dahome fennsík terül el.

A termelést elsősorban az éghajlat szabja meg és ez Togóban kedvező. 
A tengerpart aránylag elég száraz, a hegység esősebh, de a csapadék 1500 mm-en 
aluli átlaga nem elegendő ahhoz, hogy összefüggő trópusi őserdő keletkezzék. 
A szudáni széleken öt hónapon át nem esik az eső. A trópusi magasfüves, alacsony
fás szavannát a folyókat kísérő galériaerdők szakítják meg, s délről északnak a 
kókusz és olaj pálma, kakaó, földidió, a yams kúszónövény keményítőtartalmú 
gumói, a rostot szolgáltató kapok, gyapot, aztán köles, kukorica a főtermények, 
míg végül észak felé a szárazabb sztyeppeken az állattenyésztés lép előtérbe. 
A nehezen tűrhető meleg (évi 27° középhőmérséklet!) miatt az európai kevés, 
alig tehető 500 lélekre. Ezért is nem tűnt el máig sem a néger vásárok tarka képe 
a kereskedelemből. A bennszülött lakosság emelkedő civilizálódására jellemző, 
hogy 1936-ban 15 millió francia frankért vásárolt pamutszöveteket. A Löméből
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Tengerparti részlet K am erunban. A forró égövi buja növényzet képviselői a kókuszpálm ák.

induló három vasútvonal csak a gyarmat déli részét nyitotta meg, pedig északabbra 
a bennszülöttektől régen használt vasérctelepek várnak feltárásra és kiaknázásra. 
Ma lógónak 3/8-a angol, 5/8-a francia mandátum, de külkereskedelmi forgalmá
ban a mandatárius hatalmak után a németek tartják a harmadik helyet.

Hasonló szívóssággal, de kevesebb eredménnyel védik gazdasági érdekeiket 
volt egyenlítői gyarmatukban, K a m e r u n b a n . Ennek eredetileg nem egészen fél
millió km2 területét 1911-ben a franciákkal kötött marokkói egyezményben a 
marokkói német igények feladása árán 790,000 km2-re növelték. A franciák 
most nemcsak az akkor átengedett afrikai területüket szerezték vissza, hanem 
mandátum címén még 4/5 részhez jutottak. így Kamerunból ma 700,000 km2 
francia, 90,000 km2 angol igazgatás alatt áll. A jelenlegi gazdasági értéket azonban 
inkább a lakosság száma jelzi. Itt az arány más. A 3 és x/4 millió, főként bantu 
négerből és fulbékből álló lakosság x/4 része az angol területeken él. Az ő feladatuk 
az őserdőben való gyűjtögetés és az ültetvényeken történő termelés. Az európaiak 
kezén levő ültetvény aránylag kevés és szerepe a kivitelre kerülő árumennyiség
ben elenyésző. Az európaiak száma 1936-ban nem érte el a 3000-t, aminek főoka 
az éghajlat.

Kamerun a Niger és Kongó torkolata között 320 km-es partvonalról ékala- 
kúan nyúlik be, s keleti szélén több mint négyszeres hosszúságban egyfelől a 
Csad tóig, másfelől az Egyenlítőn túl a Kongó folyóig ér. Mivel az éghajlat
egyenlítő a matematikai egyenlítőtől északabbra tolódott, Kamerun legnagyobb 
részében jellegzetesen egyenlítői, forró éghajlatú. A nagy meleg ingadozása 
aránylag csekély, a tengerparti Duala-ban a havi középhőmérséklet nem is egé
szen 3° különbséget mutat csak (27.3° és 24.4°). Az évi esőmennyiség — a Csad
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tóig nyúló északi résztől eltekintve — mindenütt meghaladja az 1500 mm-t, 
a tengerparton a 2000 mm-t. A Debundsa foknál a Kamerun hegység nyugati 
lába előtt évi 12,000 mm-t is mértek, s így vetekedik az indiai Cserrapundzsival, 
Földünk legesősebb helyével. Az egyenlítői két esőmaximum észak felé mind
jobban összeolvad és Adamauától a Csad tóig 2—3 hónapig tartó száraz évszak
nak ad helyet.

Az Egyenlítő nyomasztóan nedves légkörében a gyors penészedés, malária, 
álomkór ; Adamaua száraz évszakában a 40° fölé emelkedő hőség és por, az 
átmenet idején a heves viharok, s végül az egész gyarmaton a csecselégy a gazda
sági élet terhes kísérői.

Kamerun déli partvidéke tagolatlan, északon azonban több öblöt és tölcsér- 
torkolatot találunk jó kikötőkkel (Victoria, Duala). Csodálatos szép tájképpel 
fogadja az érkezőt a Kamerun torkolat. A partmenti mangrove erdők, a buja 
trópusi vegetáció mögött 4070 m-ig emelkedik a Kamerun hegység. Ennek a 
lejtőit keresték fel legszívesebben a német telepesek, hiszen a parthoz közel a 
magasság növekedésével olyan éghajlat alá jutottak, mintha többszáz km-t 
hatoltak volna befelé. Már pedig a közlekedés Kamerunban még ma sem esz
ményi, hát még régebben! Az őserdőn ugyan vezet át vasút, de a Dualából induló 
két vonal hossza összesen ma is csak 504 km. A folyók hajózásra nem alkalmasak, 
a belső fennsík lépcsős szélén futásuk gyors, zuhatagos.

A gyarmat déli része a partvidéktől egy 7—900 m-es fennsíkon át a Kongóba 
ömlő Sanga lapályáig a trópusi erdők vidéke. 250—300,000 km2-re becsülik az 
őserdő kiterjedését. Az ember kerüli az áthatolhatatlan, buja sűrűséget, amelyben 
a fák öt-hatszor olyan gyorsan növekednek, mint nálunk. Egy hektáron 100—200 
különböző fajta fát találunk, s ez a szállítási nehézségekkel párosulva a kitermelés, 
igen költségessé teszi. Ismerős gazdasági növényekkel találkozunk : raffiat 
kaucsuk, banán, kakaó, kókusz, s ehhez még trópusi fák, magahóni, ében stb. 
járulnak. Az olajpálma, kávé, dohány a trópusi szavannákig hatolnak. Adamauá- 
ban vadon terem a koladió, amit koffeintartalmának izgató és erősítő hatása 
miatt különösen szívesen fogyasztanak a bennszülöttek. Terjed a földidió és 
szezam termelése, főként olajtartalmuk miatt. A Csad tó, Biafra öböl, Niger és 
Kongó közti vízválasztón, az 1000 m-es adamauai háton helyenkint 1500 m-ig 
emelkedő szigethegyeket találunk. A szavanna itt sztyeppbe megy át s meg
jelenik a gyapot, köles, kukorica. A Csad tó körüli 500 m-nél mélyebb területen 
sokat várnak az öntözéstől.

Fontosságban eddig az olajos magvak és préselt olaj, valamint kakaó állnak 
első helyen, mert a kivitel értékének közel 3/4-ét teszik (40, illetve 30%). Német
országnak az angol kameruni kereskedelemben még sikerült a vezetőszerepet 
megtartania, de a francia kameruni kivitelben a 4., a bevitelben pedig az 5. 
helyre szorult.

A bányászat gyerekcipőben jár, említésre csak az arany és ón érdemesek. 
Bár viszonylagosan nem képviselnek különös értéket, ■— elefántcsont alig kerül 
kivitelre — mégsem lenne teljes a kép, ha nem sorolnám fel az állatvilág néhány 
különleges képviselőjét. Tarka pillangók, színestollú madarak, hangos papagálvok, 
fürge majmok, köztük a gorilla és csimpánz, elefántcsordák, leselkedő ragadozók, 
mint oroszlán, leopárd, undorító hüllők, kígyók, krokodílusok, a betegséget ter
jesztő legyek, szúnyogok milliárdjai, termeszhangyák érdekes, de annál kelle
metlenebb társak a vadon magányában.

Mennyivel más az élet a német D é ln y u g a ta f r i k á b a n ! Ezen a 835,000 km2 
kiterjedésű gyarmaton a déli félteke sivatagos övében a természet fojtogató
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bujasága helyett a szárazság és vízhiány okozta ínségek fenyegetnek. Az 1800 km 
hosszú tagolatlan parton kevés az említ ésremélt ó kikötő : Swakopmund, Lüderitz- 
bucht és az angol Walfishbay. A partról induló két vasútvonal a belső vidéken 
egy észak-déli hosszanti vonallal egészül ki, s így vasúthálózatának hossza — 
2500 km — az összes német gyarmatok között az első helyen áll. Ugyancsak 
vezet az európai telepesek számában, — 80,000 — akiknek Vs'a német. Gazda
sági tekintetben egyedül a partmenti Namib és keleti Kalahari sivatagok között 
elterülő középső — északon tagoltabb, délen táblás — hegyvidék a számottevő. 
Délről északnak a füves sztyepp, bozótos, majd trópusi sztyeppbe meg3r át s az 
Ovambok földje a déli pálmahatáron belül fekszik. Az ovambo, herero, hotten
totta és busmann törzsek mozgó életüknél fogva harciasabbak az egyenlítői 
négereknél és megfékezésük nehéz feladatot jelentett a németek számára. A harcok 
során szükségessé váló német erélyt épen arról az oldalról nevezték barbárság
nak, holott nem sokkal előtte s nem is nagyon messze eső vidéken hasonlót látott 
a világ. A bennszülött lakosság számát 250,000—300,000-re becsülik.

A partmenti terméketlen dünésorok szélessége 30—100 km között válta
kozik. Jellemző növénye —- a földön kúszó, húsos velvitsia —-jól bírja a száraz
ságot. Vízhiány miatt Lüderitzbuchtba 80 km-ről kell az édesvizet szállítani. 
Az Etosa magasan fekvő lapos medencéjétől délre 2000 m fölé emelkedő mészkő- 
és dolomit-fennsík terjed. Az itt beszivárgó vizek a tenger felé eső Kaoko vidéken 
és a keleti Otawi hegyvidék mély völgyei és törései mentén jutnak felszínre. 
Ezért az előbbin füves, az utóbbin már cserjés-fás térségeket találunk. Közép 
tájon, a hererók vagy damarák földjén 2500 m magasra emelkedik az őskőzetek-

Lüderitzbucht, N ém et-D élnyugatafrika fontos kikötője. A sivatag a város széléig ér.



A 6010 m m agas K ilim anjaro örökhó-borította csúcsa.

bői álló tönk. Rajta több a felszíni vízfolyás s így a legelők mellett belyenkint 
mezőgazdasági mívelésre alkalmas vidéket találunk, amelyet újabban völgyelzáró 
duzzasztók vizével is igyekeznek növelni. Ennek, továbbá számos forrásának 
és kedvező közlekedési helyzetének köszönheti Windhuk, hogy 11,000 lakossal 
gyarmati székhellyé fejlődött. A szaggatott heg}rvidék a déltiroli dolomitokra 
emlékeztető csupasz sziklaalakulataival gyönyörű tájképi részleteket rejteget.

A Baktérítőtől délre fekszik a Namák földje táblás hegyeivel, helyenkint 
jól használható legelőkkel. A csapadék, amely a heg}reken még 5—600 mm, 
itt 100—250 mm-re száll alá. Itt és az egész gyarmatnak keleti sivatagos szélén 
mindenütt köves, száraz medrek jelzik, merre rohan le a hirtelen zápor vize, hogy 
elszivárogjon a szomjas földben. Az Etosa sóstó feneke is kiszárad időnkint és 
fehér sókristályai messze csillognak. Voltaképen már itt kezdődik a Kalahari 
sivatag, amely felé a 20. és 21. délkör jelöli az egyenes határt. A Kalahari nem 
szaharajellegű homokos, köves sivatag, hanem 2—600 mm csapadékos meleg 
sztyepp. Lakói a busmannok, akik kezdetleges igényeiket a gyűjtögetéssel, vadá
szattal elégítik ki és egy nedvdús — tökhöz hasonló — növényen élve, heteken 
át nélkülözni bírják a vizet. A tengerparton a hideg Benguela áram és felszálló 
parti hideg víz enyhíti a forróságot, de esőt nem okoz, csak ködöt. A partvidék 
15°-os évi középhőmérsékiete 300 km-rel keletre már 25°-ra emelkedik.

Délnyugatafrika gazdasági életének pillérei az állattenyésztés és a bányá
szat. A rövid esős évszak kizöldülő legelőin a száraz időszakban lábon szénává szá
rad a fű s megtartja táplálóértékét. Egy állat eltartásához így nagy terület kell, 
az viszont van bőven. A nagykiterjedésű farmokon élő gazdák a dúsabb legelőkön
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mintegy 3/4 millió szarvasmarhát , a soványabbakon '21/ 2 millió kecskét és jó másfél- 
millió juhot tartanak. Utóbbit nem annyira gyapja, mint inkább húsa és a 
karakul és perzsa fajtákat prémjük miatt. A struccok tenyésztése csökkenőben 
van. Ma a kivitel 2/3-át állati áruk teszik : 1936-ban pl. 60,000 darab szarvas
marba, 75,000 darab juh és kecske, 2.2 millió kg hús, 3.2 millió kg vaj, 800.000 darab 
karakulprém stb. Németország számára különösen érdekes és értékes számok ezek.

A bányászatot az angolok néhány évvel ezelőtt teljesen abbahagyták s csak 
most kezdik újra kitermelni az Otawi hegységben Tsumeb mellett a rézérceket, 
vanadiumot, a Damarák földjén az aranyat és ónt, a Lüderitzbucht táján a 
gyémántot. Valamikor ezek kiviteli értéke jóval felülmúlta az állattenyésztésből 
eredőkét. Németország a mandátumként teljes egészében a Délafrikai Unióhoz 
tartozó terület kereskedelméből meglehetősen kiszorult . Pedig a német kivándorló 
telepesek számára az aránylag egészséges, erős hőingadozásai révén a meleget 
könnyebben elviselhető éghajlatánál fogva éppen ez a gyarmat nyújtott biztató 
kilátásokat.

A legnépesebb és talán ezért legértékesebb a német afrikai gyarmatok 
között K e le ta fr ik a , a mai Tanganyika angol mandátum. Az eredeti német birtok
ból az angol Tanganyikára 940,000 km2 jutott 5 millió lakossal. A belga Kongo 
határán a Euanda-Urundi vidékét, 55,000 km2-t 3V2 millió lakossal mandátum
ként Belgium kapta meg, míg egy jelentéktelen csücskét Portugál-Iveletafrikához 
csatoltak határkiigazításként. Északi és nyugati határán még diákkorból emlé
kezetes nevekkel találkozunk, mint a 6010 m magas Kilimanjaro, a Viktoria

A szizalagave rostjainak szárítása egy ném et-keletafrikai ü ltetvényen . 
A rostok kitűnő hajókötelet adnak.
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Nyanza (69,000 km2), a 650 km hosszú Tanganyika (32,000 km2) és Nyassa 
(26,000 km2) tavak. A  tengerpart és tavak közt elterülő, vulkános vidékekkel 
tarkított, kristályos őskőzetekből álló magas tönkfelület tájait az afrikai vadász
filmekből ismerjük. Paradicsoma ez a vidék a nagyvadat kereső vadásznak és 
az állat kertek számára árut gyűjtő állat kereskedőnek egyaránt. A tágas nyílt 
térségeken antilop-, gazella-, gnú-, zsiráf-, zebra-csordák kóborolnak. Az élőket 
oroszlánok, leopárdok tizedelik, az elhullottakat hiénák és sakálok takarítják 
el. A sűrűből elefántok törnek elő, a fákon majmok kergetőznek, a vizek mentén 
krokodilok, orrszarvúak, vízilovak tanyáznak, felettük rózsaszínű flamingók rajai. 
A színes állatvilágot a rovarvilág nem szívesen látott képviselői teszik teljessé.

Ismerős ez a terület azokból a leírásokból is, amelyek Livingstone és Stanley 
útjait és regényes találkozásukat a Tanganyika tó mellett megörökítették. 
A 780 m magasan fekvő sötétkékvizű tó 1435 m mélységével a jóval a tenger- 
színt alá süllyedt afrikai nagy árokvonalat jelöli. Vize még 400 m mélyen is 
állandóan 23° meleg. A kicsiny — a Balatonnál csak négyszerte nagyobb! - 
Kivu tó víztükrét 1460 m magasságban sötét lávamezők szegélyezik. Ez a még 
működő kráterekkel teleszórt vidék Keletafrika legszebb tájai közé tartozik. 
Vele csak a Kilimanjaro versenyezhet. Lejtőin egymás fölött sorakoznak sztyepp, 
őserdő, banán- és kávékultúrák, cserjés, füves térségek. Sziklás csupasz tetejét 
fehér örökhó-jégsüveg borítja. Keletafrika és a Nagy tavak vidéke népek és fel
fedezők vándordíja volt s a német foglalás kezdettől fogva erős angol érdeket 
érintett. Az 1890 évi zanzibári szerződésben az angolok — az átengedett Helgo- 
landért cserébe — meg is nyirbálták azt és a partmenti szigetek (Zanzibar, Pemba) 
megszerzésével biztosították maguknak a bejárat ellenőrzését.

Meredek peremű hatalmas törések, a keletafrikai árkos süllyedések elágazó 
részleteiben bonyolult rendszere szabdalja fel a vidéket. Belül is számos — köz
tük erősen sós tavat találunk. A töréseket kísérő vulkánok méreteit mutatja 
a Ngorongoro, Földünk legnagyobb, 25 km átmérőjű, kialakult kráterével. 
A tengerparti alacsonyabb vidék 20—100 km széles s belőle helyenkint 2000—2600 
m-es hegységek emelkednek (Usambara Uluguru). A 700 km hosszú partot a 
korallzátonyok miatt nehezebb megközelíteni, de az erősebb tagoltság sok jó 
kikötőhelyet nyújt : Lindi (5000 1.), Bagamojo (4000), Pangani, Kilwa és a két 
legfontosabb Dar-es-Salaam (35.000) és Tanga (13.000). Tangából a Kilimanjaró- 
hoz 450 km, Dar-es-Salaamból a Tanganyika tóhoz 1260 km vasút vezet.

Német-Keletafrika északon 120 km-re közelíti meg az Egyenlítőt, de a nagy 
magasságok mérséklik az éghajlatot, s így az kellemesebb Kamerun páradús 
fülledt vagy Délnyugatafrika száraz, tüzesen izzó melegénél. A tengerpart 26°-os 
évi középhőmérséklete befelé 18—20°-ra csökken. Hogy európai lakosainak 
száma nem több mint kb. 10.000, — köztük 3000 német — annak oka az, hogy 
sok munkaterületet elhódított a 32,000 ázsiai, főként indus élelmessége és kitar
tása. Megkönnyítette ezt az indiai monszun, ez a Keletafrikában is szabályos 
változással megjelenő szél. A hegységek délkeleti lejtőin ezért nagy a csapadék, 
helyenkint évi 4000 mm-t meghaladó. A belső fennsíkok és árkos mélyedések — 
különösen északon — szárazabbak.

Ennek megfelelően, ahol elég nagy a csapadék. —- a mélyebben fekvő tenger
parti és monszunnak kitett hegyi lejtőkön — trópusi erdőket és parktájakat, 
a belső vidéken lombhullató szárazerdőt, az ú. n. miombót, akácos magasfű 
szavannát, helyenként száraz sztyeppet találunk. A különböző növénységi tájak 
élénk változatosságot jelentenek. Trópusi mangrove-erdők, banán, pálmák, 
kaucsuk, cukornád, sisalagave, kókusz, pamut, kávé, tea, rizs, földidió, szezám.
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baobab (majomkenyérfa), gumiakác stb. mellett az összes európai mérsékeltövi 
növények, gabonaneműek, kukorica, burgonya, hüvelyesek — szerephez jutnak. 
A kivitelre kerülő terménymennyiségnek több mint a felét, a bennszülöttek magas 
lélekszáma ellenére is, az európaiaktól bérelt és kezelt földek szolgáltatják. Leg- 
belterjesebb a mívelés a Viktória Nyanza tó, a Kilimanjaro, a tengerpart és 
természetesen a vasútvonalak környékén. A Kivu és Viktória tó közti vidéken 
pl. hat év alatt több mint 20 millió darab kávécserjét ültettek.

A kivitel értékének 40%-a a hajókötélnek kitűnő sisalrostból kerül ki, a 
második helyet a pamut és kávé váltakozva tartják. Ezek és a mindjobban terjedő 
olajat adó növények a kivitel 4/5-ét teszik. A tavak vidékén még az arany és ón, 
a füves pusztákon az állattenyésztés jelentenek számottevő gazdasági értéket. 
Utóbbi jövője megfelelő szervezéssel beláthatatlan, hiszen ma is már 5V2 millió 
szarvasmarha és majdnem millió kecske és juh legel itt.

Németország a kivitt árukból a 2/3-nyi brit rész mögött mindössze 7—8%-kal 
részesül s a bevitelben, elmaradva a japánok mögött is, átlagban nem ér el 10%-nál 
többet. Arra rászoruló hatalom kezében a partmenti arab-néger-ázsiai keverék
eredetű, kitartó szuahélik, a középső állattenyésztő, harcias négerhamita masszái 
törzsek, a nyugati kitűnő teherhordó, békés bantunéger unyamvézek termelése 
és életszínvonala könnyen emelhető lenne, hiszen ma már a nagy tavak vizét 
hajók szelik és a Kilimanjaro és Meru lejtőin mintaszerű német gazdaságok 
maradtak meg.

Dar-es-Salaam , N ém et-K eletafrika főhelye.
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A távolkeleti volt német gyarmatok a támaszpontokat kereső katonai 
hatalom számára értékesek lehetnek, de a gyarmati egyenjogúságért folytatott 
küzdelemben jelentőségük eltörpül. A tisztán trópusi, kb. negyedmillió km2 kiter
jedésű, de csak félmillió lakost számláló Üj-Guineától eltekintve, a szigetek 
Bismarck, Karolina, Mariana, Marshall, Samoa — nagysága is csekély.

A német gyarmatok — néhány magasabban fekvő vidéktől eltekintve - 
mind trópusi éghajlatúak s európai ember számára megtelepülésre kevéssé alkal
masak. Akad ugyan még két-háromszázezer km2 terület, amelyen el is fér jó 
néhány tízezer, vagy 1—2 százezer kivándorló, de mi ez a német nép természetes 
szaporodásához képest, amely a birodalom megnagyobbodása előtt 1935-ben 
egy év alatt 469,361 lelket tett. ki! Sztratégiai értéket az afrikai rossz, nyílt kikötők 
és védhetetlen határok nem jelentenek. A bennszülöttek katonai kiképzése 
ahogy azt francia gyarmatokon látjuk — a nagy távolság miatt szóba sem kerül
het, nem is szólva a faji kérdésben vallott felfogásról.

Németország nem keres sem új emberanyagot, sem pedig saját lakossága 
számára kivándorló helyet, hanem anyagi szükségleteinek kielégítésére bőven 
termő vidékeket és ipari termékeinek újabb felvevő piacot. A gyarmatokra is 
kiterjedő, saját pénzén lebonyolítható belső forgalom növelésével és függetlení- 
tésével akarja nehéz időkben lakosságának a munkát biztosítani. Egyensúlyt 
szeretne teremteni behozatalának túlnyomóan tengerentúlról eredő és kivitelének 
viszont főként Európára korlátozódó része között. Azt reméli, hogy a «jóvátétel» 
csillagászati számainak őrülete, a kereskedelmet világszerte korlátozó intézkedések 
nyomán kifejlődött autarkiák után végül gyarmatok birtokában mint egyenrangú 
fél vehet részt a világgazdaság megszervezésében.

Mit várhat afrikai birtokaitól? Mindenekelőtt elhelyezést olj'an értelmiségi 
réteg számára, amely új lendületet vihetne bele a gyarmatok gazdasági életébe, 
a termelésbe, közlekedésbe, építkezésbe egyaránt. Nagy szerep jut majd gyár
iparának és az elmúlt évtizedek technikai haladásának a termelés kiterjesztésében. 
Teljesen megbízhatónak és valószerűnek kell tartanunk azt a számítást, amely 
szerint Németország néhány év munkája után afrikai gyarmataiból — eltekintve 
a kisebb jelentőségű áruktól — teljes mértékben fedezheti majd kaucsuk-, kakaó- 
és növényi olajszükségletét, kávé-, banán-, gyapjú-, gyapot-, kenderrost-behozatalá- 
nak tekintélyes részét, s végül a fakitermelés megszervezésével megkímélheti 
saját erdőségeit a fa- és cellulózhiány pusztító következményeitől.

A bennszülöttek életkörülményei ugyan márról holnapra nem változtat
hatók meg, hiszen Kamerunban 40 gazdag négernek összesen 2307 felesége van, 
a csecsemőhalandóság 50—80% között mozog, de a missziók munkája lassan 
megtenni a maga gyümölcseit. S itt a németek büszkén hivatkoznak orvosaik 
teljesítményeire, vagy a német atebrin, germanin stb. gyógyszerekre, mint a 
trópusi betegségek legjobb ellenszereire és hamburgi, würzburgi, tübingeni tudo
mányos intézeteikre.

Európa népei a múlt században befejezték a tengerentúl európaiasítását. 
Uj szemmel kell néznünk azt, amit régebben gyarmatnak neveztünk és értet
tünk. Ez az oka, hogy a világbirodalmi távlathoz szokott angolok a német gyar
mati kérdéssel szemben nagyobb megértést tanúsítanak. A jogos német igények 
kielégítése valójában nem lehet politikai kérdés. De kiindulópontja lehet a fehér 
fajnak az egész Földre kiterjedő szolidaritásának, amely egyedül mentheti meg 
még az európai kultúra éppen eléggé megtépázott fölényét.
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A NAGY SZENT BEENÁT HÁGÓ
írta BABRA ERZSÉBET

Martigny, a Drance termékeny völgyében, központi fekvésénél fogva sok 
érdekes és kellemes kirándulás kiinduló helye. Martigny-ben találkozik össze 
a Simplon vonal, a Chamonix felé elágazó villamos vasút és a Nagy Szent Bernát- 
hágón keresztül vivő gépkocsiút, amely azután egészen Aostáig vezet. Maga 
Martigny városka — teljes nevén Martigny-Vilié — meglehetősen jelentéktelen, 
érdektelen és a Svejcban elkényesztett szem semmi szépet sem talál itt, hiszen 
a kápráztatóan változatos vidéken a hálátlan és igényes ember nagyon hamar 
megszokja az égbenyúló hegyeket, a nyári napfényben szikrázó havat és így éppen 
csak könnyed fejbólintással köszönti Martigny felé útközben a vonatablakból a 
Bent du Midi 8260 méter magas, vakítóan fehér csúcsát.

Ha kirándulásunk célja a Nagy Szent Bernát, akkor megérkezvén Mar- 
tignybe, mindjárt az állomás mögött várakozó társasautók felé kell indulnunk. 
Ezek a nagy kocsik minden délelőtt felmennek Martigny bői a szent bernáthegyi 
kolostorhoz, minden délelőtt összegyűlik a kellő száméi kiránduló, — szép időben 
bizony öt-hat 25—80 személyes társasgépkocsi is indul — de ezenkívül a gép
kocsik látják el a Martigny—N. Szt. Bernát közötti útvonalon a postaszolgálatot is.

A kirándulók elhelyezkednek a kényelmes társasgépkocsikon, a vezető rá
kapcsol, megnyomja a Bosch-dudát és az a régi postakocsik idejéből fennmaradt 
melódiát fújja. Űgv hat- ez a hang,.mintha abból az időből csendülne fel, amikor 
még nem volt sem Simplon-expressz, sem autó. Tu-tuuu, tu-tuuu — hangzik 
végig a városkán a postaautó dallamos, az emlékezetben megmaradó hangja : 
D-Fisz, A-Fisz, a régimódi hangok kíséretében a modern idők közlekedési-eszköze 
mind jobban növekvő sebességgel indul neki a Szent Bernát felé vezető útnak.

Ez az elnevezés —- Le Grand Saint Bemard, A Nagy Szent Bernát — ma
gyarul meglehetősen idegenül hangzik. Ez azért van így, mert a köztudatban 
csakis és kizárólagosan «A Szent Bernát hágó» és vele kapcsolatosan a kolostor 
ismeretes. Azonban van még egy Szent Bernát hágó, a Savoyai és a Grajusi Alpok 
között az úgynevezett Kis Szent Bernát hágó 2157 méter magasságban, de azt 
semmiféle különös hír sem kapta szárnyra. Vele szemben megkülönböztetésül a 
svejciak nevezik Nagy Szent Bernátnak a külföldiek előtt is ismert, világhírű 
helyet.

Kellemes hangulatban ülünk az autóbuszban és szemünkön, fülünkön, 
orrunkon, bőrünkön keresztül vesszük fel magunkba az itt érdekességeit, szép
ségeit. Persze itt is, mint általában mindenütt, fennáll az, hogy az ízlések külön
bözők. Ugyanis akad az utasok között néhány angol hölgy, akik nem nagyon 
örvendeznek a kanyargós, keskeny autóútnak. Pedig ez igazán külön szenzáció! 
Amolyan ártatlan, falmelletti játék a halállal. Hiszen az utóbbi évek-híradásai 
nem számoltak be arról, hogy itt, ezen az úton jobb sorsra érdemes kirándulókkal 
zsúfolt társasgépkocsi zuhant volna le a mélységbe, tehát igazán nem kell ahhoz 
nagyobb adag hősiesség, hogy az ember élvezze ezt a pompás utazást és legalább 
játsszék a veszély közelségének elképzelésével. De tény és valóság; az út 
rendkívül keskeny és olyannyira kanyargós, — tűkanyar tűkanyart ér — hogy 
igen gyakran a nagy gépkocsi csak úgy jut előbbre, hogy jő néhány métert 
hátrál, majd újra hátrál és csak egy bizonyos helyről, kellő szög alatt tud behaj
tani az új kanyarodéba. Ha pedig kocsi jön szembe, akkor igazán finom munkát 
kell végeznie a két kocsi vezetőjének, hogy ép bőrrel — helyesebben ép kocsi-



182

A N agy Szent Bernát hágó környéke.

val — folytathassák útjokat. Aki pedig maga is ért valamit a vezetéshez, az igazán 
hálát és elismerést kell érezzen a társasgépkocsi kitűnő, fegyelmezett, biztoskezű, 
éberszemű, lélekjelenléttel megáldott sofőrje iránt. Amellett a kocsi átlagos 
ötven-hatvannal megy és gyakran mindössze néhány centiméter választja el a 
szakadék szélétől. De épen ez a szép!

És milyen szép a ragyogó napsütésben átlátszó, kristálytiszta levegő, az a 
rengeteg ismeretlen, névtelen vadvirág, ami a hegyoldalakat borítja, a fehéren 
habzó, rohanó hegyi patak, a smaragdnál is zöldebb fű! Az autó teteje nyitva 
van, a levegő hideg, de a Nap annyira erős, hogy ha nem védjük arcunkat valami 
krémmel, kenőccsel, bizony alaposan leégeti.

Mint már mondottuk, társas gépkocsi tulajdonképen postaautó, az út
vonalon fekvő városkák, falvak napipostáját hozza, ezért minden faluban megáll 
néhány percre. Orsiéres, Champex, Bourg Saint Pierreen visz keresztül az út, 
hogy csak a jelentősebb, nagyobb helységek nevét említsük, mert bizony néhány 
olyan kicsiny, szegényes falut is érintünk, mintha nem is a szociális jólét minta
képéül annyit emlegetett Svejcban járnánk. Ezek a kis faluk semmivel sem 
különbek az erdélyi havasok eldugott, nyomorúságos fészkeinél. Itt is éppen úgy 
együtt lakik ember az állattal, még villany sincsen a falukban. Az országút sará
ban, porában játszadozó gyermekek is éppen olyan maszatosak, mint erdélyi 
móc testvérkéik és az ablaktalan, oduszerű házakból kiáradó illat is éppen olyan 
elviselhetetlen a máshoz szokott ember orrának.

Különösen elüt a szemünknek otthonos képtől : a falvak lakói városi ruhá
ban kaszálják a szénát és valóságos kötéltáncos mutatványt végeznek, amíg a 
meredek lejtőről a fejük tetején hazaszállítják a takarmányt. Az asszonyok 
kalappal a fejükön hajtják a tehenet és éppen úgy kötik a pullovereket az istálló 
küszöbére kuporodva, mint a mi divatos hölgyeink a dunaparti kávéházak ter- 
rasszain.
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Utunk egyetlen nevezetes és érdekes megállója : Bourg Saint Pierre. Itt, 
egy ódon ház előtt áll meg az autóbusz és mialatt a napi postát leadja és felveszi, 
az utasoknak alkalma van megtudni, hogy az ódon ház miről is nevezetes. Ebben 
a házban, vagy ahogyan mai napig is hívják : «Hőtel au Déjeuner de Napoléon» 
(Fogadó 1. Napoleon reggelijéhez) szállott meg és reggelizett Napoleon az 1800-ik 
év május 20-án, amikor seregeit a Szent Bernát hágó felé vezette. A történelmi 
nevezetességű szoba piciny és nem is annyira szegényes, mint inkább túlzsúfolt 
a szecesszió korabeli remekművekkel. Eredeti a szobában csak egy kis asztalka, 
amelyen annak idején Napoleon reggelijét elköltötte és egy karosszék, amelyre 
azonban tiszteletreméltó szándékú, ám mégis kegyeletsértő kezek egy gobelin
cica képével díszített diványpárnát helyeztek.

«Tu-tuuu, tu-tuuu» — szól a postakört intő hangja s mi épen csak, hogy 
sebtében beírjuk nevünket a vendégkönyvbe, kisietünk a kocsihoz, a vezető 
indít, újabb kanyarok és 
újabb- falvak, a levegő 
egyre élesebb és tisztább 
lesz, a távoli hegyek csú
csán egyre több hó fehér
ük, a hideg, éles Nap egyre 
fájóbban süti arcunkat, 
még egy utolsó kanyarodó 
és ott állunk 2472 méter 
magasságban a híres szent- 
bernáthegyi kolostor előtt.

A Nagy Szent Bernát 
hágónak a Mont Blanc és 
a Grand Combin a sarok
köve. Északi legmagasabb 
pontja a Cbenalette, 2889 
m magas, délen pedig a 
Mont Mórt 2870 méterre 
kapaszkodik. Itt, ezen a 
vidéken az átlagos téli hő
mérséklet- —80° és nyáron 
sem emelkedik a hőmérő 
még a napfényben sem 
+16° fölé. A havazás át
laga 10 méteres hó, a 
kolostor előtti kis tó pedig 
az év 265 napján át be 
van fagyva.

Ezek után nem va
lami csalogató tartózko
dáshelynek fázós ember 
számára. Azonban az ál
landó hideg ellenére is a 
környék egyáltalában nem 
kopár, nem barátságtalan.
Sőt! A hegyoldalak egész
séges zöld füve között

Bourg St. Pierre. A történelm i emlékű asztal és szék a 
fogadóban, ahol I. Napoleon a hágón átkelve m egreggelizett.
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ezernyi vadvirág ezernyi színben pompázik és hiteles feljegyzések szerint a 
gyakorlott botanikus 1200 fajta vadvirágot különböztet meg ezen a vidéken. 
Ugyancsak gazdag a vidék ritka és értékes rovarokban, lepkékben.

Egyik kedves útitársam, francia-svejci katolikus pap, gyakori látogatója 
a kolostornak, meséli, hog}7' sok itt a mormota meg a nyúl és hogy a nyúl itt télen 
fehér bundába öltözik, hogy hasonlóvá váljék a végtelen hómezők színéhez. 
De van erre zerge is és róka meg kőszáli sas, sőt a hermelin is szívesen üt tanyát. 
Az előbb már említett jéghideg vizű kis tóban pedig egy ritka és szakértők szemé
ben értékes halfajta el : a vairon. A kolostor falaiban a sok apró rés az ősszel 
és tavasszal átvonuló fecskék vendégszobáiként szolgál.

Izgatott kíváncsisággal már indulnánk a híres szent bernáthegyi kuty'ák 
ugatásától hangos lakhely felé, egyik oldalon a tó hívogat, hátunk mögött nyü
zsög a bazár az idegenektől és a kolostor belseje is érdekel, mégis legyünk türelme
sek és vessünk néhány pillantást a múltba, a kolostor keletkezésének történetébe.

Bronzkori emlékek tanúskodnak róla, hogy a Nagy Szent Bernát hágón 
keresztül a közlekedés Kr. e. a VIII. században kezdődhetett. Majd későbben 
ugyancsak a hágón keresztül vezető úton fejlődött ki a római-gall cserekeres
kedelem. Erre engednek következtetni azok a római áldozati pénzek, amelyeket 
átutazó kereskedők ajánlottak fel Jupiternek, hogy segítse őket keresztül a be
havazott hágón. Mint egynémely ily.en fennmaradt pénz felirata mutatja : «pro 
itu et reditu» — ezek az áldozati pénzek amolyan «tour-retour» áldozatok voltak.

A hágó első jelentékeny keresztény utasa II. István pápa volt, aki 753-ban 
itt megy keresztül Franciaországba, hogy Pipintől segítséget kérjen a lombardok 
ellen, majd Nagy Károly csapatai is átvonulnak a hágón.

Az egykori feljegyzések arról is megemlékeznek, hogj’ 940-ben magyar
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portyázók garázdálkodnak a hágó környékén és feldúlják Bourg Saint Pierre-ben 
a templomot.

Azonban a társadalom az akkori, régmúlt szép idó'kben sem állott kizárólag 
vitéz harcosokból és szorgalmas kereskedőkből. Szinte magától adódott, bogy a 
keskeny szorosban kivirult a rablás, fosztogatás, utonállás gaz, de jövedelmező' 
foglalkozása. Ebben az időben Kanut dán király, aki épen ekkor III. Rudolffal 
együtt Rómában tartózkodott, a pápa segítségét kérte az ártatlanul kifosztott 
utasok védelmére.

Azonban a Gondviselés úgy akarta, hogy Bemard de Menthon teremtse 
meg a rendet a hágó környékén. Bemard de Menthon valószínűleg 996-ban szüle
tett. Rendkívül vallásos nevelésben részesült és fogékony lelke annyira elmélyült 
a vallásban, hogy amikor felserdül és szülei kívánságára feleségül kellene vennie 
egy előkelő hajadont, akkor belső hangnak engedelmeskedve ellenszegül szülei 
akaratának, elhagyja a szülői házat, myrei Szent Miklósnak segítségét kéri és 
nekivág a hegyeknek. Vándordíján az aostai kolostorban köt ki, ahol hosszabb 
ideig a szerzetesek életét éli.

Egy napon kilenc francia zarándok érkezik a kolostorhoz és kétségbe
esetten meséli, hogy egyik társukat a szorosban garázdálkodó rablók legyilkolták. 
Ekkor érlelődik meg Menthoni Bernátban az elhatározás, hogy a jövőben meg
menti a hágón át közlekedőket. Védszentje, myrei Szent Miklós, ismét segítségére 
van, a hágón garázdálkodó rablók mintha megéreznék a Menthoni Bernátból 
kisugárzó természetfeletti erőt, eltakarodnak a hágó környékéről és ezzel a békés 
utasok életét nem fenyegeti többé hasonló veszély. Bernát nemes művének koro
nájaként 1049-ben kolostort épít a szorosban, s a kolostor egyszersmind az uta
soknak menedékhelyül szolgál.

Szent B ernáthegyi kutyakölyök.
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Menthoni Bernét 1081-ben halt meg. Nem sokkal halála után szentté avat
ták és a kolostort ő róla Szent Bernát kolostornak nevezték el. 1905-ben szobrot 
emeltek Szent Bernátnak és 1923-ban XI. Pius pápa a hegyvidék és turisták 
védszentjévé avatta a nemeslelkű szerzetest.

A kolostor lakóinak élete egészen bizonyosan ma sem sokban különbözik 
attól-a csöndes, nyugodt, megbékélt élettói, amelyet elődeik az alapító Szent 
Bernát idejében folytattak. A szerzetesek ma is védelmezői az utasoknak, leg
feljebb annyival könnyebb ma a feladatuk, hogy a modern közlekedési viszonyok 
idejében kevesebb az eltévedt utas. És ma már a kolostorban is központi fűtés, 
telefon és villanyvilágítás van. A kolostorban ma is szabály, hogy az arra rászorult 
egy éjen és egy napon át ingyen élvezheti a szerzetesek vendégszeretetét. De 
a kolostorral szemközti fogadóban hosszabb ideig is tartózkodhat az, aki 
élvezni akarja a Szent Bernát hágó szépségeit. Itt természetesen a vendég a 
szokásos szállodai árakat fizeti és épen úgy él, mint bármely más egyszerű turista- 
szállóban.

A kolostorban egyszerre rendszerint húsz szerzetes él. Egy-egy szerzetes 
átlagban nyolc évet tölt a hágó kolostorában, de vannak, akik 15, 20, sőt 25 évet 
töltenek itt életükből. Teológiai és filozófiai tanulmányokon kívül botanikával, 
etimológiával és geológiával foglalkoznak. Ezenfelül igen fontos meteorológiai 
megfigyeléseiket naponta továbbítják Genf be.

Természetesen ma már sokkal kevesebben szorulnak a szerzetesek segítsé
gére, mint régen és a lelkiismeretesen vezetett statisztikai adatok szerint az utolsó 
két században 200 volt a hágó áldozatainak a száma. De ez a szám is napról- 
napra csökken.

Azoknak az áldozatoknak a holttestét, akikért hozzátartozó nem jelent
kezik, a szerzetesek álló állapotban behelyezik az itteni temetkezőhelyre, afféle 
rűorgueba, ahol azután a hideg konzerválja a hullákat. Azonban ide, ebbe a 
morgueba látogatóknak tilos a bemenet.

A kolostor múzeuma egyetlen nagyobb szoba, de nem érdektelen. Gondosan 
feldolgozva szemlélteti a vidék állat- és növényvilágát és érdekesek a fogadalmi 
emlékek meg a Szent Bernát ereklyék.

A kolostorral szemközti bazár hangos az idegen szótól. Itt árulják azokat 
a mindenféle emlékeket, amelyekből egészen bizonyosan mindenki visz haza 
magával néhányat. A sok kedves, csinos emléktárgy között legkelendőbb a szent- 
bernáthegyi kutya fából faragott mása.

A kristályosán átlátszó, jéghideg tónak az aostai határ felé néző részéből 
sírkereszt emelkedik ki. Egyesek szerint szerelmespár nyugszik a szokatlan temet
kezőhelyen. Költői gondolat, merengünk el egy pillanatra, de már előbb említett 
kedves francia pap utitársunk fölényesen int : — Ah, olasz túlzás! — hanem 
azért ő sem tud valami pozitív ellenvetéssel szolgálni.

Pontosan szemben a kolostorral, a tó ellenkező szegletében — ez már Olasz
ország, Aosta — új, modern szálloda épül. Itt húzódik a határt jelentő korlát, 
mellette olasz határőrök, az épülő szálloda falát az olasz király és a Duce képe 
díszítik.

Szándékosan szólunk utoljára a 'szentbernáthegyi kutyákról, a szerzetesek 
hűséges, okos, önzetlen segítőtársairól, a ködben, hóviharban eltévedt, halálra- 
szánt utasok és turisták felkutatásában és megmentésében. A kolostor tövében, 
jókora elkerített helyen laknak a kutyák. Állandó létszámuk 15—20 körül van. Ott 
ugrándoznak a kerítés körül és szívesen falatoznak a felkínált ínyencségekből. Ter
mészetesen vadak, mint minden elkerített kutya, épen ezért nem tanácsos értelmet-



lenül feléjük kapkodni.
Azonban, ha ezek a ku
tyák szabadon, szerzetes
gazdáikkal együtt eltévedt 
utas keresésére indulnak 
és azt megtalálják, akkor 
ösztönös intelligenciájuk 
óvatossá, szelíddé teszi 
őket. És a szó legszoro
sabb értelmében úgy bán
nak a megtalált szeren
csétlen emberrel, mint a 
hímes tojással, azzal a 
megható gyöngédséggel, 
ahogyan a tagbaszakadt 
ember az újszülött felé 
közeledik.

Kedvesek, gyönyö
rűek ezek a kutyák. Hát 
még az apróságok! Van itt 
néhány 2-3 hónapos kutya
csöppség. Olyan puhák és 
gömbölyűek, hogy inkább 
gurulnak, mint szaladnak.
Az idegenek agyondédel
getik, agyonfényképezik 
őket.

Amint a helyszínen, 
szakértőtől megtudom, 
nem ismerik pontosan 
ennek a kutyafajtának 
a származáshelyét. A ku
tatások arra az eredményre
vezettek, hogy eredetüket Ázsiában kell keresni, onnan jutottak Görögorszá
gon át Rómába, majd a gall háborúk idején Svejcbe. Engem valahogyan a mi 
magyar komondorainkra emlékeztettek a szentbernáthegyi kutyák.

A társas gépkocsi indulásra intő hangja egybevegyül a kutyák ugatásával, 
csaholásával. Okos, szép, barna kutyaszemükkel sokáig néznek utánunk, mint 
ahogyan a távolodó kocsi utasai is hátrafordulva nézik a kolostort, a tavat, 
Szent Bernát szobrát, ameddig csak a kép el nem tűnik a kanyarodóban.

Bizonyára mindenki érzi, hogy itt, közel 3000 méter magasságban, van az 
a kicsiny, nyugalmas «Békesség sziget», amely elérhetetlen vágyálma a törtető, 
robotoló embernek.

Szent B ernáthegyi szerzetes az életm entésben segédkező  
kutyákkal.
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AZ OliASZFR AN CIA ELLENTÉT
írta SOMOGYI JÓZSEF dr.

■ 1938 november 30-án gróf Galeazzo Ciano olasz külügyminiszter az olasz 
képviselőházban beszámolt országa külpolitikájáról. Olaszország — úgymond 
rendszeresen és állhatatatosan követi nagyhatalmi politikáját, mert ez nélkülöz
hetetlen az olasz nép természetes törekvéseinek védelmére. Ezekre a szavakra a 
képviselők egy emberként emelkedtek fel helyükről «T u n i s z , N iz z a ,  C o r s i c a ! 
kiáltással. Ez a három név kézzelfoghatóan és tömören fejezi ki az olasz nép 
természetes törekvéseit és nem maradt a pusztában elhangzott kiáltó szó. Legutóbb 
1939 március 26-án pedig Benito Mussolini Tuniszon kívül Djiboutit és a Suezi 
csatornát jelölte meg mint Olaszországnak 1938 december 17-i titkos jegyzéké
ben lefektetett és Franciaországgal szemben támasztott követeléseit. Az olaszok 
csakhamar országszerte tüntettek követeléseik mellett, a franciák viszont anya
országukban és az érdekelt olaszlakta területeken ellentüntetéseket rendeztek, 
majd a francia képviselőházban felelős kormányférfi ajkáról hangzott el az a 
kijelentés, hogy Franciaország egy talpalattnyi földről sem hajlandó lemondani. 
Mindez azt bizonyítja, hogy itt nem egyik napról a másikra a világ közvéleményébe 
bedobott jelszóról van szó, hanem a két «latin nővér» között régóta lappangó, 
komoly érdekellentétről.

A francia-olasz érdekellentét a múlt század hatvanas éveiben kezdődött 
Tuniszban. Ez a 167,400 km2 területű ország Afrika északi partján fekszik a fele- 
útón Marokkó és Egyiptom között. Északi része, az Atlasz hegység és a tengerpart 
közötti keskeny csík igen jó gabonatermő vidék ; attól délre a fában bővelkedő 
Atlasz hegység következik, majd szegényes legelőt nyújtó homokos fennsík : 
ezen csak itt-ott találunk datolyapálmaligeteket. Ahánvféle vidéke van Tunisznak, 
annyiféle a lakossága. 2.100,000 főnyi népességéből 1.900,000 a bennszülött. 
A termékeny parti területsávon a krumirok laknak ; arab-berber keveréknép ez. 
földmíveléssel foglalkozik és városokban lakik. Az Atlasz hegységben a ber
berfajú kabilok vándorolnak nyájaikkal legelőről legelőre ; hosszúkás kunyhói
kat a rómaiak felfordított hajóhoz hasonlították. A homokos fennsíkon a mó
rokkal kevert berberfajú tuáregek állattenyésztéssel és karavánkíséréssel fog
lalkoznak.

De Tunisz igazi jelentőségét közlekedésföldrajzi helyzete adja meg. Szicíliától 
140 km széles tengerszoros választja e l : ez az egyedül lehetséges közlekedő út a 
Földközi tenger nyugati és keleti medencéje között. Nem csoda, ha már Kr. e. 
800 körül föníciai gyarmat virágzott a tengerszoros afrikai partján. Karthágó 
volt ez. Fénykorában egymillió lakosa volt, javarészt kereskedő, iparos és hajós. 
Szálka is volt ez a sémi kereskedőváros a terjeszkedő római hatalom szemében s 
csak százhúsz éves elkeseredett küzdelem árán sikerült legyőzni és elpusztítani. 
A középkortól kezdve muhammedán uralom alatt, Karthágó hagyományaihoz 
méltatlanul, berber tengeri kalózok fészke lett Tunisz : hiába küzdöttek ellenük 
az európai hatalmak, még a múlt század közepén is garázdálkodtak. Ezidőtájt 
kezdtek az európai hatalmak törődni a török fennhatóság alatt álló Tunisz ügyei
vel. Az ország annyira eladósodott, hogy 1868-ban brit-francia-olasz közös pénz
ügyi ellenőrzést léptettek életbe. A francia befolyás azonban 1862-ben kezdő
dött Tuniszban, az olasz befolyás pedig még előbb. Már az Olasz királyság meg
teremtése előtt Tuniszt kereskedelmi szerződések kapcsolták Szárdinia és a Két
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Tunisz látképe.

Szicília királyságaihoz, az 1868 szeptember 8-án Golettában megkötött szerződés 
pedig biztosította az olasz vállalkozás és munka védelmét Tunisz egész területén. 
Ekkor került szembe egymással elsőízben az olasz és a francia érdek.

1881-ben a krumir törzsek betörtek Tuniszból Algériába. Megfékezésükre 
a francia haderő Bréart tábornok parancsnoksága alatt benyomult Tuniszba és 
Biserta elfoglalása után május 12-én VI. Muhammad bejt az ú. n. bardói szerződés 
aláírására kényszerítette. Ebben a bej a tényleges uralmat a franciáknak engedte 
át. A fiatal olasz nagyhatalom még nem érvényesíthette jogait fegyverrel, hanem 
rászánta magát arra a lépésre, amelyet különben semmiesetre sem tett volna meg : 
1882 május 20-án csatlakozott Németország és Ausztria-Magyarország 1879-ben 
kötött szövetségéhez s így megszületett a Hármasszövetség. Ebben Németország 
és Ausztria-Magyarország kötelezte magát, hogy Olaszországot megvédik francia 
támadás esetében.

Olaszország Tuniszban következetesen lojális politikát követett és kitartott 
a statusquo mellett. Olaszország csak az 1896 szeptember 28-án megkötött 
francia-olasz szerződésben ismerte el Franciaország protektorátusát Tuniszban, 
ennek fejében a Tuniszban élő olaszoknak a franciák és a bennszülöttek által 
élvezett elbánást biztosí
tották.

A világháború végez
tével a győztes Francia- 
ország erőteljes nemzeti 
politikája csakhamar Tu
niszban is éreztette hatá
sát. A franciák a tuniszi 
olaszokat igyekeztek men
nél hátrább szorítani és 
beolvasztásukra is meg
tették 1923 decemberében 
az első határozott lépést, 
amikor kimondották, hogy 
minden Tuniszban szüle
tett egyén francia, akinek 
egyik szülője Tuniszban 
született. Igaz ugyan, hogy 
az érdekeltek nagykorú
ságuk elérésétől számítva 
egy éven belül visszauta
síthatják a francia állam- 
polgárságot, de ez csak 
olyan körülményes eljárás 
után lehetséges, hogy a jog 
érvényesítése gyakorlatilag 
csaknem lehetetlen.

Az 1923 évi törvényt 
az olaszok a saját érde
keikre mért halálos csapás
nak tekintették. Állandóan 
napirenden tartották mó
dosításának kérdését, de ez
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csak 1935 január 7-én sikerült a Mussolini és Laval között köttött egyezményben. 
E szerint a tuniszi olaszok 1945-ig megtartják olasz állampolgárságukat, attól 
kezdve 1955-ig optálhatnak akár Franciaországhoz, akár Olaszországhoz, 1965-től 
fogva azonban minden tuniszi, származására való tekintet nélkül, franciának 
számít. Ez az egyezmény nagy győzelmet jelentett Franciaországnak, hiszen, ha 
hosszú lejáratra is, a tuniszi olaszok elfranciásítását eredményezi. Hogy Olasz
ország ekkora engedményt tett Franciaországnak, azt csakis a küszöbön állott 
ethiópiai hadjáratra való előkészületek indokolhatták : Olaszország így akarta 
biztosítani magának a francia jóviszonyt. Az egyezmény ratifikálására azonban 
nem került sor, mert Franciaország csatlakozott az olaszellenes népszövetségi 
szankciókhoz. Olaszország tehát nem tartozik az egyezményben vállalt köteles
ségeit teljesíteni, sőt minden erejével azon van, hogy a tuniszi kérdést saját 
érdekeinek megfelelően rendezze. 1935 óta nagyon megnövekedett Olaszország 
nagyhatalmi súlya s megjavult földközitengeri helyzete is. Ma az egész ország 
visszhangzik ettől a jelszótól: jóvá kell tenni az 1881 évi szégyent!

Milyen érdekei vannak Olaszországnak Tuniszban? 1936-ban Tunisz európai 
eredetű lakossága 213,000 fő volt, ebből 108,000 volt francia, 94,000 olasz és 7000 
máltai. Tunisz fővárosában 33,000 franciával szemben 46,000 olasz él, több 
mint egész Libiában! A franciák száma a világháború utáni 15 év folyamán 
csaknem megkétszereződött, részint úgy, hogy a francia kormány az olaszok 
ellensúlyozására sok francia telepest hívott Tuniszba, részint azáltal, hogy az 
1923 évi törvény értelmében sok olaszt franciának kezelnek a statisztikában. 
Csakis így érthetjük meg, miért volt 1936-ban a földbirtokból 630,000 hektár 
francia kézen s csak 70,000 hektár olasz kézen. Minthogy Tunisz művelésre fog
ható egész területét 2.800,000 hektárra becsülik, négyszerannyi telepest is befo
gadhatna az ország. A franciák helyreállították Tunisz olajfaerdeit s fellendítették 
a fa, főleg a parafatermelést és a narancstermesztést, valamint az állattenyésztést. 
Viszont olasz kéz építette meg Tunisz csatornáit, vízvezetékeit s útjait, sok 
gyümölcsöst is ültettek s fontos megélhetési forrásuk a halászat, főleg a szivacs
halászat a part egész hosszában. 10,000 bennszülött mellett 4000 olasz s csak 
1000 egyéb nemzetiségű halász van Tuniszban. Érthető tehát, hogy az olaszok, külö
nösen afrikai gyarmatbirodalmuk megteremtése óta, fokozottabb érdeklődéssel 
fordulnak Tunisz felé, hiszen ez a természeti kincsekben bővelkedő ország több- 
százezer bevándorlót tudna befogadni.

Csaknem tízmillió olasz él az Olasz birodalom területén kívül külföldön. 
Ennek a számnak csak egy kis töredéke él Európában. Az I t a l i a  u n i t a  megalaku
lása óta csak három európai olaszlakta terület van, amelyik nem tartozik Olasz
országhoz : Svejc ticinoi (tessini) kantonja, valamint a Franciaországhoz tartozó 
felső Szavoja az Ugines völgyétől északra és Nizza. Szavoja a XI. században a 
jelenlegi olasz királyi család ősének birtokába került, utódai pedig újabb hódítá
sokkal gyarapították. Noha a történelem folyamán többször került francia 
uralom alá, a grófság mit sem vesztett tekintélyéből s 1713-ban az utrecliti békében 
angol támogatással elnyerte Siciliát és a királyi méltóságot, hét évvel később azon
ban Siciliát elcserélte Szárdiniáért. így lett a szavojai grófságból szárdiniai király
ság. Midőn 1859-ben III. Napoleon megsegítette II. Viktor Emmánuel szárdiniai 
királyt Ausztria ellen, a segítség fejében felső Szavoját és Nizzát követelte Szárdiniá- 
tól. Az 1860 március 24-i egyezmény népszavazásra bízta a kérdés eldöntését. 
A lakosság óriási többsége Franciaország mellett szavazott. így került az olasz 
királyság magva, az egykori szavojai hercegség francia fennhatóság alá.

Ugyanezzel az egyezménnyel került Franciaországhoz a hajdani nizzai
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N izza : a ^Promenade des Anglais.

grófság nyugati része is a hasonlónevű világhírű fürdőhellyel a Cőte d’azure-on. 
Nizza megalapítása óta mindig Erisz almája volt a franciák és az olaszok között. 
Hiszen nevét is, amely a görög n ik é , magyarul : győzelem szóból származik, azért 
kapta, mert a marseillei foikiaiak a várost a liguriai törzseken aratott győzelmük 
emlékére alapították. A VII. században már olasz oldalon, a genovai ligában 
látjuk, majd Pisa szövetségese gyanánt Genova ellenfele volt. Miután azonban 
több ízben is a provencei grófok alá tartozott, 1888-ban a szavojai grófság védnök
sége alá helyezkedett. 1600-ban a guisei herceg foglalta el s csak 1696-ban került 
vissza Szavojához. Az osztrák örökösödési háborúban ismét elfoglalták a franciák, 
az utrechti békében azonban visszakerült Szavojához. A francia forradalom és 
Napoleon alatt ismét francia volt Nizza, 1814-ben azonban Szavojához került 
vissza. Az 1860. évi szerződés azután felső Szavojával együtt Nizzát is Francia- 
országhoz csatolta. Az olaszok tehát joggal hivat kozhatnak arra, hogy Nizza a 
történelem folyamán gyakrabban és hosszabb ideig volt olasz, mint francia kézen.

Ugyanezt mondhatjuk el a világhódító Bonaparte Napoleon szülőföldjéről, 
Corsica szigetéről is. Az ókorban először liguriai és foikiai, majd etruszk s karthagói 
kézen volt, a Kr. e. II. században pedig római uralom alá került s a száműzöttek 
gyarmata lett. Később a vandáloké, majd a keletrómaiaké és Nagj  ̂ Károlyé lett. 
Az olasz befolyás 828-ban kezdődött, amikor az ismételt mór betörések ellen a 
sziget védelmét II. Bonifácius toscanai gróf vette át. Zavaros időket élt át ezután 
Corsica : déli része Toscanához, északi része egy 12 tagxi magisztrátus kormány
zata alá tartozott, majd a pisai és a genovai érsekek igazgatása alá került. 1847 óta 
Genovához tartozott, de szabadságukat a corsicaiak sikeresen megvédték a genovai 
adópolitikával szemben, sőt 1568-ban önkormányzatot is kaptak. 1729-ben azon
ban a súlyos adóteher miatt fellázadtak Genova ellen. Felkelésükben 1736-ban 
báró Neuhof Tivadar német kalandor segítette meg őket fegyverrel, támogatása 
fejében elnyerte «Corsica királya» címét. Operettkirálysága azonban csak rövid
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ideig tartott. Ezidőtájt Genovát a franciák is támogatták a szigeten a rend helyre- 
állításában, nehogy angol kézre kerüljön. Az 1748 évi aacheni békében Corsica 
Genováé maradt, ám nagyobb városaiban ottmaradtak a francia helyőrségek is. 
Mikor pedig Pasquale Paoli vezetésével nemzeti felkelés támadt a genovaiak ellen, 
a frapciák megerősítették helyőrségeiket. Genova belátta, hogy nem bír a francia 
hatalommal, tehát 1768-ban eladta a sziget felségjogait Franciaországnak. Midőn 
1794-ben a convent rémuralma ellen Paoli újabb felkelést szított, a franciák ezt 
angol segítséggel leverték s Corsica két évre angol uralom alá került. Napoleon 
ismét visszafoglalta, majd 1814-ben rövid időre ismét angol kézre jutott, 1815-ben 
azonban véglegesen Franciaországé lett.

Csaknem 9000 km2 Corsica területe. 800,000 lakosa, annak ellenére, hogy 
minden hódító nyomot hagyott bennük, egységes típusú nép, az olasz nyelv 
külön tájszólását beszélik. Szabadságszerető, heves vérmérsékletű és tehetséges 
emberek a corsicaiak. A francia politikai és társadalmi életben nem egy corsicai 
ju to tt vezetőszerepre. De Olaszország nemcsak Corsica olasz múltja s népe miatt 
érdeklődik a sziget iránt, hanem katonai földrajzi helyzete miatt is. Corsica 
elválasztja egymástól a Tirreno tengert és a Genovai öblöt. Szárdinia szigete 
csak 15 km, a toscanai part 84 km, Torino, Milano és Róma pedig körülbelül 
200 km távol van légvonalban Corsicától, amely a délfrancia Toulonnal és a tuniszi 
Bisertával együtt jó haditengerészeti erődvonalat jelent Franciaországnak a 
Földközi tenger nyugati medencéjében. Épen azokon a területeken, amelyekre 
az olaszok terjeszkedése irányul. A francia Corsica katonai szempontból igen 
kényelmetlen Itáliának, hiszen Elba szigete jóformán hidat alkot Corsica és az 
olasz félsziget között. Nem is csoda, hogy az olaszok leghíresebb haditengerészeti 
repülőállomásukat is éppen Corsicával szemben építették meg a régi falakkal 
körülvett Orbetello városában ; innét indult Italo Balbo is délamerikai és chicagói 
repülőútjaira.

Corsica : T avignano, a Corte és a híd.
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C orsica:' E visa  látképe.

I Tunisz, Nizza és Corsica jelenti az olaszok nemzeti törekvéseinek célját. 
E mellett azonban van Olaszországnak két kizárólag gazdasági természeti köve
telése is keleten. Az egyik a Francia Szomáliföld kikötőjéből, Djiboutiból Ethiopia 
fővárosába, Addisz Abebába vivő ú. n. C h e m in  de fé r  fr a n c o -é th io p ie n  kérdése. 
Ezt a 790 km hosszú vasútvonalat a franciák építették és tartják üzemben ma is, 
holott 1936 óta Ethiopia Olaszországé. Az 1935 január 7-én kötött francia-olasz 
egyezményben a vasút részvényeiben 250 részvény erejéig részesedést engedtek az 
olasz kormánynak, de Olaszország ma már ezzel nem elégedhet meg. Saját felség
joga alatti területen természetesen nem lát szívesen francia vasutat, de ezenkívül 
befolyásra törekszik a vasútnak a Francia Szomáliföldön keresztülvivő szakaszán, 
valamint vöröstengeri végállomásán, Djibouti kikötőjében. Ez a törekvése már 
csak azért is jogos, mert Francia-Szomáliföklön csak 300 francia, de több mint 
4000 olasz él.

Y égül befolyásra törekszik" Olaszország a Suezi csatorna igazgatásában is. 
Itáliában mindig helyesen fogták fel az új víziút nagy nemzetközi jelentőségét. 
Megépítésében két olasz mérnöknek jutott előkelő szerep. A triestei Luigi de 
Negrelli 1847-ben helyszíni vizsgálatai alapján részletes tervezetet dolgozott ki a 
csatornáról; ezt de Lesseps, a csatorna megépítője is magáévá tette és volta
képpen ezt a tervet valósította meg. Az építés munkarendszerére pedig a torinói 
Pietro Paleocapa közmunkaügyi miniszter tervezetét fogadták el. Mind a ketten 
serényen tevékenykedtek abban az irányban is, hogy megtörjék a csatornával 
szemben jelentkező brit ellenállást. Ez azonban csak a hetvenes években történt 
meg, mikor már a csatornát megnyitották. Akkor a brit kormány megvásárolta 
a nemzetközi jellegű Csatornatársaság részvényeinek többségét és ezzel annak 
igazgatásában is döntő szava lett. A Suezi csatorna használatában az első évektől 
kezdve változatlanul Nagvbritannia áll az első helyen, hiszen az eddigi hetven év
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átlagában a hajóknak több mint 60 %-a brit nemzetiségű volt. A második helyen 
a világháború előtt Németország állott, a háború után pedig egyideig Fraciaország. 
Olaszország 1870-ben az egész forgalom 1-3%-ával még a hatodik helyen volt, 
1934-ben a forgalom 6-5%-ával a harmadik helyre, 1936-ban pedig Franciaországot 
megelőzve, a második helyre került, mert a csatornán áthaladó olasz áruk forgalma 
az 1919 évi 1.503,000 tonnáról 1936-ban 6.545,000 tonnára, azaz a háború óta 
több mint négyszeresére emelkedett. Kétségtelen, hogy Ethiopia meghódításával 
Olaszország meg is fogja tartani a második helyet a csatorna forgalmában. Ezzel 
szemben semmi beleszólása sincs a csatorna igazgatásába, mert a 32 igazgató 
közül 19 francia, 10 brit, 2 egyiptomi és 1 németalföldi nemzetiségű, de olasz 
épen úgy nincs közöttük, mint ahogy német sincs, holott Németország ma a 
harmadik legnagyobb használója a csatornának. Ezért az olaszok helyet követel
nek maguknak is, a németeknek is a Suezi csatorna igazgatásában. Ezt a követe
lésüket a Csatornatársaság alapítóokmánya 24. §-ára alapítják : ez elvként mondja 
ki, hogy az igazgatókat a leginkább érdekelt nemzetek fiai közül kell kiválasztani. 
A németekkel együtt az olaszok azt is sérelmezik, hogy igen magasak a csatorna 
használásáért fizetendő és aranyban, illetve devizában lerovandó vámok. A kötött 
devizagazdálkodás mellett Olaszország képtelen évente 0-5 milliárd lírát fizetni 
csupán a csatornavámokra, tehát ezek mérséklését kívánja.

Olaszország követeléseit arra alapítja, hogy az 1938 szeptember 29-én 
Münchenben aláírt és a csehszlovák kérdést rendező négyhatalmi egyezmény nem 
— mint a brit-francia álláspont tartja — záróköve, hanem ellenkezőleg kiinduló
pontja nemcsak az európai, hanem az Európán kívüli általános újjárendezésnek 
is. Az sem véletlen, hogy a «Tunisz, Nizza, Corsica!» jelszót épen a legsürgősebb 
és legégetőbb középeurópai kérdések elintézése után dobták a köztudatba. Az 
1938 április 16-án megkötött brit-olasz egyezmény a keleti hosszúság 19. fokában 
állapítja meg a határt a Földközi tenger nyugati és keleti medencéje között.

Corsica : B astia  citadellája.
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A két szerződő hatalom arra kötelezte magát, hogy a keleti medencében fekvő 
haditengerészeti és légi támaszpontjaikat illetően mindent közölnek egymással, 
a nyugati medencében azonban az erőhatalmi viszonyok rendezését Olaszország és 
Franciaország megegyezésétől tették függővé. Erre a megegyezésre, tartós és 
állandó békére törekszik Olaszország is, mint ahogy a Duce 1989 március 26-i 
beszédében is teljesen világosan kijelentette. Itália épen úgy helyet követel magá
nak a Nap alatt, mint a másik két ifjú nagyhatalom : Németország és Japán is. 
A b e a ti p o s s id e n te s -en, az idősebb nyugati nagyhatalmakon múlik, hogy ezt a 
helyet meg is kapják. Csakis így lehet a tartós békét biztosítani Európánkban is, 
de azon kívül is.

IRODALOM
Felvinczi Takács Zoltán : B u d d h a  ú tjá n  

a  T á vo l-K e le ten . Két kötet, 260 és 242 old. 
A szerző eredeti fényképfelvételeivel és 
rajzaival. Révai kiadás, Budapest 1988. 
Ára 12 P.

Felvinczi Takács Zoltán, a Hopp Ferenc 
Keletázsiai Művészeti Múzeum igazgatója, 
a Kelet művészetének leghivatottabb ma
gyar szakértője. Aki évtizedeken át olyan 
behatóan foglalkozott Kelet művészetével, 
mint Takács tette, az közeli, bensőségeá 
kapcsolatba is kerül a Kelet leikével, 
hiszen ezt semmi sem fejezi ki olyan köz
vetlenül, olyan teljességgel, mint épen a 
művészet. Takács különben sem tartozik a 
művészettörténet adathalmozó, szárazán 
tárgyilagos művelői közé ; lelkes szeretet
tel, átélő odaadással merült bele Kelet mű
vészetének kimeríthetetlen világába s első
sorban az orientális kultúrák szellem ét ke
reste a műalkotásokban. A mi szűkös 
viszonyainkra sajnálatosan jellemző, hogy 
Takácsnak évtizedeken át kellett várnia, 
míg végre lehetővé vált, hogy eljuthasson 
Keletre és a helyszínén egészíthesse ki 
ismereteit a goethei elv alapján, amely 
szerint a művész művét igazán csak akkor 
ismerhetjük meg, ha a művész hazáját is 
megismertük. Takács több mint egy évig 
tartott keleti útja bebizonyította ennek a 
tételnek az igazságát. Könyve tele van 
olyan felismerésekkel, amelyek sok mű
vészi és művelődéstörténeti kérdésre új 
fényt vetnek s olyan természetűek, hogy 
csak a helyszíni tanulmány vezethette 
rájuk a kutatót. De Takács két kötete nem 
csupán művészettörténeti szempontból ta
nulságos és érdekes, mert a szerző nyílt 
szemmel járt-kelt a keleti országokban s a 
népéletről, a különböző fajok jelleméről, 
megnyilatkozásairól, a látott tájakról is

eleven színekkel számol be. Meg tudta látni 
a természeti környezet döntő hatásait, 
amelyek a mindennapi életre éppúgy rá
nyomják bélyegüket, mint a művészet 
alkotásaira : «A Keletnek megvan min
denben a maga sokszor szegényes, de min
dig a természetben gyökerező és éppen 
azért mélységesen indokolt stílusa».

Keleti tanulmány útját Szilanban (Cey
lon) kezdi el, aztán végigjárja Indiát, fel
keresi ennek a hatalmas területnek min
den fontos részét. A jellegzetesen és gyöke
resen hindu művészet is nagy hatást tesz 
reá, de elsősorban a buddhista művészet 
nyomait keresi, követi. A buddhista kul
túra, Indiából kiindulva, kiterjesztette for
máló, átalakító hatását Ázsia legnagyobb 
részére ; ez a közös eszme kitűnő vezér
fonalként kínálkozik a kutatónak Ázsia 
földjén. Takács is ezt az irányt követte s 
ezért találó a könyv címe : «A Buddha 
útján a Távol-Keleten».

Az Indiáról szóló résznél még érdeke
sebbek a könyv további részei, a Kínáról, 
Koreáról és Japánról írt részek. Főleg 
azért, mert míg Indiáról már több részletes 
munka jelent meg irodalmunkban, addig 
Kína és Japán szellemét, művészetét ilyen 
közvetlenül, ilyen mélyretekintő látással 
nem tolmácsolta még magyar szerző. S az 
is meglátszik Takács írásán, hogy épen az 
igazi Távol-Kelet, Kína és Japán tette reá 
a legmélyebb hatást, ez a világ ragadta leg
inkább magával a képzeletét. Rendkívül 
érdekes és tanulságos többek közt az a pár
huzam, helyesebben ellentét Kína és 
Japán, a kínai és a japáni lélek közt, 
amelyre Takács jelle nző és találó módon 
mutat rá. Itt, ezekben a részekben vannak 
a legszebben megírt fejezetek is.

Különösen kedves és értékes vonása a
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könyvnek, hogy a szerző, aki eredetileg 
festőművésznek indult, egyszerű, de na
gyon jellemző és finom rajzokban rögzí
tette meg sok keleti benyomását. Ezek a 
rajzok jól kiegészítik a mű becses kép
anyagát, a szerző eredeti fényképfelvéte
leiről készült reprodukciókat.

Takács két kötetének legnagyobb értéke 
az, hogj’ mindvégig élményszerű, nincse
nek bennük elvont, elméletszagú érteke
zések, hanem a szerző minden megállapítá
sán és közlésén érezni lehet az átélt, köz
vetlen bensőséget, s az eleven, színes meg
írás az olvasót is részesévé teszi ezeknek az 
élményeknek.

A sok érték mellett csak egyetlen kis 
szépséghiba zavarja az olyan olvasót, aki 
az átlagnál járatosabb a keleti dolgokban : 
a keleti hely- és személynevek írásmódjá
ban áll ez, főleg az indiai részben, mert itt a 
szerző nem vitte keresztül az egységes 
írásmód elvét. Többnyire angolos írás
móddal jegyzi le az indiai neveket, de ezek 
igen gyakran váltakoznak magyaros foné- 
tika szerint írt szavakkal, s így az avatatlan 
olvasó nem tudhatja, tulajdonképen 
hogyan kell kiejteni az illető kifejezéseket, 
különösen amikor pl. egyugyanazon az 
oldalon ugyanaz a név kétféle írásmóddal 
jelenik meg.

Egy-két helyen aztán előfordult, hogy 
a szerző a maga, egyetlen kiragadott alka
lomra érvényes tapasztalatát általánosí
totta, s így téves eredményre jutott. Pl. 
abban, amit Takács a Delhi melletti Kutab 
Minár toronyról (amely mellesleg nem  
«Delhi legrégibb műemléke») megállapít : 
«A szédítően magas épületen az lepett meg, 
hogy a legkisebb ingadozást sem éreztem. 
A Kutab Minár minden kilengés nélkül, 
egészen mereven áll». A szerző nyilván 
véletlenül egészen szélcsendes napon mász- 
hatta meg a Kutab Minárt. Mert e sorok 
írója két ízben is fenn volt a Kutab tete
jén és bizony erősen érezte a torony inga
dozó kilengéseit a szélben. Ezt azért jegy
zem meg, mert ha valaki az én könyvei
met is olvasta s a Kutab Minárral kapcso
latban Takács megállapítását tudomásul 
veszi, az könnyen meggyanúsíthat engem, 
hogy talán — túlsók whiskyt ittam a to
ronyban tett látogatásom előtt s ez okozta 
azt a benyomást, hogy a Kutab Minár 
ingadozik . . .

Az ilyen, alárendelt jelentőségű kis té
vedésektől eltekintve azonban Takács

annyi éles megfigyeléssel, találó megálla
pítással, jellemző leírással és sokszor egé
szen újszerű, meglepő kapcsolatok meg
világításával szolgál művében, hogy erre 
méltán alkalmazni lehet a régi szanszkrit 
mondást : «A Hold foltjai eltűnnek a hold
fény sugárözönében». A Kelet lelkes szere- 
tete és megértő méltánylása árad a két 
kötet minden sorából ; nagy, átfogó tudás 
és emelkedett szempont, érett életbölcse- 
ség ad egységes értelmet Takács Zoltán 
szép munkájának. B u k ta y  E r v in  dr.

Ifj. Biberauer Richárd : E z  is  I n d ia .  
Képekkel. Sylvester Irodalmi és Nyomdai 
Intézet Et. kiadása, Budapest, 1937.

A szerző a Keresztyén Ifjúsági Egylet 
(Young Men’s Christian Association) ma
gyar csoportjának képviseletében vett részt 
az említett egyletek világszövetségének
1937-ben Indiában megtartott világkon
ferenciáján. Természetesen nem tölthetett 
olyan hosszú időt Indiában, hogy az indiai 
életet minden oldalról közvetlen tapaszta
lások és élmények alapján behatóan meg
ismerje, de ezt komoly előtanulmányokkal 
igyekezett ellensúlyozni és — ellentétben 
sok más útleíróval — nem sajnálta az időt 
és fáradságot ahhoz, hogy az Indiára vo
natkozó terjedelmes irodalomnak sok fon
tos művét elolvassa. Mindehhez aztán fel
fogásának és szemléletének feltétlenül be
csületes és őszinte volta is hozzájárult, hogy 
igyekezzék elmélyedni a kérdésekben és 
problémákban, amelyek még egy arány
lag rövid indiai út folyamán is elébemered
nek a nyíltszemű utazónak.

Az előfeltételek és körülmények kikerül
hetetlenül magukkal hozták, hogy a szerző 
ne pillanthasson egészen a mélyére azok
nak a kérdéseknek, amelyek egy nagyon 
bonyolult, sok évezred óta élő kultúrá
nak — például a hinduizmusnak — a vele
jét adják, s e tekintetben bizony nem egy
szer téves következtetésekre jut. Ebben 
mindenesetre, a maga tiszteletreméltó, de 
az idegen lelkiség megismerésében nem 
mindenkor alkalmazható keresztény, he
lyesebben keresztyén-protestáns racionális 
világfelfogása is szerepet játszott. De más 
területen, például a szociális törekvések, 
a politikai és társadalmi mozgalmak, az 
indiai közéletben szerepet játszó személyek 
ismertetésében a szerző komoly, nagyon jó- 
szándékú és becsületes gondolkozása lehe
tővé tette, hogy az említett kérdésekről
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jellemző és tanulságos fejezeteket írjon. 
Becsületes felfogását dicséri különben a 
könyv címe : «Ez is India». A szerző ezzel 
beismeri, hogy amit a maga különleges 
nézőpontjából meglátott és feljegyzett, az 
India életének csak egyik-másik arcát mu
tathatja meg, s szükségképen figyelmen 
kívül kell hogy hagyja ennek az ezerarcú, 
kimeríthetetlen életnek nagyon sok más, 
de nem kevésbbé értékes és emberi voná
sát. Kétségtelen, hogy amit így könyvében 
összegez, az is  India, mindaz szintén India 
életének egyes mozzanatait világítja meg, 
de nem érteti meg velünk a sokrétű, sok 
különböző kultúra alapjain felépült, bonyo
lult indiai életet és lelkiséget. De hiszen 
ezt nem is tűzte ki célul maga elé a szerző.

Gándhi személye és a gándhista moz
galom őszintesége azonban még így is 
mély hatást tett a szerzőre. A Gándhiról 
írt fejezetek a könyv legszebb, legmelegebb 
és legközvetlenebb részei közé tartoznak. 
Más kérdésekről is sokszor találó és éles 
képet rajzol. Írói készsége figyelemreméltó, 
készültsége széleskörű. Egészen bizonyos, 
hogy ezekkel az adottságokkal a szerző 
még sokkal közelebb férkőzhetett volna 
India leikéhez, ha néhány hónap helyett 
néhány esztendő állt volna rendelkezésére. 
A keleti lelkiség elzárt ajtói csak akkor 
nyílnak fel az idegen előtt, ha hosszú időn 
át faradhatatlanul tud várni és a legben
sőségesebb kapcsolatok útján megtalálja a 
zárt ajtók kulcsát. — y ■

ISMERTETÉSEK ÉS HÍREK MINDENFELŐL
A földrészek erdő-} sztyepp- és termő-

területe.
Kétféle növényi formáció tűnik fel 

elsősorban a Föld arcán : a zárt (erdő) 
és a nyílt (fátlan) formáció. A nyílt terület 
tovább tagolódik, mert megkülönböztetjük 
a füves térségeket (puszta, sztyepp) a 
terméketlen területektől (sivatagok, magas 
hegyvidék a hóhatár felett). Ez a három 
formáció uralkodott a Földön az ember 
megjelenéséig, és azután is addig, amíg a 
gazdálkodó ember rendkívül lassan, de 
állandóan ki nem alakította a negyedik 
formációt, a termőterület mesterséges nö
vényi formációját (szántó, kert, vetemé
nyes, gyümölcsös, művelt rét, ültetvények),

az ma a szárazföldek területének 20%-a. 
A növénjű formáció leghelyesebb elneve
zése a termőformáció, mert a különben 
is hibásan képzett «kultúrformáció» többet 
ölel fel (p. o. az ültetett erdő is kultúr-táj), 
a «gazdasági táj» pedig felöleli az erdőségek 
egy részén túl a legeltetésre használt füves 
pusztákat is. Jó magyarsággal termő-, 
erdő-, füves puszta-, és terméketlen te
rületről beszelhetünk. Füves puszta he
lyett jobba nemzetközileg használt orosz 
sztyepp szó s a terméketlen terület he
lyett jobb volna a sivatag (homok-, kő-, 
hó-, jég- sivatag stb.).

Táblázatunk megfelelő adatok felhasz
nálásával készült az öt kontinensről.

Földrészek

Termő
terü le t Erdő Sztyepp Term éketlen

terü let
Össze

sen
mill.
km 2 %

mill.
km 2 %

mill.
km 2 % mill.

km 2 %
mill.
km 2

E u r ó p a ____ ________ __ „ 4-4 44 0 3 0 30-0 o-ü 6-0 2-0 20-0 ío-o
Á zsia __ „ ____ ________ 9-0 20-4 1 3 0 29-4 9-2 20-8 13 0 29-4 44-2
A f r i k a ____________ _____ 5-3 17-8 9-4 3 1 5 9-8 32-9 5-3 17-8 29-8
A u sztrá lia , Ó c e á n i a ____ 1-0 111 1-3 14-4 3-4 37-8 3-3 36-7 9 0
É szak am erik a  __ __ „„ „ 3-5 14-6 9-0 37-5 4-0 16-7 7-5 31-2 24-0
D é la m e r ik a ___________ 3-8 21-4 8-0 45-0 4-0 22'3 2-0 11-3 17-8

F ö l d _____________________ 27-0 20-0 43*7 32-4 31-0 23-0 33T 24-6 134-8

A n t a r k t i s z ____________ _ — — — — _ 14-2 100-0 14-2
Föld_______________ 27-0 18-1 43-7 29-3 31-0 20-8 47-3 31-8 1490
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A táblázat az első pillantásra elárulja, 
hogy p. o. Európában a termőterület már 
alig-alig nagyobbítható, hacsak az erdő 
rovására nem. Az európai sztyeppek egy- 
része okszerű öntözéssel termőkké válha- 
tik. A karsztvidék fásításával pedig az 
erdőterület növelhető.

Ausztrália (és Óceánia) helyzete a leg
kedvezőtlenebb. A terméketlen terület a 
legmagasabb (36*7%) a szárazföldek kö
zött, s ezen öntözéssel sem lehet sokai
vá ltoztatni. A sztyepp (37’8%) egy részét 
öntözéssel talán ki lehet használni. Az 
erdő kevés. A termőterület jelentékeny 
növelésére tehát nem számíthatunk.

A legkedvezőbb a helyzet Délaineriká- 
ban. Az erdőterület 45%, a kontinensek 
közt a legmagasabb százalékos érték, alig 
kevesebb, mint az őstörténelmi időkben 
lehetett, mert Délamerikában a termő- 
területek túlnyomó részét a sztyepptől hó
dította el az ember. Délamerikában a ter
méketlen terület is a legkevesebb (11*3%) 
a szárazföldek között és mai sztyeppjei 
egy részét öntözéssel pompásan át lehet 
alakítani termővé. Délamerikában tehát, 
a lakosság szaporodásával arányosan, még 
igen sokáig korlátlanul lehet növelni a 
termőterületet s a jövőben a termőterület 
bizonyára a legnagyobb százalékkal fog sze
repelni a kontinensek között, anélkül, hogy 
Délamerika hiányt szenvedne erdőkben.

A négy formáció sorrendje ma (Antark
tisz nélkül) : erdő 32*4%, terméketlen 
24*6%, sztyepp 23*0% és termő 20*0%. 
Egykor a sorrend ugyanaz volt, akkor is 
az erdő vezetett közel 50 százalékkal, a 
terméketlen terület talán valamivel kisebb 
volt, mert a rablógazdálkodással irtott 
erdő helyén gyakori a teljes terméketlenség 
s a sztyepp jóval nagyobb volt, mint ma, 
mert noha igaz, hogy az erdőirtás gyakran 
vezet füves pusztaságok kialakulására (p. 
o. Basuto-föld Afrikában), bizonyos, hogy 
a termő területek túlnyomó részét a sztyepp
től hódította el az ember. A jövőben való
színűleg meg fog változni a sorrend is : 
termő, erdő, terméketlen, sztyepp. Az erdő 
apasztása a mai 32‘4%-ról 26—28%-ra.

Természetesen hangsúlyoznunk kell, 
hogy a közölt értékszámok csak nagy 
általánosságban érvényesek. ( m . t . )

Jégbarlangot fedeztek fel Ostmarkban.
Stájerország északnyugati szegletében, 

a Totes Gebirge karsztos területén, alt-

ausseei turisták hatalmas jégbarlangot 
fedeztek fel. A barlang központi termé
nek mennyezetén 8 m hosszú jégcsapok 
csüngnek, a fenék jégtakaróján borzalmas 
mély, több méter széles hasadékok táton- 
ganak. Néhány oldaljáratba is sikerült 
behatolni, de az egész barlang felderítése 
és felmérése még csak most folyik. A kö
zönség egyelőre még nem látogathatja a 
veszedelmes barlangot. P . J .

Új közigazgatási kerületek Szovjet
Ázsiában.
A szovjet Távolkelet területét(3.068,300 

km2) közigazgatási szempontból két részre 
osztották. A’tengerparti területnek Vladi- 
vosztok, a belső résznek Chabarovszk a 
székhelye. P . J .

Nikkel Japánban.
Hokkaido japáni sziget déli, Sitaka 

tartományában hatalmas, 15 millió t-ra 
becsült nikkelérctelepet fedeztek fel. Az 
érc nikkeltartalma állítólag 1—2%. P . J .
Németek Tibetben.

Dr. Ernst Schäfer vezetésével a múlt 
nyár elején kezdte meg kutatásait a német 
Tibet expedíció a Himálaja keleti részé
ben. Az év végén az expedíció meghívást 
kapott a tibeti kormánytól, hogy látogas
son el Lhászába. Az igen ritka, értékes 
meghívásnak siettek eleget tenni és úgy 
tervezték, hogy januárius végén érkeznek 
meg a dalai láma titokzatos fővárosába.

P. J.
Örményország mezőgazdasága.

A külföldön főként kereskedő örmény 
a maga földjén túlnyomó többségében 
földmívelő. A Kaukázus déli tövében el
terülő kicsiny ország lakosságának 90%-a 
őstermelő. Az ország területe 30,948 km* 
(akkora tehát, mint a trianoni Magyar- 
ország Vs része) s lakosainak száma mind
össze 1 és Pit millió. A mezőgazdasági mű
velés alá vehető terület azonban csak 
P i része az ország területének (kereken
800.000 ha) s 1931-ben ebből is csak a 
fele volt megművelve.

1931-ben a mesterségesen öntözött föld 
területe 144,600 ha (4-6%), a legelőé
690.000 ha (22-3%), rét 105,000 ha (3*4%) 
s erdő 353,000 ha (11.4%). Az országnak 
jó harmada terméketlen szikla és tófelület.

Az örmény földmívelés magva a közel 
másfélszázezer hektárnyi öntözött föld.
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A Szovjet Unió, amelynek Örményország 
tagállama, mindent elkövet az öntözés 
fokozása érdekében, mert az Ararat folyó 
forró síkja kiválóan alkalmas a gyapot
termesztésre s a gyapot az Orosz birodalom
ban csak Turkesztánban és Kaukáziában 
terem meg. A Szovjet Unió a gyapot
behozatal csökkentésére törekszik s ezért

az újonnan ásott öntözőcsatornák mentén 
művelés alá került területeken külterjes 
gyapottermesztés csaknem kizárólagos és 
állami farmokon történik. Az öntöző
csatornák száma állandóan nő. 1932-ben 
nyolc jelentősebb csatorna szállította a 
szükséges vízmennyiséget. Ezek a követ
kezők :

A csatorna 
neve

A meg- 
. ny itás 

éve

Ö ntözött
terü let

ha

Honnan kapja 
a vizet Egyéb adatok

Araszdajau Háború e. ? ? A K irr csatorna hossza 32 km,
Ecsmiadsin 1923 1000 9 egyik alagútja 650 m. hosszú.
Sahumian ? 1200 9 Az Aighir tó  vizét nvomó-
Sirak 1925 12000 Árpa Csaj folyó telepek emelik a m agasabban
Karcsevan 1928 1400 Negri folyó fekvő tó terraszokra. Az alsó
Aighir 1929 6200 Aighir tó terraszra  400 lóerős, a felsőre
Szardarapad 1930 26000 Arax folyó 800 lóerős átemelő telep szolgál.
Kirr (Chrer) 1932 51000 Zanga folyó

1931-ben a főbb termények :
búza .................... ,. 240.000 ha
rozs........................... 30,000 «
zab ........................... 12,000 «
gyapot .....................  25,000 «
dohány.................... 2,500 «
zöldségek .................. 15,000 «
szőlő .........................  25,000 «
egyéb .......................  50,000 «

A terméseredmény hektáronkint :
tavaszibúza ................  9*92 q
őszibúza .....................  7* 51 «
rozs..............................  10*81 «
zab ............................. 8*22 «
gyapot .......................  9*80 «
dohány.......................  8*90 «
burgonya........................  93*90 «
zöldség .......................  134*00 «
szőlő ............................  50*00 «

A termelt mennyiség nem fedezi a 
belső fogyasztást (a kenyérliszt Vs része 
import) s ezért a termés mennyiségének 
fokozására törekednek. 1932-ben kezdték 
a föld traktoros művelését (1926-ban még 
csak a faeke járta!) s alkalmaztak első 
ízben műtrágyát is. A kísérleti farmokon 
elért terméseredmény, amit az egész or
szágban normalizálni szeretnének. 1932- 
ben hektáronként :

kenyérmagvakban .........12*9 q
gyapotban ..................... 14*5 «

dohányban....................... 12*0 q
szőlőben............................ 75*0 «
szőlőben 1935-ben rekord-

termés ..............  103—250*0 «
A kísérleti telepek nyomán szovjet 

mintára berendezett állami farmokon fő
ként gyapotot, dohányt és szőlőt termesz
tenek. Fontos kiviteli cikk a bor és a 
gyümölcs (szárított gyümölcs és konzerv). 
A dohánytermesztést a háború és a forra
dalmak után törökországi örmény mene
kültek honosították meg. A török Trape- 
zunt-melléki dohánymag pompásan bevált 
az Ararat síkságán is. 1934-ben 1763 tonna 
volt a terméseredmény. Említésreméltó 
a selyemhernyótenyésztés is. A legtöbbet 
hoz a dohány, azután a gabona, a len, 
a takarmányrépa s a gyógy- és drog
növények termesztése. A gyapottermesztés 
növelését az örmények nem jó szemmel 
nézik, mert a gyapotból a Szovjetnek van 
csupán haszna.

Az állattenyésztés a hegyvidék főfog
lalkozása. A 690,000 ha legelőből 556,000 
ha nyári legelő s t. sz. f.-i magassága 
2400 m-ig terjed, a téli legelők t. sz. f.-i 
magassága 900 m-ig. Középértékben 10 ha 
legelőre 293 szarvasmarha jut. Ez a rend
kívül alacsony érték az állattartás ősi 
kezdetlegességével magyarázható. 1980- 
ban a szarvasmarhaállomány 700,000
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darab, más kisebb állatok száma pedig
1.740,000 volt. Minden lakosra 1* 17 marha 
jut. A tej hozam alacsony : 325 kg évente ; 
az élősúly középértéke 250 kg. A juh 
gyapjúhozama is csak lVa kiló. A lovak 
száma 30,000. A sertéstartás újkeletű 
Örményországban. 1931-ben 25,000 dara
bot mutat ki a statisztika. A méhtenyésztés 
jelentősebb. A rajok száma 50,000 s az 
évi méztermés 100 tonna. A szamarak 
száma 28,000, az öszvéreké 2000, a tevéké 
120. Az ország területén szétszórva 28 
állategészségügyi állomás, több tenyésztő
farm, mintatehenészet, törzsménes, tyúk
farm és haltenyészet járul hozzá az állat
tartás okszerű fejlesztéséhez.

A 353,000 ha-nyi erdő fele bükkös, 
20%-a tölgverdő, a többi vegyes. Időszerű 
erdőtörvények védik a fában szegény 
ország erdeit. Minden esztendőben egy 
hetet a fásításnak szentelnek, amikor is 
az egész országban kiültetik a facseme
téket. A munka közmunka jellegű.

( m . t .)

Baszra légikikötője.
Irak királya a múlt év márciusában 

avatta fel az új baszrai repülőteret, az 
európa—keletindiai légiforgalomnak ezt 
az igen fontos állomását. Az egyesült 
Eufrátesz és Tigrisnek, a Sat el Arabnak 
jobb partján fekszik a repülőtér, de a 
folyam • széles háta a vízigépeknek is 
kitűnő, nyugodt leszállást biztosít. Éjsza- 
kánkint 150 km távolságból látható mozgó 
fénycsóva jelzi a repülőteret, ködös időben 
és homokviharok idején neoncsövek gyul
ladnak ki a leszállás helye körül. P. J .

Eickstedt báró embertani kutatásait
1938 elején Jünnan és Sze-Csuan dél

kínai tartományokban fotytatta, de a 
háborús nyugtalanság miatt nyáron kény
telen volt elhagyni a Mennyei birodalmat. 
Kantonon át rövid tanulmányútra indult 
a Fülöp szigetekre, Jávába és Babra, majd 
novemberben Indokínába tért vissza, hogy 
egy embertani kongresszuson elnököljön. 
Ezután dél felé vette útját a fáradhatatlan 
kutató és az annami hegylánc déli részén 
lakó, még teljesen civilizálatlan moi törzs 
hazájába tette át munkahelyét. P. J .

Belga kutató Kongóban.
A belga gyarmatügyi minisztérium és 

a Belga Kongó nemzeti parkjait gondozó 
intézet Gilliard vezérkari századost bízta 
meg a Kivu tó és környékének részletes 
földrajzi tanulmányozásával. A Kivu tótól 
északra az Edward tó buja, nedves, 
trópusi őserdővel borított partvidékéből 
5000 m magasságba tornyosuló, hóval bo
rított Ruwenzori hegység, a tótól délre 
pedig a 4500 m-es Virunga vulkáncsoport 
még ma is működő Nyamlagira nevű ha
talmas tűzhányójával együtt annyi kü
lönböző földrajzi tájat, változatos növény- 
takarót és állatvilágot sürít össze aránylag 
kis területen, hogy rendszeres átkutatása 
igen érdekes és fontos tanulmány. Gilliard 
kapitány januáriusban indult el Afrikába.

P. J .

Eltűnt a Stefánia tó?
Etiópia és Kenya határán fedezte fel 

1888-ban Teleki Sámuel gróf expedíciója 
a 930 km2 területű és a trónörökös fele
ségéről elnevezett Stefánia tavat. A tó 
körül sűrű néger lakosságot találtak. 
Későbbi híradások arról számoltak be, 
hogy a tó vize erősen apad. A legújabban 
Addis-Abebából kiküldött olasz repülő
gépek pedig azt jelentik, hogy a tó és a 
körülötte települt bennszülött falvak tel
jesen eltűntek, a tó helyét mindössze sűrű, 
száraz bozóttal határolt mocsár jelzi.

P. J .

Francia Szahara-kutatás.
Henry Lhote kiváló francia régész és 

ethnográfus a múlt év júliusa óta francia 
Szahara őstörténetének és néprajzának 
izgató kérdéseire igyekszik újabb fényt 
deríteni. Először Ouargla vidékén, Al
gériában végzett embertani méréseket, 
majd a Szaharában Hoggar és Air hegy
vidékét kereste fel. Itt a tuarégek nép
rajzát tanulmányozta és sikerült a csiszolt 
kőkorszak fejlett civilizációjának nyomait 
feltárnia. Sok csiszolt kőszerszámot és 
tárgyat gyűjtött össze. Útját Tibeszti és 
Ennedi vidéke felé szándékszik folytatni, 
mert ezek a tájak néprajzilag és régészeti 
szempontból még igen kevéssé ismertek.

P. J .



R en dk ívü li k ed v ezm én y  m in d en  o lvasón k nak !

Választmányunk elhatározta, hogy folyóirataink raktáron levő régebbi 
évfolyamait kiárusíttatja. Ezzel kívánja meghálálni azt a napról napra fo
kozódó érdeklődést, mely a magyar közönség körében a földrajz iránt meg
nyilvánul. Hisszük, hogy olvasóink szívesen fogadják a nyújtott támogatást.

Kaphatók a következő teljes évfolyamok :

F Ö L D R A JZ I  KÖZLEMÉNYEK.
XVI. köt. (1888), XXVII. köt. (1899)—XXX. köt. (1902), XLIII. köt. 

(1915)—XLVII. köt. (1919), LI. köt. (1923), LVI. köt. (1928), LVII. köt. (1929), 
LIX. köt. (1931)—LXIII. köt. (1935).

A FÖLDGÖMB.
I. évf. (193u), III. évf. (1932)—VI. évf. (1935).

N yom atékosan  felh ívjuk  o lvasó in k  figyelm ét arra, hogy e ked
vezm én y  az 1936—1938. évfo lyam ok ra  nem  von atkozik .

Egy-egy teljes évfolyam kedvezményes ára 10’— P bolti ár helyett: 
helyben 2‘— P, vidéken portómentes szállítással 2’40 P. A fel nem sorolt 
régebbi évfolyamokból csupán egyes számok kaphatók, számonkint 20 f-es 
árban. Megrendelések az összeg előzetes beküldése mellett a Magyar Föld
rajzi Társaság könyvtárához (Budapest, VIII., Sándor-utca 8.) intézendők. 
Utánvétellel nem szállítunk.

Az e ln ö k ség .
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X. ÉVFOLYAM 1930 6. SZÁM

TUNISZ, ÉSZAKAERIKA VIHARSARKA.
írta TAKÁCS JÓZSEF dr.

Etiópia, Kína, Palesztina, Spanyolország, Ausztria és Csehszlovákia után 
legújabban az északafrikai Tunisz is belekerült a világ érdeklődésének közép
pontjába. Suez és a Francia Szomáliföld (Djibouti) mellett Tunisz kérdése vár 
megfelelő megoldásra Olaszország és Franciaország egyre feszültebb viszonyában. 
Mussolini beszédéből és az itáliai sajtó cikkeiből nyilvánvaló, bogy az olasz köve
telések középpontjában a tuniszi kérdés áll. A legnépszerűbb jelszó a mai Olasz
országban : «La Tunisia sia italiana!» (Tunisz legyen olasz!).

A mai Tunisz területét az egykori görögök beleértették a «Libya» nevű 
afrikai partvidékbe. Ennek a környéknek első lakói ugyanúgy berberek voltak, 
mint ahogyan manapság is ők a tuniszi népesség magva.

Csaknem tíz évszázaddal időszámításunk kezdete előtt, a tuniszi partokon 
megjelentek az ókor legügyesebb kereskedő-hajósai, a föníciaiak, és lassankint 
mind több és több ponton létesítettek kereskedelmi telepeket. Ezek közül az egyik, 
amelyet Fönícia Tyrus kikötőjéből származó gyarmatosok alapítottak Kr. e. 
814-ben vagy 813-ban, különösen nagyjelentőségűvé fejlődött. K a r t - H a d a s  lett 
a neve, ami a föníciaiak nyelvén «új város»-t jelentett : ez a név a rómaiakon keresz
tül Carthago — magyarosan Karthágó — alakban maradt ránk. Nagyarányú, 
rohamos fejlődését különösen szerencsésen választott helyzete magyarázza. 
Egyrészt a város mellett torkollik a tengerbe a mai Medjerda folyó, de még fon
tosabbnak látszik másrészt az a körülmény, hogy Carthago az északafrikai part
vidéknek azon a részén létesült, ahol Afrikát Szicíliától a Földközi tengernek 
alig 150 kilométernyi szélességű szorosa választja csak el.

Fönícia hanyatlása után Carthago önállóan fejlődött tovább. Szorgalmas 
népe rövid idő alatt meggazdagodott. Később Carthagónak védekeznie kellett 
a megerősödött és nyugat felé igyekvő görögök terjeszkedése ellen, de ebben a 
védelmi felkészültségben erős hadsereget és hajóhadat sikerült teremtenie. Carthago 
megszállta Szárdíniát és az Ibériai félsziget nagyrészét, harcolt a szicíliai görö
gökkel és meghódította a mai Tunisz területének északi vidékét. Kereskedői 
bejárták az egész Földközi tenger mellékét, üzleti összeköttetésük volt a Szudán
nal, sőt a Brit szigeteken és Afrikának atlanti partvidékein is megfordultak.

A hosszú időn át dúlt, úgynevezett pún háborúkban Róma ellen harcoltak 
Carthago katonái. Nagy hadvezérük, Hannibal, Ibérián és az Alpokon át, Itália 
félszigetén — saját földjükön — támadta meg a rómaiakat, de a hadjáratok vége 
mégis a Kr. e. 146-ban bekövetkezett nagy vereség lett. A Scipio Africanus vezér
lete alatt álló győztes rómaiak magát Carthago városát is lerombolták.

Róma uralma alatt a mai Tunisz területe Tripolitania partvidékével együtt 
«Africa» néven volt része az egész Földközi tengert körülölelő hatalmas biroda
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lomnak. Carthago városa újraépült és a Krisztus születése utáni években a biro
dalom nyugati részének második nagyvárosává fejlődött. Rajta keresztül szállí
tották Rómába az afrikai partvidék gabonáját, olaját és borát. A kereszténység 
is hamar elterjedt az itteni rómaiak között : itt élt Tertullianus, a latin egyházi 
irodalom megalapítója, itt vetették oda 208-ban az amphitheatrum vadállatainak 
Szent Perpetuát és vértanútársait, és itt lett püspök a 258-ban ugyancsak vér
tanúhalált halt Szent Cyprianus.

A rómaiakat barbár hódítók váltották fel. Genserich, a vandálok királya, 
489-ben Carthagóban ütötte fel székhelyét. Száz esztendővel később Belizár 
serege a bizánci keletrómai birodalomnak szerezte meg ezt a vidéket. A .másfél
százados bizánci uralomnak a VII. század utolsó éveiben Haszán Ben Nomán 
arabjai vetettek véget. Ők rombolták le másodízben Carthago városát és tették 
azzá a romhalmazzá, amely napjainkban is ott látható a hajdani nagy múltú 
afrikai főváros helyén. Köveiből építkeznek azóta is a körn}"ék szegény arabjai.

A XVI. század elején a kalózfészekké süllyedt Tunisz földjéért a spanyolok 
és a törökök vetélkedtek. Negyven éven át a spanyolok birtoka volt, de aztán 
ezek lemondtak róla a törökök javára. A mai bej — a 77 esztendős II. Szidi 
Ahmed — családja a tizennyolcadik század óta van uralmon.

Franciaország 1830-ban szerezte meg a Tunisszal nyugaton szomszédos 
Algériát és alig néhány évtizeddel utóbb már szemet vetett a tuniszi bej orszá
gára is. Nem sokkal Algéria francia megszállása után az akkori két Szicília királya

hajóhadat küldött a tuniszi vizekre, azzal 
a szándékkal, hogy a bejjel szerződést 
kössön az ott élő nápolyi és szárd nem- 
zetiségek védelmére. Franciaország lep
lezte érzelmeit és barátságosan szemlélte 
az olaszok intézkedéseit. 1843-ban a szárd 
kormány egyezményt kötött a bej kor
mányával : olasz iskolákat és postát léte
sítettek Tuniszban és a vámnál olasz tiszt
viselőket is alkalmaztak. Amikor aztán 
a sok kis itáliai állam Olaszországgá egye
sült, az új ország nem ért rá arra, hogy 
a tuniszi ügyekkel foglalkozzék.

1864 januárjában zavargások törtek 
ki Tuniszban. Az ott lakó európaiak biz
tonságáról gondoskodni kellett. Francia- 
ország, Nagybritannia és Olaszország 
hajóinak jutott ez a feladat. Ugyanebben 
az időben olasz részről kérdést intéztek 
a franciákhoz, mit szólnának ahhoz, ha 
Tunisz olasz gyarmattá lenne? III. Napo
leon császár válasza ez volt :

— Quant á la France, eile ne pourrait 
voir qu’avec confiance une colonie ita- 
lienne en Afrique. (Ami Franciaországot 
illeti, csak bizalommal venné azt, hogy 
olasz gyarmatot lásson Afrikában.)

Különös az, hogy ekkor az olaszokat 
Tunisz megszállására ugyanaz a Francia-
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Jellegzetes tá j Tunisz környékén.

ország bíztatta, amely ma hallani sem akar az olasz érdekek északafrikai tér- 
foglalásáról. A krími háborúban III. Napóleon azzal vette rá Cavourt olasz csa
patok részvételére, hogy a háború győzelmes befejezése után a piemontei királyság 
Tuniszt is megszállhatja.

Abban az időben Eeclus, a nagy francia geográfus is úgy vélte, hogy az 
olaszok — mint az afrikai tartomány első művelőinek, a rómaiaknak utódai -  
küldetésszerűen csatolhatnák ezt a vidéket végleg az európai világhoz.

Az olaszok már hozzá is fogtak egy tuniszi «kutatóút» szervezéséhez. Ter
vüket azonban megakadályozta a franciák magatartásának időközben történt 
megváltozása. Ha a császár maga nem is idegenkedett attól, hogy az olaszoknak 
szabad kezet engedjen Tuniszban, a francia kormánynak mégsem ez volt az 
álláspontja. 1864 végén a franciák kimondották, hogy «Franciaországnak Tunisz
ban különleges érdekei vannak, nem követel ugyan magának kizárólagos be
folyást, de nem tűrheti bármely más hatalom túlsúlyát, nem kivéve Török
országot sem.»

Ez az eredete a tuniszi francia-olasz ellentétnek, melyet különböző nép
rajzi és hadászati okok azóta is fenntartanak és napjainkban is tuniszi kér
désként emlegetnek.

1868 július 5-én francia-angol-olasz ellenőrzőbizottság létesült a tuniszi 
pénzügyek európai hitelezőinek érdekei védelmére. Ezt követte egy külön egyez
mény Olaszország és Tunisz között : megerősítik az egykori itáliai kisállamokkal 
kötött régebbi megegyezéseket és a letelepedett olaszoknak gazdasági kiváltsá
gokat biztosítanak.

Az 1870—71 évben lezajlott német-francia háború alatt Olaszországnak 
meg lett volna a kedvező alkalma arra, hogy befolyását Tuniszra kiterjessze és 
olyan politikai előnyt szerezzen magának, mely megfelelt volna az ott élő olaszok 
hatalmas számarányának. III. Napoleon is ígért : «Ha az olaszok semlegességet 
tanúsítalak a, német-francia háborúban, akkor maga a francia hajóhad fogja
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támogatni Olaszországot Tunisz elfoglalásában.» De nem történt semmi. Ideje 
maradt Franciaországnak arra, hogy sedani sebeit kiheverje és tuniszi terjesz
kedéséhez ismét hozzálásson. 1872-ben Visconti-Venosta olasz miniszter a kor
mány tuniszi politikájának meghatározásában csak a következőkre szorítkozott : 
«Őszinte barátság a bejjel, akinek függetlenségét tiszteletben tartjuk, de éberen 
őrködünk honfitársaink érdekei fölött.»

Az 1878 júliusában összeült berlini kongresszuson, amikor a nagyhatalmak 
Afrikáról tanácskoztak, Olaszország nem kért és így nem is kapott semmit. Bülow 
meg is kérdezte Corti gróf olasz nagykövetet, miért nem tartanak igényt Tuniszra, 
hiszen Angliával meg lehetne egyezni?! Corti gróf így válaszolt : «Csak nem akar
nak összeveszíteni bennünket Franciaországgal?» Ekkor Bismarck, a kongresszus 
elnöke, Franciaországnak ismételte meg az ajánlatot. A franciák «rövid gondol
kozás után» elfogadták. Nagybritannia támogatta ezt a megoldást, mert ő meg

közben Cyprusra tette rá 
a kezét.

Tunisz székesegyháza.

Az angol kezdeménye
zés következtében 1871- 
ben épült és a Tunisian 
Railway Company kezelé
sében közlekedő Goulette— 
Tunis vasútvonal 1880-ban 
eladó lett. Hosszú alkudo
zások után a vasutat — az 
olasz kormány pénzügyi 
támogatásával — a geno
vai Compagnia Rubattino 
vásárolta meg. Francia- 
ország ezt kihívásnak te
kintette és a bejtől külön
böző kiváltságokat kért a 
maga részére : Tunis ki
kötőjének megépítését és 
annak kötelező kijelenté
sét, hogy az olaszok a 
jövőben semmiféle enged
ményben nem részesülnek. 
Az utóbbi követelésbe a 
bej nem egyezett bele 

Párisban 1881 áprilisá
ban hírek jelentek meg 
arról, hogy az algériai fran
cia csapatok parancsot 
kaptak a tuniszi határ
vidéken békétlenkedő kru- 
mir törzsek megfékezé
sére. A francia parlament
ben Ferry miniszter jelen
tette be annak szükségét, 
hogy rendcsináló csapato
kat küldjenek a veszélyez-
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tetett vidékre. Április 26-án a 25,000 emberből álló sereg — immár tuniszi 
területen — megszállta el-Kef városát, május 1-én pedig a tenger felől elfoglalták 
Bizerte kikötőjét és továbbnyomultak a főváros felé. Május 9-én a francia kor
mány hivatalosan tájékoztatta a nagyhatalmakat : «Franciaország kénytelen volt 
a bejt megkímélni idegen befolyásoktól és megegyezést kötött vele az algériai 
határoknak minden lehető támadás elleni biztosítása tekintetében.»

1881 május 12-én a bej aláírta az úgynevezett bardói szerződést : Tunisz 
Franciaország védnöksége (protektorátusa) alá került.

Olaszország és Franciaország között már a megszállás óta jöttek létre 
tuniszi megállapodások, egyezmények. A legutóbbit 1985 január 7-én tárgyalták 
meg Rómában. Ebben rendezték volna a tuniszi olaszok helyzetét is. Az egyez
ményt azonban a franciák nem ratifikálták azonnal és közbejöttek az etiópiai 
hadjárattal kapcsolatos népszövetségi «szankciók». Ma tehát még mindig az 1896 
évi olasz-francia megálla
podás rendelkezései van
nak érvényben. Az ola
szok szerint ezek csak a 
tuniszi olaszok elnemze- 
tietlenítésére alkalmasak, 
mert különböző korlátozá
sokat tartalmaznak.

A Bardóban aláírt 
szerződés értelmében Tu
nisz a bej uralma alatt 
álló önkormányzatú feje
delemség — régence —
Franciaország védnöksége 
alatt. A bejnek uralkodói 
jogai vannak, az ő nevében 
hirdetik ki a törvényeket 
és rendeleteket, de ezek
nek szövegét a francia ha
tóságok állítják össze. Sa
ját alattvalói felett a bej 
uralkodik, de a katonai 
hatalmat, a külügyi szol
gálatot és a pénzügyi igaz
gatást Franciaország tartja 
kezében. Párist főkor
mányzó képviseli, akivel 
a francia külügyminiszter 
rendelkezik. Ä főkor
mányzó, pontosabb francia 
nevén : ré s id e n t g én érő l, 
gyakorolja azt a hatalmat, 
melyet Franciaország kikö
tött magának és főparancs
noka a Tuniszban állomá
sozó haderőnek. A mostani 
még külügyminiszter is. Fia ta l tuniszi nők.
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A főkormányzó mellett két kamarából álló nagytanács (Grand Conseil) 
működik, A francia kamarának 52, a bennszülöttek kamarájának 82 tagja van.

A francia kormány meghagyta a régi közigazgatást : ma is arab k a id  és se jk  
kormányozza az egyes kerületeket. De mindegyikük mellett ott éberkedik a 
francia ellenőr, a M o n s ie u r  le C o n tró le u r . A tuniszi városok legnagyobb részének 
önkormányzata van ; az önkormányzat európai és bennszülött tagjait a kormány 
nevezi ki. Az ország északi, lakottabb részét öt vidékre osztották be : 1. Bizerte, 
2. Tunis, 3. Le Kef, 4. Sousse, 5. Sfax. A déli, sivatagi területen katonai közigaz
gatás működik, amelynek parancsnoksága Médenine-ben van.

1936 március 12-én tartották meg Tunisz legutóbbi népszámlálását. 125,130 
négyzetkilométernyi területén 2,608,313 lakost találtak. A bennszülöttek között 
líbiai, algériai, marokkói, sőt szíriai mohamedánok is vannak. A zsidók száma 
59,500. A 213,205 európai közül — a hadsereg tagjait is beleértve — 108,068 a 
francia és 94,289 az olasz.

Ezek a hivatalos francia adatok. Szerintük tehát a franciák száma felül
múlja az olaszokét. Olasz számítások szerint azonban nem így áll a helyzet : az 
olaszok már a százezres létszámot is meghaladták, mert 9000 máltai is él Tunisz
ban, azonkívül 5000 korzikai! franciának tekintett a francia népszámlálás, holott 
mind a két népcsoport olasz nemzetiségű.

A fővárosnak — arab neve Túnez — 219,578 lakosa volt. A 98,877 európai 
közül 49,878 olasz, 42,678 francia. A nagyobb városok lakossága :

Sfax ' ...........................  43,333 Gabés ..........................  15,600
Bizerte .....................  34,768 Monastir ......................  9,400
Sousse .........................  28,465 La Goulette .................  9,260
Kairouan .................  22,991

Mióta élnek olaszok Tunisz területén?
Az olaszok tuniszi letelepülése még az arab uralom idejében kezdődött 

meg. Annakidején Pisa, Genova és Velence tengeri köztársaságai s a firenzei 
köztársaság kereskedelmi ügynökségeket kétesítettek a tuniszi partok fontosabb 
kikötőiben. Az ügynökségek olasz lakóinak leszármazói az arab uralmat követő 
hosszú idő alatt, mialatt a Földközi tengert török kalózok és barbár rablók veszé
lyeztették, rabszolgasorban tengődtek. A genovaiak telepe Tabarca szigetén 
még a XVI. században is megmaradt. A későbbi, nyugalmasabb időkben sok-sok 
olasz vándorolt ki Tuniszba és a múlt században igen sokan közülük fontos hiva
talt is töltöttek be a bej udvaránál. A z  olasz államok egyesítése idejében — a 
máltaiakat nem számítva — mintegy tízezer olasz élt már Tuniszban. 1881-ben, 
a francia uralom kezdete előtt, számuk a húszezret is megközelítette. Később, 
amikor a gazdasági élet kifejlődött és hatalmas közmunkák indultak meg, ismét 
sok olasz talált munkát Tunisz földjén és 1895-ben már 52,000-en voltak. Ma 
pedig már a százezres számot — egyes olasz adatok szerint a 120,000-et — is 
elérték.

Tunisz gazdasági életét valóban az olaszok kezemunkája alapozta meg. 
Ezt még a franciák is elismerik. Különösen Szicília fiai vették ki részüket nagy
számban a munkából. Olasz munkások dolgoznak Gafsa és Kalaat es-Senam 
foszfát-bányáiban, ők termelik ki a vasércet Mateurben és Zaghouanban, ők 
párolják a sót Tunis, Monastir és Sfax mellett. Olasz földműveseknek köszönhetik 
felvirágzásukat a Medjerda völgyének, a Kef melletti fennsíknak, Tunis és Mateur 
vidékének, a Sahelnek ültetvényei, különösen pedig a szőlők, melyekből 1925-ben 
15,000 hektár volt olasz kézben, francia kezelésben ezzel szemben mindössze 2227.
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Ugyanezt lehet mondani 
az olajerdőkről, melyek 
már a római kor óta bo
rítják a Tébessa és Sfax 
közti déli vidékeket, ma 
pedig már Bizerte-től 
Grombaliáig és Monastir- 
tól Sousse-ig terjeszkedtek 
ki. Olaszok a tabarcai, ga- 
lite-i, bizerte-i, goulette-i, 
monastiri és mahdiai ha
lászok. A legrégibb idők 
óta olaszok gyűjtik a ko- 
rallt és a szivacsot Djerba 
és Zarzis vidékén.

Nemcsak gazdasági 
értékei vannak Tunisznak, 
hanem az idegenforgalom 
is igen élénk. Partvidé
kének éghajlata télen is 
enyhe. Az arab falvak meg
őrizték keleties jellegüket, 
oázisai világhírűek, külö
nösen a Djérid nevű sott 
vidékén. Római korbeli 
romok is bőven akadnak.

Sok olaszországi tú
rista hajózik át Trapani- 
ból vagy Palermóból Tu
niszba. A főváros festői 
utcáit, a sow/c-okat, arab 
palotáit — köztük a Bar- 
dót —, a közeli Cart
hago romjait és múzeumát,
Hammam-Lif fürdőjét sokan keresik fel. Vannak, akik távolabbra is merészked
nek : elutaznak Sousse városába, a «Sahel gyöngyé»-be, a mecseteiről és szőnyegei
ről híres Kairouanba, az öreg várfalakkal és olajerdőkkel körülvett Sfaxba, sőt a 
déli vidék oázisaiba is, mint amilyen Gabés, Gafsa, Tozeur és Nefta. Médenine 
vidékének látnivalói a matmatai lakosság földalatti lakóhelyei. A régészet hívei 
Carthago ősi színházán, ciszternáin kívül meglátogatják Dougga piín templomát, 
színházát és síremlékét, Zaghouan víztemplomát, el-Djem amphitheatrumát, aztán 
Sbei'tla, Kasserine, Fériana, Gighti (Gyghtis) és Bulla-Regia érdekességeit. . .

Ezek is, valamennyien, Rómáról beszélnek...

Papucskészítő műhelye a soukh-ban.



WARSZAWA.
írta KOMORÓCZY GYÖRGY dr.

-Az európai történelem folyamán kialakult hatalmas két érdekkörnek, a 
kulturális és politikai életre egyaránt kiható és azokban megnyilvánuló kettős
ségnek, nyugatnak és keletnek érdekes találkozását, összefonódását szemlélhetjük 
Warszawa városképében. Ezt a jelentősége szerint egyik legnagyobb európai 
várost nemcsak az teszi különösen érdekessé, hogy fővárosa egy mind nagyobbá 
és hatalmasabbá fejlődő országnak, hanem különös és sajátságos megítélést von 
maga után az a körülmény, amely a múltja alapján veszi körül. Valamikor köz
pontja volt egy hatalmas és Keleteurópában bosszú időn keresztül legfontosabb 
szerepet játszó államnak, a Lengyel birodalomnak, majd annak a teljes bukása 
után egyszerű vidéki várossá süllyedt, hogy az állam felszabadulásával ismét 
elfoglalja helyzeténél fogva megillető hivatását. Warszawa talán az egyetlen 
fővárosa Európának, amelyik a jelentéktelenségből napról-napra emelkedik ki 
és szinte szemünk előtt bontakozik ki a céltudatos cári politikával beburkolt 
homályból, lassankint tűntetve el ennek a politikának káros eredményeit és 
bűnös fogyatkozásait.

Talán éppen emiatt a feltörő emelkedés miatt Warszawa nemcsak egy város
életét fejezi ki, hanem erei
ben lüktet az egész lengyel 
sors, a dicsőséget követő 
aléltság állapotát felváltó 
új törekvések és célkitű
zések sorsa.

A sorsváltozás külön
féle jegyei természetsze
rűleg megmaradtak a vá
ros külső képén is, és ha a 
tervrajzot, a város kifejlő
désének és mai helyzeté
nek mérnöki alapjait vesz- 
szük vizsgálat alá, érde
kes ellentétek jelentkez
nek. Szembetűnik minde
nekelőtt az a rendszeres, 
szinte központi terv sze
rint kibontakozó városrész, 
amely a királyi palota 
körül alakult ki s az in
nét párhuzamosan vonuló 
utcák szabályossága egy 
fegyelmezett akaratnak en
gedelmeskedő nép telepü
lését tükrözik vissza. Majd 
a legújabb korban, a múlt 
században kifejlődött vá
rosrészek, mint a Nalewka 
nevű zsidónegyed, szabály -
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1. S tare miesto (Régi város). 2. Piac zamkowy (Palota tér). 
3. Ogród saski (Szász kert). 4. Kikötő. 5., 6., 7. Pályaudvarok. 
8. Aleja Jerozolim ska (—sétány). 9. Ulica Twarda, a zsidó
negyed főutcája. 10. Ulica Marszalkowska. 11. Nowy Swiat- 
utca. 12. Krakowskie Przedmiescie («Krakói előváros»-út).
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A királyi vár, a köztársaság elnöki palo tá ja  a Visztula felől nézve.

tálán, ösztönszerű településnek nyomait hordozzák majd ezen a vonalon kívül 
újból a rendszeres, várospolitikai célok alá rendelt építkezés eredményeivel talál
kozunk. Ha ezt a tervrajzot kapcsolatba hozzuk a politikai viszonyokkal, rájö
vünk, hogy a lengyel- és idegenszármazású királyok idején, a XVIII. század 
végéig, a város irányító szervei nem engedték meg csak az összképbe beleülő 
helyen való házépítést, míg az orosz uralkodók nem voltak figyelemmel a 
szabályosságra és a város külső szépségére, hanem lehetővé tették az építkezést 
mindenütt, ahol az építő kérte és úgy, ahogyan a tulajdonos kívánta. Ez 
magyarázza meg a Warszawában példátlanul jelentkező ellentéteket, amelyek 
Warszawát első pillanatban oly különössé teszik. Ez ad feleletet arra, hogy 
a város legszebb terein miért állanak a stílusosan épült villák és paloták mellett 
szégyenkező, szerény földszintes házak. Szinte egymásra rétegződik a város terv- 
szerűtlenségében a politikai lélek, a t örténelem sorsdöbbenete, a fej vesztett ség 
és ellentétként a ragyogó történelem, a hajdani szépség és öröm, a bárok dísz 
és optimizmus. Orosz és lengyel lélek találkozik a város külső arcában, csakhogy 
az összeolvadás nem történt meg, a hódító átmeneti megtelepülésén látszik 
az elmúlás mellékgondolata, míg a meghódított lengyel az elnyomatás ide
jén hallgatott és csak a felszabadulással vette kezdetét vannak előretörése az 
építkezésben.

Földrajzi helyzete, központi fekvése, a Visztula áttörésénél kialakuló kez
deti városkép szinte kijelölik számára a főváros sorsát s ha hosszú időn keresztül 
nem is Warszawa volt az állam központja, jelentősége mindenkor nagy volt.

A legenda szerint egy Warsz és egy Sawa nevű halászpár alapította, de a



210

legrégibb múlt emlékei megsemmisültek. A XIII. században már a mazóviai 
fejedelemség fővárosa és 1285—1289 között Mazóvia akkori ura megkezdte a 
vár építését. A vár később a Visztula partján a királyi, most elnöki palota alapjait 
jelölte ki. Itt az első vár körül épült ki az első városi telep s a régi házfalak, gótikus 
épületmaradványok ennek a településnek emlékeit képviselik. A XIV. században 
már jelentős kereskedő város és a pápai légátus 1339-ben azt jelenti a pápai 
udvarnak, hogy népes, forgalmas hely. Kereskedelmi jelentőségét emeli, hogy 
az észak-déli és kelet-nyugati kereskedelemben, az áruforgalomban vizen éppen- 
úgy, mint szárazon, a város elkerülhetetlen. Ehhez járul még az a körülmény, 
hogy Lengyelországnak a litván fejedelemséggel, Jagelló Ulászló és Hedvig magyar 
királylány, később Lengyelország királynője, alatt való egyesülése idején inkább 
központi helyzetet foglalt el, mint az addigi főváros : Krakow.

Amikor a XVI. század idején a lengyel politika súlypontja a déli államok 
felé forduló érdeklődés helyett eredeti hivatásának megfelelően, inkább észak 
és kelet felé irányul, Warszawa politikailag is átveszi Krakow szerepét és hiva
talosan is Lengyelország fővárosa lesz. 1596-ban a krakói Wawel, a királyi palota 
részben tűz áldozata lett s ettől az időtől kezdve a lengyel uralkodók a Warszawá- 
ban épített gyönyörű királyi palotában rendezik be állandó lakóhelyüket. Ebben 
az időben alakulnak ki a városnak legszebb renaissance épületei, azok a patricius- 
házak, amelyek a mai napig fennmaradva hirdetik a lengyel múlt nagyszerűségét, 
a polgári kényelmet és szépségideálokat. Ezek az egy- vagy kétemeletes házak 
a mai Évnek starego miasta-n húzódnak meg. Gyönyörű freskók és domborművek 
beszélnek a lengyel művészet egykorú emlékeiről és tevékenységéről. Ugyanebben

«Krakói Előváros» ú t.
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az időben templomok, kolostorok emelkednek a városban és a város határain 
kívül, tanúságot téve az uralkodók bőkezűségéről és a lengyel nép odaadásáról. 
A gótikus alapzatú királyi vár pompás renaissance részlettel bővül, és azt Sobieski 
János idején eg}r barokstílusban készült palotarészlet egészít ki. X  XVII. és 
XVIII. században az egész nemesség Warszawába költözködik, és a várból egyenes
vonalban húzódó Ujazdowska út ennek az udvari életnek eredménye szebbnél- 
szebb bárok villáival és templomaival, mint a Szent Kereszt-, a Vártemplom stb.

Lengyelország felosztása idején Warszawa külső jelentősége szerint,lehanyat
lott, de belsőleg mindenkor központja maradt a lengyel szabadságmozgalmaknak, 
az 1880, 1863,. 1905, 1906 stb. megmozdulásoknak, úgy hogy méltán érdemelte 
ki a semper heroica jelzőt. A felszabadulás után külsőleg is visszanyerte mozgal
masságát. Gyorsütemű életre jellemző az, hogy míg 1918-ban a városnak csak 
758,000 lakosa volt, addig 1931-ben már 1.316,000-re emelkedett a lakósok 
száma.

A warszawai művészet emlékei között a politikai hullámzásnak megfelelően, 
a bárok uralkodik. Mint keletre általában, úgy Lengyelországba is olaszok vitték 
a bárok kor vívmányait, s az a körülmény, hogy a politikai élet virágkorára jutott 
a bárok művészet európai kifejlődése, teszi érthetővé azt a nagy lendületet, amely 
a lengyel, illetve warszawai művészetnek ebben a. tekintetben legfőbb jellem
vonása. Ez a kor volt Lengyelországban is a katolikus visszahatás és a mágnás 
családok legfényesebb kora, ennek megfelelően a templomok és paloták’ hosszú 
sora emelkedett a városban vagy az egyes gazdagabb uradalmi központokban. 
Szaniszló Ágost idején (1766—1795.) a klasszicizmus lett úrrá, akkor is kül-

A Belvedere palota ; i tt  élt és halt meg Pilsudski József.
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földi művészet áramlata öntötte el Lengyelországot, de az épületek a lengyel 
levegő' hatására lengyel ízt nyertek, lengyel kifejezést öltöttek a parkok és terek. 
A Szaniszló-féle klasszicizmus színben, teljességben és tömegességében a későbbi 
császárkorra emlékeztet, csakhogy korban megelőzi azt. Ennek az emléke a 
warszawai Staszyc palota, az Ogród Saski stb.

A XIX. században Warszawa elvesztette vezetőszerepét, a fejlődésben 
Krakow váltotta fel. Nem mehetünk el a XVIII. század emlékei mellett anélkül, 
hogy meg ne emlékeznénk a Lazienki parkról és palotáról, a klasszicizmussal 
összeolvadó bároknak legszebb gyöngyéről s hosszú időn keresztül a királyok és 
az orosz hódítók nyaralójáról. Belseje is nagy értékeket rejt : kb. 200 darabból 
álló régi mesterektől származó képtára és pompás bronzgyüjteménye, valamint 
kerámiai és fegyvertára egyike a legszebb lengyel múzeumoknak. Ugyancsak 
a bárok művészet egyik remeke az olasz Loccitól készített wilanówi kastély,. 
Sobieski János nyaralója, a városnak ma is legragyogóbb látványossága. Az 
Ogród Saski Ágost-Szaniszló tervei szerint telepített gyönyörű park, bejáratát 
két oldalról egy-egy pompás palota fogja közre, a két palotát pedig klasszikus 
folyosóutánzat kapcsolja össze árkádos alépítménnyel. Ebben az árkádsorban 
helyezték el a névtelen katona gyönyörű síremlékét, négy örökké lobogó fáklya 
között, míg a park előtti téren Poniatowski József hercegnek neoklasszikus lovas- 
szobra emelkedik Marcus Aurelius császárra emlékeztető helyzetben.

Warszawa régi épületei az építőművészet előrehaladását mutatják. Ebben 
a tekintetben a lengyel főváros sajátos és sehol másutt meg nem található stílust,, 
az rí. n. Visztulái stílust fejlesztett ki, az különös keveréke a német-francia és olasz;
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Poniatowski József herceg szobra, háttérben  az Ism eretlen K atona sírja, éjjel.

bároknak, illetve az adott kor művészetének. Ennek a Visztulái bároknak emléke 
a Lazienki és az Ujazdowska villasor.

Utolsó művészeti emelkedés az állam felosztása után a «varsói nagyherceg
ség» idején (1807—1881.) következhetett be, amikor Lengyelországnak ez a része 
bizonyos önállósággal rendelkezett és kifejleszthette a népben rejlő' eró'ket. Azután 
teljesen lehanyatlott Warszawa csillaga. A város a szabadságharcok vagy meg
mozdulások következtében egészen háttérbe szorult, hogy ne is emelkedjék fel 
csak az állam teljes felszabadulása után. Az orosz uralom elfojtotta a kultúra 
minden törekvését. Nemcsak a város szépítése eló'l zárkózott el, hanem még a 
civilizációnak vívmányait is távoltartotta a várostól. Warszawa külső képe 
nagyobb faluhoz hasonlított. Az utcákról hiányzott az aszfaltburkolás, nem volt 
megfelelő világítás és a XYI. századtól kezdve berendezett csatornázás a XVIII. 
század végén elért színvonalon maradt. Kórházakról, öreg- és gyermekotthonokról 
alig lehetett szó. Mindezek káros következményeit természetesen a város még 
ma is érzi, mert ilyen hiányokat rövid húsz esztendő alatt pótolni csak a leg
nagyobb anyagi áldozat mellett is csak töredékesen lehet.

A háború után Warszawa magához ragadta az ország fölötti tényleges 
hatalmat és a földrajzi helyzettől kijelölt hivatásnak megfelelően kezdte irányítani 
a vidéki városoknak hozzá igazodó fejlődését. A főváros rohamos fejlődésnek 
indult, egymásután épültek a modern paloták, a leegyszerűsített, csak kényelemre 
berendezett, talán stílustalan, de mindenesetre mai épületek és a régi, oroszoktól 
emelt házak mellett a magasba törtek a nyolc-kilencemeletes bérházak és köz
épületek.

Warszawa mai jellegét ezek az épületek határozzák meg a város különböző
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pontjain, a felhőkkel kacérkodó háztömbök, mint a különböző minisztériumok, 
otthonok palotái. A monumentalitás impresszióját talán egyedül az zavarja, 
hogy a nagy paloták mellett szerényen húzódnak meg a kisebb lakóházak, a két- 
háromemeletes épületek és azok természetesen nem illenek bele az egységes képbe. 
Ezek a hibák azonban nem Warszawa egyedüli hibái, hanem kísérőjelenségei 
csaknem minden gyorsan fejlődő nagyvárosnak, nyugaton éppen úgy, mint keleten.

A legvilágosabban a warszawai egyéniség kettősségének ellentéte két város
rész építkezésében tűnik ki. Az egyik a Praganak nevezett régi városnegyed, a 
másik pedig a Zoliborz. Praga már a történelmi múltban is szerepet játszott s 
ugyanazt a feladatot töltötte be, mint valamikor Budával szemben Pest. A mazó- 
viai síkság nyugati oldalán, a Visztula balpartján fekszik s lakosainak mai száma 
kb. háromszázezer. Jellegét a kicsiny, régimódi házak határozzák meg. Szerényen 
húzódnak meg egymás mellett s szinte félve tekintgetnek a hatalmas főváros 
felé. Utcái keskenyek, levegőtlenek, eredményeként annak a várospolitikának, 
amely a hely vízszintes irányú kihasználásnak elvét tökéletesen keresztül akarta 
vinni. Templomai annál szebbek, régi gót temploma a múlt nagyságáról beszél, 
görögkatolikus temploma pedig a lakosság zömének faji hovátartozását árulja 
el. Az egész városnegyedben csak egy park köti le a figyelmet, az gyönyörű sétá
nyaival és fenyveseivel Warszawa legvonzóbb szépségei közé tartozik.

A másik városnegyed, a Zoliborz, már a felszabadult Lengyelország épít
kezésének eredménye, a városi vezetőrétegek településhelye. Itt sem a magas 
paloták tűntetnek, hanem a gyönyörű, egy vagy kétemeletes villák, amelyek 
azonban egységes stílusukkal és tervszerű felállításukkal egy határozott irányú 
gondolat érvényesülését fejezik ki. A villák mindegyikét gyönyörű kert övezi, 
a széles utcasorok az egészséges építkezés követelményeinek hódolnak. Az épületek 
kényelmes berendezése modern kislakásoknak ad otthont. E két városrész össze
hasonlítása döbbenti elénk a múlt hibáit és tárja föl a jelen céltudatosságát. 
A régi és új lengyel nép ér verése dobog ebben a két városnegyedben.

A kettő között szélesen terül el a város maga, a központi fekvésű Warszawa. 
Látványosságai közé tartozik a királyi vár, gótikus alapzatával és renaissance 
hozzáépítésével, majd a neoklasszikus stílusban épült Műcsarnok (Zachenta) és 
a barokkorban épült régi nemesi palota, a mai miniszterelnökség. Ugyancsak 
barokkori műemlék a külügyminisztérium palotája, valamikor Lengyelország 
egyik legjelentősebb családjának, a Potockiaknak volt warszawai kastélya. 
Szembetűnik Pilsudski tábornagy palotája is, a bécsi Belvederehez hasonló nevű 
és stíluséi Belvedere. Építését a XVIII. században kezdték meg, de csak a XIX. 
század neoklasszikus stílusbában fejezték be. Ugyancsak a neoklasszikus építészet 
egyik legragvogóbb emléke a Politechnikának nevezett műegyetem. A középületek 
közül kiemelkednek még a Teatr Wielki, a mai opera épülete s ugj^ancsak a város 
szépségei között említettük már az óváros gyönyörű renaissance patrícius házait 
s közöttük elsősorban a Fuggerházat. Ugyancsak a város kiválóbb műemlékei 
közé tartozik a királyi palota előtt álló XVI. század közepéről származó oszlop. 
A régi városba húzódó tér közepén emelkedik, s a mintegy 10 méter magas nyakán 
elhelyezkedő oszlopfőn Nagy Zsigmond álló szobra fordul a patriciusházak felé. 
A király kezében a kereszt mutatja a jövő útját. Mellette kedves parkrészlet 
teszi hangulatossá a teret. A szobor elhelyezésével az az érzés lesz úrrá bennünk, 
hogy a régi város lakói védelmet kerestek a szimbólumban, legnagyobb ural
kodójuk személyében. A neoklasszikus Staszyc palota előtt ugyancsak hatalmas 
oszlopon Kopernicus neoklasszikus stílusú szobra, kezében a földgömböt tartja 
és arccal a királyi palotához vezető főútra tekint. Mickiewicz, Poniatowski és
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Sobieski szobra teszik még széppé a város egyes nagyobb tereit, míg Chopinnak 
Thorwaldsentől készített szobra a város egyik legszebb parkjában hirdeti a lengyel 
lélek nagyságát és szárnyalását.

Az egyetem épülete nem tartozik a szebb épületek közé, mert a múlt század 
első felében (1817—1818.) történt felállításakor az orosz hatóságok nem sokat 
törődtek azzal, hogy szép helyen és nagyvonalúságot hirdető stílusban készüljön.

Warszawa város jellegéhez és belső életéhez hozzátartoznak kulturális 
életének egyéb megnyilvánulásai is. Tudományegyeteme mellett van műegyeteme, 
mezőgazdasági főiskolája, képzőművészeti főiskolája, fogtechnikai, illetve sztoma- 
tológiai intézete, szabadegyeteme és felsőkereskedelmi iskolája. Sajtójára jellemző 
az, hogy ötszáz különböző sajtóterméke közül 85 napilap, abból huszonöt lengyel, 
négy zsidó, a többi ukrán és német. Több mint száz hetilapot tart el és háromszáz 
az egyéb folyóiratok száma. Az idegen nyelvű publikációk száma több mint 60 
s közöttük 30 héber nyelven jelenik meg.

A közgyűjteményeket a tekintetében Warszawa mögötte marad a legtöbb 
európai fővárosoknak, mert a cári uralom gátat vetett kifejlődésük elé, mert 
a közgyűjtemények alapítását hazafias tevékenységnek s így üldözendőnek 
bélyegezte. Csak 1906-ban vetette meg a közgyűjtemények alapításának gondolatát 
egy Lachnicki nevű földesúr, aki gazdag képtárát a városra hagyományozta azzal 
a kikötéssel, hogy megfelelő épületet emeljen részére. Ezt az épületet 1916-ban 
kezdték el építeni, teljesen még ma sem fejezték be. 1923-ban Katonai Múzeumot 
alapítottak, amely a rigai orosz-lengyel szerződés révén hatalmas fegyvertárat 
szerzett s 1939. januárius óta pedig a régi cári koronázási ékszereket is őrzi. Az

A régi Varsó védőfalai.
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1683-ban épült Baryczka-házban modern képtárat helyeztek el, s ugyanott egy 
40,000 darabból álló numizmatikai gyűjtemény is helyet kapott. Warszawa leg
szebb képtára azonban a Zachenta, a Műcsarnok. A lengyel Szépművészeti Társa
ság tartja fenn és irányítója a lengyel festészetnek és a XIX. századi festészetnek 
és szobrászatnak legszebb emlékeit őrzi. Ami a színházi életet illeti, abban War
szawa mindenkor előljárt. Már Báthori István korában is idegen színészek adták 
elő a királyi palotában Kochanowski János nagy író és bölcselő darabjait. A 
XVIII. században Corneille, Bacine és Voltaire darabjait játszották francia és 
olasz művészek és 1765 novemberében Ágost-Szaniszló megnyitotta az első 
állandó színházat, de az csakhamar megbukott. 1833-ban nyitották meg a Nagy
színházát, abban ma az opera foglal helyet. 1912-ben a Lengyel Színház kelt életre, 
és 1924-ben pedig a Nemzeti Színház. Ezeken kívül még három színház működik 
Warszawában. A lengyel drámairodalom legragyogóbb termékei elsőnek a főváros
ban kerülnek bemutatásra, s így az irányítja az egész lengyel színházkultúrát.

Az anyagi műveltség tekintetében is Warszawáé az első hely Lengyel- 
országban, s Lódz, Czestochowa és Sosnowiec mellett az a textilipar legfőbb fel
dolgozó állomása. A vasúti közlekedésnek is központja Warszawa, bármennyire 
igyekezett is a német uralom Poznan vidékének, az osztrák pedig Krakówének 
vasúti hálózatát kifejleszteni. Most építik az új, hatalmas pályaudvart. Az Európa 
egyik legmodernebb pályaudvara lesz és teljesen kiküszöböli az eddigi csúf és 
rossz helyen fekvő orosz pályaudvart.

íme röviden így foglalhatjuk össze Lengyelország fővárosának és Európa 
egyik legnépesebb városának helyzet rajzát. Több tekintetben alatta is marad 
ugyan a nyugateurópai városoknak, de kétségtelen, hogy kelet felé a közvetítő 
szerepét játssza és átmenet a nyugati kultúra, valamint Keleteurópa sajátos élete 
között. Mindenesetre érdekes találkozóhelye a múlt hagyományainak és a mai 
élet nagyütemű törekvéseinek.

PÜNKÖSDKOR A VERHOYINÁN.
írta VÉCSEY ZOLTÁN dr.

Szent István koronájának keretében ez a földdarab összefogója volt az 
Északnyugati és Délkeleti Felföldnek, nyerge annak a csíptetőnek, melynek 
egyik üvege a mai Szlovenszkó, másik üvege pedig Erdély. Átjáró föld az áldott 
Magyar medence és Galícia meg Bukovina között. A háborúban hadseregek fel
vonuló útja, majd 1914—15 telén sziklagát az orosz milliós hadsereg betörése 
ellen. Magyar és rutén testvéri összefogásban állta itt a védelmi harcot s hősi 
küzdelemben hullatta vérét. A bércek falát és a völgyek talpát magyar és rutén 
hősök vére áztatta. Trianon ezt a földet is elszakította a magyar anyától, a Tiszá
nak, ennek az évezredes nagy magyar folyónak forrásvidékét és felső folyását 
idegeneknek adta. Ami a Tiszától jobbra terül el az Erdős Kárpátok gerincéig, 
azt Csehszlovákiának ítélték. Podkarpatská Bus, Kárpátok alatti orosz föld, 
röviden Buszinszkó lett a tartomány neve. Közlekedésföldrajzi és sztratégiai 
okokból tartott rá igényt Benes delegációja. Közvetlen határ kellett a másik 
boldog örökössel, Bomániával, teljessé kellett tenni az idegen gyűrűt a Magyar 
medence körül s a nagyszláv eszme álmodozói a jövőre is gondoltak, amikor ezt 
a területet bekebelezték. Ha majd a keleteurópai síkságon nem lesz bolsevizmus 
és újból politikai tényezőként jelenik meg az orosz nemzet, ez a föld legyen a
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U ngvár ungparti része a sétánnyal és az új vasbeton «Szent Istv4n» híddal.

nyugati szlávság korridorja a nagy szláv anyához. Prágának, a szlávság leg
nyugatabbra tolt őrszemének közvetlen útja legyen Moszkváig.

A folyók, a Verhovina öt rohanó vize Trianon után is a Tiszába szakad s a 
hegyek homokja a Magyar medencét töltögeti, Ruszinszkó fája a magyar alföldre 
kívánkozott és a rutén paraszt, a «gens fidelissima», vágyakozva tekintgetett a 
Nyírség felé, ahol aratómunkával mindig megkereste a télire valót. Az erőviszo
nyok azonban új helyzetbe kényszerítették a ruténeket. A száztornyú Prága lett 
a főváros, ahová csak akkor jutott el a ruszin, ha belejutott a kvótába és a ki
vándorló-állomáson megfigyelés alatt tartották. Hiszen Prága és Rahó légvonal
ban csaknem 1000 kilométernyire fekszik el egymástól.

A rutén paraszt nem jut el ilyen messzire, de a Rudolfinum hangverseny- 
terméből alakított parlamentben gyakran esett szó a szegénység földjéről s a 
rutén nép képviselői gyakran mutogattak keserű daccal valami kőkemény, meg
határozhatatlan színű, anyagú tárgyat, amiről kiderült, hogy a rutén nép kenyere. 
Évek óta külföldi újságírók, világlapok munkatársai járják keresztül-kasul ezt 
a földet, amelyet a természeti szépség és az éhség földjének neveztek el. Én 1933 
pünkösdjén autón jártam be ezt a területet. Utijegyzeteim néhány lapját szakí
tottam ki, hogy tárgyilagos képekben mutassam be ezt a bizonyára sokaktól 
már nem is ismert, visszatért földet.

Ungvárról indultunk ki, az akkori Uzshorodból s a régi Ung megye egykori 
székhelyének akkor látszólagos előkelő szerep jutott : főváros lett. Az «a u to n ó m » 
Ruszinszkónak lett volna a fővárosa s ide ígérgették a szojmot, a rutének parla
mentjét is, de az autonómia s így a szojm is mindig csak a papiroson és ígérgeté
sekben volt meg. Ungvárott székelt a rutén föld kormányzója, amolyan tisztelet
beli méltóság, míg a valódi hatalmat a Prágától küldött cseh országos elnök gya
korolta .Fővárosi méltósága a lakosság növekedésében s az új építkezésekben is 
kifejeződik. 1910-ben 16,919 lakosa volt Ungvárnak, az 1930. évi népszámlálás
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26,675 lakost mutat ki, ám ezt a 7000 főnyi szaporulatot nem az őslakosság ter
melte ki, hanem a 15 év alatt bevándorolt cseh tisztviselői kar, amely az Ung 
partján, a Galagón, egész új várost, kis Prágát épített magának. Rendezett, 
tágas utcák, pazar postapalota és rendőrigazgatósági épület, hatalmas bérpaloták 
tették kényelmessé az új «csin»-nek az életét. Az angol kormány sem gondoskodik 
jobban indiai tisztviselőiről. A régi város viszont csak annyiban változott, hogy 
az üzletek cégtábláira cyrillbetűs feliratok kerültek a magyar fölé. A hivatalos 
népszámlálás a magyarság arányszámát az 1910 évi 80-32%-ról 1930-ban 17-8%-ra 
szorította le s ezzel a magyar szót száműzte a hivatalokból, de az utcán, kávé
házban, éttermekben is főleg magyar szót lehetett hallani és magyar nótát játszott 
a cigány. . .

Pompás időben szalad a kocsink. Ungvártól az Ung völgyén fel Uzsokig 
jó országút visz. A hadak útja ez. 1914 telén ezen Nyomultak be az oroszok, itt 
védelmeztek hősiesen minden talpalatnyi földet Szurmay honvédjei. Az Ungvár
tól másodiknak következő Perecseny faluig jutottak az oroszok és Ungvári akkor 
rohamosan kiürítették. Két évtized telt el azóta, a háborús időknek alig maradt 
nyoma, csak a temetők bővültek ki hirtelen.

Nevickén haladunk át először. Fölötte, az erdő fái közül kikandikál a nevickei 
várrom. A XYI. század végén Drugeth Gáspár lakott e várban, tőle a király 
haddal foglalta el hatalmaskodásainak megtorlásául. Thököly koráig ép volt a 
vár, de Ungvárnak 1684-iki ostromakor igen megrongálódott s azután lassankint 
elpusztult. Hétvégéző ungváriak sűrű rajokban haladnak a várrom felé, a szép
fekvésű romhalmaz az ungváriaknak kedvelt kiránduló helye.

Érdemes megtekinteni a kincstári erdészet faúsztatóiát, a magyar kultúr
munkának egyik legértékesebb alkotását. Az Ung vizén leúsztatott fenyőrönköket 
és bükkhasáb-tüzifát egy 12 kilométer úsztató csatornán szállították az ungvári 
kincstári faraktárba. Ungvár volt a fakereskedelem központja, az óriási fakész
letek elosztó helye. A csehek alatt mindez már csak a múlt ezerszer visszasírt 
emléke. «Az erdő a mi búzánk» — siránkozik egy régi rutén fatermelő s ma már 
nem érdemes kitermelni, mert nincs piacunk. Itt rothad garmadában.

Perecseny a következő állomásunk. Ez a község a századvégi iparosító 
politikának hatására egészen amerikai ízű fejlődésen ment át, mígnem az új 
viszonyok között élete meg nem bénult. A  múlt század második feléig nyomorú
ságos rutén falucska volt Perecsény, zsúpfedelű házakkal, falusi szegénységgel és 
kulturátlansággal. Akkor épült föl a nagyszerű Bantlin-féle kémiai gyár, amely 
évenként 80,000 köbméter fát dolgozott föl különféle kémiai szerekké. A magyar 
állam is berendezett itt egy talpfatelítő terepet, ahol évenként 200—250,000 
vasúti talpfát telítettek a kincstári erdőkből vágott tölgyből. Mint gyártelep, a 
nyomorúságos falucska egyszerre kivirult, a viskók helyébe cseréptetős házak 
kerültek. A lakosság egyre duzzadt s fel egészen Uzsokig a vasút mentén min
denütt nyüzsgött, mozgott a nép a sok ölfa fuvarozásával és berakásával foglal
kozva. Ezer és ezer munkás vágta és dolgozta fel a kincstári erdők fáját a kémiai 
gyár és a magyar államvasutak számára. A régebben járhatatlan helyekről hegyi 
vaspályák szállították le a kivágott fát.

Az egykori nyüzsgő életnek csak a torzóját lehetett látni. A kémiai gyár 
hatalmas kéménye füstölgött ugyan, terjedelmes udvarán garmadában állott a 
kivágott ölfa, csak 80 munkás dolgozott a gyárban s a sok munkaágból 
egyedül a faecetgyártást tartották fenn, mert ezt az anyagot a hadiipar használta. 
Alig néhány hordó volt azért a heti termelés s a még dolgozó nyolcvan munkás 
is állandóan rettegett, hogy vájjon nem szüntetik-e be véglegesen az üzemet.
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A községben mégis akad valami új is : felső végén pazar egyemeletes iskola- 
épület, a csehszlovák köztársaság jubileumi esztendejében, 1928-ban állították fel, 
mint annyi sok iskolaépületet a Felvidéken. Ruszin elemi és polgári, meg cseh 
polgári iskola kapott hajlékot benne, alig harminc cseh gyermeknek egy polgári 
iskola, egy-egy osztályban 8—10 gyermek tanul, akik könyvet, tanszert ingyen 
kaptak. A falu közepén pedig kis csinos épületben a cseh elemi iskolát helyezték 
el, 16 cseh gyermek számára, fináncok, csendőrök és néhány cseh gyári alkalma
zott gyermekei. A következő faluban sem, ahol három cseh csendőr éé két pénz
ügyőr teljesített szolgálatot, hiányzik a község közepén a cseh kisebbségi iskola. 
Hat cseh gyermeket tanított ott anyanyelvén írás-olvasásra a «pán ucsitel». 
A zsúpfedeles ruszin viskók között zöld zsalugáteres ablakaival, piros cserép- 
tetőzetével, tiszta, világos szobáival olyan ez az iskola, mintha Csehország leg
kulturáltabb vidékéről telepítették volna ide. Közelében kiáltó kontraszként áll 
a rutén népiskola. Szalmafedeles pajta, széljárta rozoga épület. És ott van a cseh 
«kisebbségi» iskola az Uzsoki hágó tövében is, a lengyel határ tőszomszédságá
ban, egy kis cseh sziget kevésszámú gyermekének kedvéért építették. A cseh
szlovák kormányzat tanügyi költségvetésében a legnagyobb takarékosság jel
szavának jegyében is hatalmas tételek szerepeltek a «kisebbségi iskolaügy» címén. 
Ezek a kisebbségi iskolák azonban nem a német és a magyar kisebbség számára 
épültek. Cseh iskolák voltak ezek a «hranicsárok» gyermekei számára, a Szudéták 
és a Kárpátok gerincén húzódó hosszú láncban. A perecsényi magyar gyermek 
viszont anyanyelvén csak Ungvárott tanulhatott.

Perecseny után Dubrinics község határában kitűnő porcellán készítésére 
alkalmas anyag van, de kihasználására nem akadt vállalkozó. Miért is vesződtek 
volna vele, amikor a karlsbadi porcellánnak is alig van piaca? Autónk innen már

R utén  fatemplom  Uzsok környékén.
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csak lassan haladhat előre Kisbereznáig. Sűrű embersokaság lepi el az utat, fél
száz kilométeres körzet népe iparkodik Kisbereznára, a nagy búcsúra. Egyházi 
zászlók alatt, zárt sorokban vonulnak s szakadatlanul énekelnek. A férfiak hajadon
főit, fehér gyolcsnadrágban, fekete, ünnepi zekében, az öregebbek szőrsubában, 
amely még a pünkösdi napsugár csiklandozó melegére sem kerül le a vállukról. 
A nők színes, tarka népviselete, a bajukba font piros, zöld pántlikák erdeje ezer 
színben pompáz a ragyogó napsütésben. Ahogy közeledünk Kisbereznához, 
mind lassúbb, nehezebb az előrejutás, s hogy beérünk a községbe, elakadunk. 
Az út két oldalán a vásárosok sátrai, köztük hömpölyög a nép. Rengeteg ember 
az úton, a sátrak között, a domboldalon, amelyen a Szent Bazil-rendű görög
katolikus szerzet búcsújáró kolostora van. Itt is ugyanaz a vallási fanatizmus, 
amit egy nappal rá a Nagyág völgyében, Izán tapasztaltunk. De két külön világ : 
Ennek a völgynek népe Rómát ismeri el egyházi fejének, a Nag}Tág völgyének 
lakossága a pravoszláv hitre esküszik.

Messze földről sereglettek össze a hívők a bereznai búcsúra, templomi 
zászlók erdeje veszi körül a hatalmas kéttornyú templomot, amely kiugró szikia
tokról messzire hirdeti a kereszténység eszméit. Fárasztó szerpentinen sodródunk 
a búcsúsokkal fölfelé. Az ösvény mentét a koldusok hadserege szállotta meg. 
Soha ennyi koldust együtt még nem láttam. Félzacskó aprópénz sem volna elég, 
ha mindegyiknek juttatni akarnék. A rutén föld valamennyi nyomorékja, vala
mennyi hivatásos kéregetője kongresszusra gyűlt össze. Szerencsétlen, nyomorék
nak született fiatal teremtések kis kordájukon, rongyaikban feküsznek és jajongva 
nyújtják elszáradt, össze-vissza görbült karjukat a búcsúsok felé. A szegény rutén 
föld minden Lázárja elhozta ide s feltárja most sok rettentő csúfságát. És reggeltől 
napestig szakadatlanul énekelnek, az egyik monoton hadarással, a másik színes 
melódiában énekeli el életének nyomorúságát, sok keserves szenvedését. Sűrűn 
kopognak a hatosok a kitett réztányérokba, szakadatlanul tart a nyomornak 
üvöltő kórusa s foszlányai elkísérik gépkocsinkat a nyílt országúiig.

Nagyberezna a járás székhelye. Élénk forgalmú hely, főutcáján üzlet 
üzlet mellett. Itt még viszonylagos jólét. Fölötte a hegyek már összeszűkülnek, 
apró kis hegyi falvak húzódnak meg a völgy talpán. Beértünk a Verhovinára. 
Révhelynél villára szakad a völgy. Az Ulicska patak fölfelé hatol Utcás felé, mi 
északkeletnek fordulunk és követjük az Ung völgyét Uzsok irányába. Ez a völgy 
volt a faiparnak a központja, amíg a fának piaca volt. A kis vasúti állomásokon 
óriási garmadákban áll a kivágott és földolgozott fa. Evek óta áll így, két-három 
év óta, kitéve az időjárás minden viszontagságának. Rothadt és pusztult a rutén
nek búzája, ott veszett el menthetetlenül. Csak a révhelyi állomáson legalább 
2000 vagonra becsültük a fölhalmozott vágott fát. Fény vés völgy ön még nagyobb 
mennyiséget láttunk, hatalmas rönköket hatméteres garmadába rakva, deszkát, 
bükköt, fenyőt. Révhely, Szolyva, Sztávna, ahol a bükkös megszűnik s az ungi 
fenyvesek régiója kezdődik, feljebb pedig Luch, melynek határában petróleum
források fakadnak, ezeknek a falvaknak népe mind a fából élt. De akkor is abból 
élt : megőrizte a fa kérgét, ocsúval keverte és ebből sütött lapos, dohos kenyeret. 
Luch falu szegényes viskói közül impozánsan emelkedik ki az 1930-ban épült 
kőtemplom. A szegény rutén utolsó fillérét adta össze, hogy az Urnák méltó 
hajlékot építsen. Itt nagyon közel érzi magát Istenhez az ember. Szörnyű 
a nyomor. Csaknem földig érő zsúptető alatt egy szobában él a rutén nagy
számú családjával és állatával. A civilizációt itt már csak a kőtemplom s a 
viskók falára tapasztott Batya-plakátok képviselik. «Nem akarunk egy mezít
lábast sem látni ebben az országban» — hirdeti a plakát Batyáék üzleti jel-



szavát, de a rutén még 
az olcsó Batya lábneműt 
sem tudja megvásárolni.
Ezen az ünnepnapon is 
mezitlábasokkal van teli 
az út.

Hajasd következik.
A tájkép mind lenyűgö- 
zó'bb, a vaspálya gyö
nyörű viaduktokkal s me
rész ívelésű hidakkal küz- 
ködik a magasságokkal és 
mélységekkel. A hajasdi 
vashíd korlátján furcsa 
krix-kraxok, horogkeresz
tek. Hitler jelvényét raj
zolják a Verhovinán hi
dakra és épületekre cseh 
fináncok és túristák !

Uzsokon vagyunk.
Hosszúra nyúlt, dísztelen 
falu a völgykatlanban, 
amelyet három oldalról 
magas hegyfalak öveznek.
A község derekán park tű
nik fel, valaha gondozták, 
most útjait gaz veri föl. A 
fák mögül valami bronz 
emlékmű kandikál ki. Azt 
hisszük, 1 valami háborús 
emlék. Megállítjuk a kocsit 
hogy kérdezősködjünk.
Szatócsüzlet előtt állunk, 
gazdája szolgálatkészen 
siet hozzánk. Szomorú arcú, 
magas, hajlotthátú férfi.
Magyarul szólítjuk meg és 
tiszta magyarsággal vála
szol. Olyan ünnepi érzés volt ezen a pünkösdi vasárnapon, hogy a magyar 
szó fölkísért bennünket Ungvártól egész az országhatárig. A bereznai! búcsún 
is mind magyarul szóltak hozzánk a meglett férfiak, az öregebb rutének. Kissé 
törték a magyar szót, de mindent megértettek s mi is megértettük őket. Mennyire 
boldogok voltak, hogy magyarul panaszolhatták el bajaikat, keservüket !

A boltos is panaszkodik és jól esik neki, hogy megteheti. Nincs húsz fillér 
forgalma sem egy napon, mondja. Már hitelre sem vásárol a paraszt. A pálinka 
nem veszedelme már Yerhovinának, az élet annyira letargiára hajló, hogy az 
alkohol injekciója sem segít. A szobor mineműségére is felvilágosítást kérünk s a 
boltos fontoskodva tájékoztat :

— Az — kérem — Herkules. Tetszik tudni, az a Herkules egy nagyon erős 
görög ember volt!

Verhov inai parasztház.
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Megköszönjük a szíves mitológiai felvilágosítást. Az elhanyagolt park tehát 
az uzsoki fürdő' parkja s a bronzszobor az erőt, egészséget szimbolizálja. A fürdő 
vastartalmú vize kitűnő gyógyhatású. Régen sokan látogatták, különösen szeré
nyebb jövedelmű állami és megyei tisztviselő-családok. A háború óta nincs ven
dége, nincs gazdája. Üres szobák, korhadó padlók, betört ablakok. Az enyészet, 
pusztulás kezdte ki.

Az országút versenyt kapaszkodik a vasúttal a község fölött baloldalt 
emelkedő hegyoldalra, 869 méter magasságig. Itt minden talpalatnyi földet 
magyar és rutén hős vére öntözött. Merész kanyarulatokban szökik az lit a ma
gasba. Negyedóra alatt a tetőn vagyunk. Kegyetlen, hideg szél süvít. Emeletes 
állomásépület, emeletes cseh vámház. Jól táplált fináncok kissé meglepett arc
kifejezéssel szaladnak kocsinkhoz, de nincs dolguk velünk, nem megyünk át 
lengyel területre. Nem is tehetnénk, évek óta elkobozta útlevelünket a prágai 
rendőrigazgatóság! Túrja felé vezet le az út a galíciai oldalon, de évek óta csak 
gyalogosok használják, szekér, kocsi nem jár erre. Az országutat teljesen vastag 
fűpázsit nőtte be. A vámház mellett ezer négyszögölnyi temető, a hősök temetője. 
Sűrűn sorakoznak benne a fakeresztek. Róma keresztje s a bizánci kereszt, két 
világ harcosai békésen férnek most meg egymás mellett. Tömegsírok és egyes 
sírok, a fejfákon elmosódott föliratok. Mennyi magyar név! mennyi drága magyar 
vér hullott itten! Az egyik tömegsírban magyar és rutén katonák testvéri frigy
ben alusszák örök álmukat. így volt ez Rákóczi kora óta, akinek emléke még min
dig él a rutének s a borsai oláhok lelkében. Ezek még mindig Rákóczi korabeli 
zászlójuk alatt, kuruc őseik viseletében, lóháton vonultak ki ünnepségeikre, 
magyar pártra szavaztak és a magyar múlt dicsőségét emlegetik. Rákóczi a mi 
szentünk volt, mondja az uzsoki rutén, akitől megkérdezzük, emlékezik-e még 
a Nagyságos Fejedelem nevére?

A temető északi léckerítése egy darabon határvonal Lengyelország felé. 
R. Ös. Sz. 1826 jelzés a határkövön. Négy méternyire más határkő áll, P 1924 
jelzés rajta. A négyméternyi köz a senki földje, a határpászta. Két kőhajításnyira 
a lengyel területen emeletes kőház, a lengyel vámőrök laktanyája. Füst sem száll 
fel belőle, olyan, mint egy elvarázsolt kastély itt a hegytetőn.

Indulunk lefelé, de a szerpentin derekán megállunk, hogy lefényképezzük 
a völgykatlant kilométerekre elszórt házaival. Festői látvány! Kibontjuk a 
tarisznyát is. Előkerül a sonka, szalámi, szalonna és az Ungvárott beszerzett 
jóízű fehér kenyér. Pillanatok alatt gyermekraj seregük körénk, mintha az étel 
varázslatos szaga csábította volna ide őket. • Pásztorgyerekek. Olyan vágyódás 
ül a szemükben, hogy nem tudunk enni, odaadjuk nekik, amit magunkkal hoz
tunk. Sóskiflik kerülnek elő, ők ilyet sohasem láttak. Fenyő Olexa kilenc éves 
elemista, most az iskolai szünetben az egyetlen tehénre vigyáz. Könnyekre fakad, 
amikor a markába nyomunk egy jó nagy karéj kenyeret s egy darab szalonnát. 
Azt sem tudja, mit kezdjen vele, csak forgatja maszatos kezében a kenyeret és 
az orrához emeli. Szagolgatja.

— Tudod-e, mi ez? — kérdem.
Tagadólag rázza a fejét.
— Chleba — világosítom fel.
Kenyér? Kenyeret ő még soha nem látott! Odahaza krumpli az egyetlen 

eledel, amelyet vasárnapon egy kis tejjel öntenek le. A második karéjba már belé 
sem harap. Ingujjába rejti, hogy hazavigye maminkónak s tátinkénak.

A kék gyermekszem hálás pillantása még sokáig melengeti a szívünket...



ROTTERDAM.
írta GYÖRFFY GYÖRGY.

Hollandiának kettős arculata van. Az egyik csendes, nyugodt, önmagába 
mélyedő, tekintete az öntözőcsatornákkal keretezett virágoskertek, buja legelők 
és szántók látóhatárát súrolva a végtelenbe vész. A másik kevésbbé ismert ; 
az előbbi képtől nagyon különbözik. Itt nem jámbor, pipázó parasztok a szereplők, 
hanem szénportól fekete, izzadó munkássereg ; nem hangulatos szélmalmokkal 
és feketetarka tehenekkel cifrázott tájék, hanem lármás kikötői nyüzsgés és gép
óriások.

Ennek az amerikai iramú, lüktető életnek képviselője R o tte r d a m , Európa 
elsők közé számított világkikötője. Hogy ezzé fejlődhetett, azt elsősorban kitűnő 
földrajzi fekvésének köszönheti. Az Északi tengertől 33 kilométernyire, a hajóktól 
nyüzsgő Rajna és Maas bonyolult torkolatvidékére telepedett. Ez a két folyó 
bizonyára sok gondot okoz a hollandi iskolásgyerekeknek. A Rajna, alig éri el 
az ország határát, máris kettéágazik, s ettől kezdve új és új ágakra szakadva, 
újabb és újabb folyókkal egyesülve különféle nevek alatt hömpölyög a tenger 
felé. Például a német határtól Rotterdamig hajózva a következő folyószakaszokon 
haladunk: Arnhemen át R i j n ,  N e d e r r i jn ,  L e k ,  ~ N ie u w e  M a a s ;  Nijmegen— 
Dordrechten át : R i j n ,  W a a l ,  M e r w e d e , N o o r d , N ie u w e  M a a s . Ez a sok ág és 
csatorna a hajóra termett népnek valóságos áldás.

Rotterdamnak ehhez a nagg};áfejlődéshez még hosszú évszázadok küzdel
mes és izgalmas munkájára, s hozzátehetjük, szerencsére is volt szüksége.

A jelentéktelen halászvárosok sorából az újkor hajnalán emelkedett ki. 
157‘2-ben, katolikus II. Fülöp elnyomó spanyoljai kiuzsorázták, de a teljes egészé
ben protestáns hitre tért város nyolc év múlva befogadta az Antwerpenből ki- 
üldözött protestáns kereskedőket és hajóépítőket, s ezzel az erőteljes fejlődés 
irányát meghatározta.

R otterdam  környéke. A szárazföldön elhelyezett negatív (— ) számok az illető terü le t tenger
színt a la tti mélységét jelölik.
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R otterdam  kikötői.
A szaggato tt vonal az északi polderlandtól elválasztó gá tso rt jelzi. Az e ttő l északra lévő te rü le t 

2— 5 m mélységben fekszik a tenger, illetve a Maas szintje  a la tt.

A XVI—XVII. századi fellendülés menetét híven visszatükrözi a Maas 
jobbparti kikötőinek kiépítése. A legfontosabbak 1577-ben B la a k h a v e n ,  N ie u w e -  
h a v e n ; 1591-ben H a r i n g v l i e t ; 1608-ban L e u v e h a v e n ; 1613-ban W i jn h a v e n  és 
S c h e e p m a k e r s h a v e n . A XVII. század közepén a város lakossága az 1572-i 12,000-ről 
50,000-re nőtt. A megnagyobbodott várost megerősítették; tizenegy bástya
kapujából csak egy maradt meg, a D e lftsc h e  P o o r t, amelyik hajdan a Delft felé 
vivő utat őrizte. A város központja abban a korban a G roote K e r k  volt, egy 1449-ben 
épült gótikus székesegyház. 64 méter magas csonkatornyával ma is Rotterdam 
egyik legfeltűnőbb nevezetessége.

A század végén a fejlődés megakadt. A tengerhez kivezető víziót, a S c h e u r , 
feltöltődött, s a város kereskedelme kerülő utakra kényszerült. De ezeken az 
utakon a vízmélység nem haladta meg a 8-5 métert, félő volt tehát, hogy a hajó- 
forgalom Rotterdamot végleg elkerüli. A XIX. század első felében Voorne szigetén 
át kísérleteztek egy új csatornával, de ez sem vált be. 1863-ban végre olyan 
hatalmas csatorna építéséhez fogtak, hogy elkészülte után Rotterdamot bámu
latos módon fellendítette. Ezt az ú. n. N ie u w e  W a te rw e g -e t (új víziút) nagyrészt 
az eliszaposodott Scheur medrében vágták, s átszelve a Hoek van Hollandi düné- 
ket, biztosították a szabad tengerre az utat.

Az építés nagyon hosszú ideig tartott. Akadt olyan időszak, amikor az egész 
munka megfeneklett, s a hajós és hajóépítő vállalatok mind ott akarták hagyni 
a várost. Végre sikerült a főnehézséget legyőzni : új szívó-kotró gépeket állítottak
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munkába s így 1900-ban a nagy művet befejezték. Ma a csatorna hossza 88 km, 
szélessége Rotterdamnál 350, Hoek van Hollandnál 700 méter; mélysége pedig 
11 és 15 méter között váltakozik. Ebbe már a legnagyobb merülésű tengeri hajók 
is befuthatnak. A tengeri hajóforgalom Rotterdamon keresztül sokfelé ágazó 
belvízi úthálózathoz kapcsolódik. A M e r w e d én eljuthatunk Amsterdamba, a 
V o lk e r a k  ágon Antwerpenbe ; legfontosabb maga a Rajna, a Rajnán 2000 tonna 
befogadóképességű hajók Strassburgig is eljutnak. Az új csatorna üzembehelye
zése, valamint a rajnai iparvidék fellendülése okozta, hogy a város messze elhagyta 
két vetélytársát, Amsterdamot és Antwerpent.

Rotterdam.kikötője és vízrendszere egészen egyedülálló. Vizeit két csoportba 
oszthatjuk : 1. Maasra és a vele összeköttetésben levő' medencékre, 2. belcsator- 
nák és tavakra. A kettő között lényeges különbség van. Amíg a Maasnak és füg
gelékeinek vízállása a tenger közelsége miatt az apálynak és dagálynak meg
felelően állandóan változik, a belcsatornák és tavak vize meglehetősen állandó, 
s a Maasnál jóval alacsonyabb szinten áll. A dagály és apály Rotterdamban 
körülbelül 1-25 méteres napi szintkülönbséget okoz. Naponta kétszer árad és 
apad. Az áradás 4 óráig, az apadás 8 óra hosszat tart. A hajónaptárak a legmaga
sabb és legmélyebb vízállás idejét pontosan jelzik. 1938 július 27-én például 
hajnali 4 órakor volt maximum, 12 órakor minimum, ismét 16 órakor maximum, 
éjfélkor minimum. Az időpont napról napra eltolódik. A nagy tengeri hajók 
maximális vízálláskor hagyják el a kikötőt. Ez a változó vízállású terület ugyanis 
a nagy hajóforgalom színhelye. A hajók három helyen állapodhatnak meg ; a 
jobbparti medencékben, a balparti medencékben, végül magán a folyamon. 
A jobboldali kikötők régiek. ; amint már említettem, a XVI—XVII. századi fel
lendüléskor építették k i ; a folyótól hódítva el ezt ,a területet. Ma itt csaknem

R otterdam . A Maas forgalma.
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Ki- és berakodás a M aashavenben.

kizárólag folyami hajók kötnek k i ; vontatógőzösök, uszályok, soha nem látott 
mennyiségben. Az a bámulatos tarkabarkaság, lárma és bűz, amit itt találunk, 
a hozzá nem szokott szemlélőt elkábítja.

Az utóbbi években a kikötő' egy színfolttal, s hozzátehetjük, egy jelentékeny 
szagárnyalattal is, szegényebb lett. A tengeri halászokat és a balcsarnokot a köz
ponti fekvésű Blaak kikötó'bó'l kitelepítették. Úgy látszik, már maguk a benn
szülöttek is kezdték sokallani, pedig a hollandusoknak ebből a szempontból vas
idegeik vannak. Érdekes pontja még ennek az oldalnak a V e e rh a v e n . Itt pihennek 
a rotterdami milliomosok jachtjai. Karcsú termetű fehér vitorlások és gőzjachtok 
sora tanúskodik róla, hogy nincs hiány gazdag emberekben.

Más kép tárul elénk a másik oldalon. Ez a nagy tengerjáró hajók birodalma. 
A kikötőket is hozzájuk szabták. A múlt század második felében kezdték ezt az 
oldalt kiépíteni. A Maas hajlatában levő félszigetet új csatornákkal szigetekké 
varázsolták. A leghatalmasabb medencék építésére a Nieuwe Waterweg megújítása 
után került sor. A R i j n h a v e n t  és az utána következő M a a s h a v e n t már a modern 
technika minden vívmányával felszerelték. Hatalmas elevátorok, emelődaru
szörnyetegek, úszó acéldokkok sorakoznak egymás mellett. A hatalmas teher- 
hajók között is folyami motorosok és uszályok siklanak jobbra-balra. Körül
belül két év óta a legtöbb óceánjáró hajó oldalára odamázolták a hajó nevét, 
néha hazáját, többnyire 3—4 méteres betűkkel, vagy a nemzetiséget jelző zászlót 
körülbelül 10 méteres méretben. Azért volt erre szükség, hogy a spanyol vizeken 
áthaladó hajók nemzetiségét a harci repülőgépek és csatahajók messziről felismer
jék s ne tartóztassák fel vagy bombázzák. Ott világít még a Rotterdamsche



Lloyd indiai járatú luxushajóin is : «Indrapoera-Holland», «Batavia-Holland». ígyt 
volt ez a világháború idején is, s bizony a békéért remegő hollandusok sötéten 
tekintenek 20 évi szünet után a háborúnak még ilyen módon való megnyilat
kozására is.

Végül elérünk az utolsó kikötőhöz. Ez a rotterdamiak büszkesége, a W a a l-  
h a v e n . Mint mondták, ez Európa legnagyobb ásott kikötőmedencéje. Nagyjából 
ötszögalakú ; 300 hektárnyi területet foglal el ; hossza a bejárattól a végéig két 
és háromnegyed kilométer, szélessége elől majdnem ugyanennyi. A világháború 
előtti fellendülés korszakában kezdték el építeni. Nyugat felé még több ilyen 
hatalmas medence építését is tervezték, de a háború utáni visszaesés megállította 
a munkálatokat. A németek nagyon igyekeznek, hogy a rotterdami átmenő hajó- 
forgalmat német kikötők felé irányítsák, de azt a helyzeti előnyt, hogy a rajnai 
fő iparvidéknek ez az egyetlen érdemleges vízi kijárata, nem sikerült legyőzni.

Maga a folyampart is 
alkalmas kikötő. Térké
pünkön a Maas nagy ka
nyarulatában szemünkbe 
ötlik két párhuzamos híd.
Ezek választják el a ten
geri forgalmat a folyami
tól. A hidakon alul hor
gonyoznak a nagy hajós- 
társaságok, a «Holland- 
Amerika Lijn» és «Rot- 
terdamsche Lloyd» óceán
járói, s alkalomadtán 
egy-két csatahajó. A hi- 
daktól felfelé lévő rész 
a szénszállító uszályha
jók és motorosok ha
zája.

Az egész hatalmas 
városrészt, ahol a Maas 
és függelék-kikötői terül
nek el, gátak választják 
el az alacsonyabban fekvő 
területtől. Itt már nem 
olyan sűrű a város csa
tornahálózata. Elsősor
ban kell említenünk a 
B o tte  folyót, hiszen a vá
rost is róla nevezték el.
Hajóforgalmát azonban 
jóval felülmúlja a Delft,
Hága és Leiden felé ve
zető S c h ie . Nem is tud
nám elsorolni azt a sok 
kis csatornát, amelyek a 
városképet oly színesre 
varázsolják.

R otterdam . Elől csatornarészlet tu ta jo k k al és hajókkal, balra 
a várost átszelő vasútvonal, hátu l a Groote K erk to rn y a  látszik.
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Sokkal fontosabb szerep jut itt a annak gátnak, amelyik a mélyebben fekvő 
«polderland»-ot védi. A tengerparti dünéknél kezdődik. Innen a Maas két partján 
halad egészen addig, amíg Schiedamnál a kikötőket el nem éri. Ettől kezdve 
körülkerítve a tengeri kikötőket, távolabb kerül a folyamtól. Ez adja meg Rotter- 
damnak, a kikötőnek jellegzetességét. Antwerpenben csak maga a Schelde folyam 
van kitéve a tengerjárás játékának és minden kikötőt zsilippel zártak el, hogy 
állandó vízszintet biztosítsanak. Amsterdam teljesen a tenger szintje alatt fekszik ; 
az idevezető csatornát a N o rd ze e  K a n a a l í ,  még a tenger partján ellátták zsilipek
kel. így a zavaró tengermozgást teljesen kiküszöbölték. Viszont Rotterdamban 
a Maas is, a kikötők is szabad összeköttetésben állnak a tengerrel. Hasonló a 
helyzet Hamburgban is, csakhogy itt nem bonyolítják a helyzetet gátakkal 
elválasztott mély földek.

A mélyföldek csatornáira zsilipen lehet átjutni. Jelenleg három főzsilip 
működik. Egyik a H o o g -S ta a t (Magas utca), gát alatt köti össze a Rotte-val, a 
másik, egészen újonnan épített kettős zsilip a Westzeedijk (Nyugati tengeri gát) 
alatt vezet a Scliie csatornáiba, a harmadik Schiedamnál van.

A városban járkáló ember észre sem veszi, hogy gáton jár. Forgalmas utca 
ez ma mind, s hogy magasabban fekszik, csak egv-egy útkereszteződésnél tűnik 
ki. De mihelyt kiérünk a város felső végére, a parton állva megdöbbentő kép 
tárul elénk. Egyik oldalon a széles folyam, a másikon, sokkal mélyebben, síkság, 
csendes kis tanyákkal, a birtokokat elválasztó csatornák partján legelésző tehe
nekkel. Ez a gyengének tetsző gát volna minden, ami azt a mérhetetlen vizet 
visszatartaná!? Kezdem megérteni a hollandusoknak a háborútól és anarchizmus
tól tartó félelmét. Egy jól elhelyezett bomba elegendő, hogy az a hatalmas tömeg 
víz tajtékozva zúduljon le erre a nyugalmas, de minden ízében gondos, szorgal
mas munkát visszatükröző tájra.

A csatornákkal kuszáit város természetszerű járuléka a híd. Ebből aztán 
Rotterdamban olyan változatos gyűjteményt találunk, aminőt kevés más helyén 
Földünknek. Leglényegesebb a Maas egjnnás mellett húzódó két hídja ; egyik a 
közúti, másik a vasúti forgalom számára. Ez, a jobbpartot V o rd e r  e i la n d  szigettel 
összekötő két híd 800 méter hosszú, s alig magasabb a mi dunai hídjainknál. 
A szigeten túl azonban a vasúti hídnál meglepő folytatása van. Két hatalmas 
acéltorony tűnik a szemünkbe. Ha szerencsés időben járunk a környéken, részesei 
lehetünk annak a lenyűgöző látványnak, amint egy hídív a két acéltornyon fel
függesztve 60 méter magasba emelkedik. Ez az emelőhíd lehetővé teszi, hogy a 
tengeri hajók is feljuthassanak a Maas felső szakaszára. A város kisebb csatornáin 
régi kőhidak, modern forgó- és emelőhidak és itt-ott a külső részeken fából össze
tákolt csapóhidak szolgálnak az átkelésre.

Sokat beszélhetünk technikai építményekről, forgalomról ; de alig valamit 
arról, amit a Baedeckerek egy város tárgyalásakor első helyen szoktak említeni. 
Bizony Rotterdam nem büszkélkedhetik annyi régi műemlékkel, érdekességgel, 
mint hajdani vetélytársai, Antwerpen és Amsterdam. Ezekhez a nagy történelmi 
múltú városokhoz képest egy kicsit «parvenu».

A már említett Groote Kerk-en és Delftsche Poort-on kívül a régi város 
nem sok szépséggel dicsekedhet. A nagy templom mellett árkádos magasépítmé
nyen szeli át a várost a Belgium felé vezető vasútvonal. Az árkádok alatt zsib
vásár zajong, odébb a B e u r s  p le in - e n (Börze tér) kereskedők sürögnek-forognak. 
Itt állították fel Erasmus Rotterdamus szobrát is. Csodálatos, hogy milyen kevés 
a szobor Rotterdamban. A régi város piszkos utcái közül kiemelkedik a H o o g s tr a a t— 
a rotterdami «Váci utca» — s a C o o ls in g e l, ez az inkább térre emlékeztető út, a
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gazdasági élet és közigazgatás központja. Itt emelkedik egy négyemeletes modern 
áruház is, a «de Bijenkorf». Évekkel ezelőtt megfigyelhettem, amint a talajt elő
készítették az építkezésre. Az alap kiásása után 15 méteres fenyőoszlopokat 
vertek sűrűn egymás mellé a földbe. Érdekes, hogy itt minden építkezéskor kény
telenek ezt az eljárást alkalmazni. A laza alluviális hordaléktalaj ugyanis nem elég 
szilárd ahhoz, hogy ilyenfajta megerősítések nélkül egy házat elbírjon. Kisebb- 
nagyobb talajsüllyedésekkel gyakran találkozhatunk. Itt is, ott is látunk az 
utcán félredőlt járdákat, megsüllyedt aszfaltrészeket. Ez az oka, hogy a város 
nagy részében folytonosan javítják az utcákat.

Vessünk egy röpke pillantást azokra az emberekre, akik nem féltek a tenger 
szintje alá, fövenyre építeni házaikat.

Ha valaki azt hinné, hogy a mozgalmas kereskedelmi élet, a korszerűsödés 
lényegesen megváltoztatta a lakosság alaptermészetét , — tévedne. A fej lett 
ipariasodás és a kapitalista gazdasági rend itt teremtette meg legkisebb mérték
ben azt a proletár munkásréteget, amelyik szakított mindennel, ami a múlt 
életformákhoz kötötte.

S hogy ez így történt, annak oka nemcsak a munkásság aránylagos jólétében, 
hanem a németalföldi ember lelkületében is keresendő.

Kétségtelen, hogy újabban, különösen az 1982-iki gazdasági válság óta a 
munkanélküliek megnövekedtek'; a nagy többségről azonban elmondhatjuk még 
ma is, hogy mentes mindenféle idegen politikai jelszótól s szabadidejét, vasárnapját 
inkább szűk családi körben tölti valami vasárnapi újságot olvasva, mint korcsmá
ban vagy politikai gyűlésen.

Jellegzetes ro tte rdam i házsor az udvar felől nézve.
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A «Van Helle» g y arm atárukat feldolgozó gyár m odern épülete.

Még erősebben kiütköznek ezek a tulajdonságok a kispolgárság életében. 
Legyen az a rotterdami ember hajóskapitány, kereskedő vagy kistisztviselő, 
ugyanúgy éli a maga megszokott, teljesen egyformára szabott, nekünk unalmas
nak tetsző életét. Az életformának ez az egyhangúsága megnyilatkozik az utcák 
és házak képén is. Végeláthatatlan vonalban húzódnak a cikcakos oromfalú 
téglaházsorok, teljesen egyforma beosztású lakásokat rejtve magukban. Egy-egy 
lakás rendszerint két emeletre terjed ; alul a nappali szobák, felül a hálók. A család
nak a külvilágtól való elzárkózása abban mutatkozik, hogy majdnem minden 
lakásnak külön bejárata van az utcáról. Ez a rengeteg utcára nyíló ajtó egész 
eredeti képet varázsol a rotterdami s általában hollandi utcákra.

De nincsen nagy változatosság a jómódúak negyedében sem. A különbség 
csak az, hogy itt egy nagyobbszabású, kétemeletes házegységet egyetlen család 
lakik. Rotterdamban nagyon kevés arisztokrata van. A legvagyonosabbak a 
múlt század végén feltűnt szerencsés nagykereskedő, nagyiparos családok. Lénye
gében azonban a pénz nem sokat változtat a szülőktől örökölt polgári életmódon. 
S ha mindinkább beleilleszkednek is a jómódú emberek nemzetközies életmódjába, 
elmondhatjuk róluk is a többi osztályokat jellemző tulajdonságokat : szeretik 
királynőjüket, vallásos életet élnek, s megbotránkozással ítélik el azokat, akik a 
régi kereteket össze szeretnék törni vagy át akarnák alakítani.

Végül még egy jólismert tulajdonságukra szeretnék rámutatni. Menjünk ki 
a város végére, ott, ahol megszűnnek a nagy ipartelepek, ahol az útvonal két 
oldalán álló elszórt kis földszintes házak a nyílt mezők közeliét ét jelzik. A vörös 
téglaházak utcára nyíló ajtajainak küszöbe előtt békésen pihennek a fapapucsok. 
Az utcán járókelők könnyen elemelhetnék onnan, de ilyesmire még gondolni sem 
jut eszébe senkinek. Tisztaság és becsületesség, s szülőanyja mindennek : a jó lé t.. 
.Szerencsés ország!
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AZ INDIAI ÓCEÁNON.
írta ZBORAY ERNŐ

Utunk Singaporetól Genováig csodálatos volt. A közel harminc napos úton 
olyan tükörsima tengeren úszott a hajó, hogy egyetlen utas sem lett tengeribeteg.

Colombóban partraszálltunk, de a várost mihamar magunk mögött hagy
tuk és Mount Lavinia felé száguldott velünk az autó.
j Útközben egy pár pálma árnyékában hűsült egy ceyloni elefánt. Csak úgy 
szabadon, az út mellett. Megálltunk, megnéztük közelród, fölmásztunk a hátára, 
lefotografáltuk magunkat és az elefánt őrzőjének, egy öreg hindunak, leróttuk 
az obulusokat. Gyerekes örömmel örültünk a különös szerencsének, hogy a híres 
ceyloni elefántnak egy tisztes képviselőjével akadtunk össze. Milyen véletlen 
szerencse! Csak később tudtuk meg, hogy a tisztes elefánt nem is olyan vélet
lenül állt ott, mert élelmes gazdája különös tekintettel az idegenforgalomra 
állította oda és egész szépen megél abból, hogy a világjáró amerikaiak, néme
tek, hébe-korba magyarok is felmásznak az elefánt hátára és lefényképeztetik 
magukat.

Mount Laviniában hatalmas szálloda áll az óceán partján egy kis sziklás 
dombon. Az óceán hullámai dübörgő zajjal törnek meg a sziklákon, éppen a 
szálloda lábánál. A terraszról fenséges kilátás nyílik a végtelenbe vesző óceánra 
és a pálmafás partokra. A fenséges természet óriási méretei, a roppant kék ég, 
a végtelen síkú horizon és az emeletmagasságiíra feldübörgő hullámok egy szem- 
pillantással futnak be az ember agyába. Kint a messzeségben egy-egy óceánjáró 
úszik méltóságteljesen és egy pár halászbárka imbolvog csendesen.

Talán sehol a trópusokban nem érzi az ember olyan mélyen, úgy a lelke 
mélyéig a trópusok atmoszféráját, mint itt Ceylonban. A zöld színek ezer árnya
lata, az ég különös kékje, a levegő kristályos tisztasága, olyan lélekemelőén fensé
ges, olyan üdítően hat az ember kedélyvilágára, hogy valamiképpen nem is érzi 
a nyomasztó meleget. A természet színpompájában a zöld szín végtelen változata 
dominál. A sárgászöldtől a fűzöld és a banánlevél mély zöldjén keresztül az ős
erdők kékes zöldjéig.

A keleti népek szeretnek mindent valamihez hasonlítani, ami tömören 
és világosan érzékelteti azt, amiről beszélnek. Ceylont a «kelet smaragdjának» 
nevezték el. És valóban az ember úgy is érzi, hogy Ceylon ott a déli szigetvilág 
ezernyi szigete között mint egy csodálatos smaragd emelkedik ki az Indiai óceán 
kékségéből.

Valami szomorú, fájdalmas érzéssel búcsúztunk el ettől a tündéri szigettől. 
A ceyloni elefánt, a ceyloni gyöngy és a ceyloni tea világhírű hazájától. Tudtuk, 
hogy ez búcsú nemcsak a szigettől, hanem a «Zöld trópustól» is. Ami ezután jön, 
az már csak fofróság, homok, sivatag, szárazság, legfeljebb egy pár csenevész 
pálmafa, egy-egy portól szürke bokor és vakító, égető napfény, ahol a fáradt 
szem sehol sem talál egy üdítő zöld pontot, ahol megpihenhet.

Fent a parancsnoki hídon egy nagy, tágas szoba van. Középen áll a kormány
kerék, az egyik asztalon az útvonal tengeri térképe van kiterítve. Colombo és 
Djibouti között — keresztül az Indiai óceánon — nyílegyenes vonal jelzi az utat, 
amelyet a hajónak követni kell. Ceruzával és vonalzóval rajzolták a térképre ezt az 
egyenes vonalat, egyszerűbben és rövidebben már nem is lehetett volna. Ezen a 
vonalon halad a hajó. A kormányos megkapja az útirányt. Északészaknyugat



40 fok. Az iránytű mutatóját lerögzíti erre az irányra és a hajó megy előre. Ha a 
szél vagy a tenger áramlása eltéríti a hajót, akkor a kompasz elfordul és a kor
mányos addig forgatja a kereket, amíg a kompasz és vele együtt a hajó vissza 
nem-fordul a kijelölt útirányra.

A szobában van a zászlószekrény is, ahol minden nemzet lobogója szépen 
összegöngyölve fekszik. A térképszobában száz meg száz térkép. Mellette sok 
műszer, iránytű, szeksztáns és a hajónapló.

Úszik a hajó csendesen az Indiai óceánon. Nap-nap után felhó'tlen, tiszta 
az ég, hullámtalan, síma a víz. Senki sem unatkozik. Mindig van valami szórakozás. 
A napi hétszeri étkezés között pár órára mindig akad valami tennivaló : Ping
pong-verseny, korongjáték, sakk, romi, bridzsverseny, este tánc, mozielőadás és 
néha a láthatáron egy-egy hajó.

Április elsején reggel 6 órakor a felkelő nap fényárjában Djibouti kikötőjébe 
ért a hajónk.

Az első, ami belénk döbben, a kormányzó sokemeletes fehér márvány- 
palotája a kikötő bejáratánál. Ragyogó fehér álom az izzó afrikai napsütés
ben. Soktornyos, lapostetejű várszerű kastély, finoman csipkézett díszítésekkel, 
a késő renaissance és a mór stílus keveréke. Magasan, sziklákra építve áll ez a 
gyönyörűséges épület, pálmafák és örökzöld-bokrok simulnak a lábához. Mint 
egy regékből idetévedt, elvarázsolt kastély, úgy áll a tenger partján, mögötte 
az afrikai por és homok vigasztalatlan szürkesége a fehéren, bántóan izzó 
napfény.

Egyetlen széles utca vezet a főtérre, ahol fehérre meszelt emeletes házak 
állnak. Itt vannak a francia kereskedelmi házak irodáii

Egy szálloda árkádos vendéglőjében sör, limonádé és whisky szóda mellett 
ülnek a vendégek. A néger árusok özöne lepi el a vendégeket. Fonott kosarakat, 
legyezőket, öreg bőrpajzsokat, kulacsokat, régi arab fegyvereket és hamisított 
francia parfőmöket árulnak literes üvegekben. Az egyik néger pompás berlini 
dialektúsban beszéli a németet. Mindenkit tegez, hallatlanul barátságos, amíg 
az ember nem próbál alkudni.

— Most nem vagyunk Berlinben — mondja, mikor alkudni kezdünk.
— Hát voltál Berlinben?
— Persze, hogy voltam bárom évig. — Komoly önérzettel meséli, hogy 

Flandriában esett német fogságba.
A tér egyik sarkában egy pár poros pálmafa és egy pár csenevész szürke 

bokor «parkot» próbál utánozni. Egy-két utcán végigbandukolva, a bennszülöttek 
apró vályogházai közé jutunk.

Csodálatos afrikai kép!
Apró, ablaknélküli, négyszögletes vályogházak. Szűk kis ajtóval. Egymás

hoz tapadva, egymáshoz dűlve. Rossz fakerítések, piszkos udvarok, szűk, szennyes, 
kis utcák. Itt-ott egy bolt, felvágott dinnyék, kókuszdió- és datolyagúlák. Millió 
légy döngi körül a kis boltot. Az utcán meztelen gyerkőcök koromfekete bőrrel, 
gyapjas hajjal és villogó fogakkal. A férfiakon piszkos burnusz vagy egy még 
piszkosabb ágyékkendő. Itt-ott egy nő sűrűn lefátyolozva. Az egyik utcában már 
csak nők vannak fátyol nélkül, sok sárgaréz-ékszerrel, karpereccel, nyaklánccal, 
fülönfüggő hatalmas rézkarikákkal. Mikor fényképezni akarjuk őket, elszaladnak 
a házakba, de onnan hívnak kinyújtott karokkal. Egy-egy ezüstpénzre szelídeb- 
bek lesznek és odaállnak a fényképező masina elé. Kecsesen megigazítják sűrű 
redőkbe hulló ruhájukat, látszik, hogy már sokszor álltak a fényképezőgép előtt.

A Nap olyan forró sugárzással izzik, hogy a verejték azonnal elpárolog a
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testről. Szinte érzi az ember, hogy kiszárad. A sok meztelen gyerek, a szénfekete 
testű emberek, a millió légy, a szürke, piszkos, düledező házak és a mindent át
ölelő forró meleg, felejthetetlenül és szomorúan Afrika.

Djiboutiban már ízelítőt kaptunk az afrikai melegből és abból, hogy mi 
vár reánk a Vörös tengeren.

Képzelhető, hogy mindnyájan kellő tisztelettel és kíváncsisággal vártuk, hogy 
Djibouti után mennyivel lesz melegebb. A szédítő hőség azonban elmaradt. Alig
hogy kiért a hajó a tengerre, kellemes szél kerekedett, úgyhogy nyoma sem volt a 
Vörös tenger hírhedt melegének. Ez alkalommal nem sok sikere volt a különböző 
vöröstengeri történeteknek, amelyekben a hőség fantasztikus méreteket öltött. 
Valahogy senki sem akarta elhinni, hogy olyan meleg is lehet itt, hogy az ólom
csövek elolvadnak a hajón.

P o r t  S u d a n b a n  ért azután a legnagyobb meglepetés. Tizenöt évvel ezelőtt, 
mikor itt jártam, egy nyomorult kis falu lapult a sivatagban. A kormányzó két
emeletes kis palotája uralta az egész vidéket. Most egy egész város ötlik az 
ember szemébe, úgyhogy a kormányzó palotája alig látszik ki a házrengetegből. 
A kikötőben hatalmas raktárak, darúk, óriási olajtartályok, nagy irodaépületek 
és vasúti sínek tömege. Távolabb egész városrész európai ízlésű házakkal, villák, 
sőt itt-ott egy kis kert is hérószi küzdelemben az arábiai napfénnyel és 
szárazsággal.

Ez volt az egyik meglepetés. A másik még szenzációsabb. A vakító napfény 
déli tizenkét órakor a szudáni sivatagban, kora tavaszi meleget árasztott. Kint 
a sivatagban, a városon túl, a tevekaravánok útján pedig valósággal fáztunk. 
A messzeségben a közelgő számum az égig hajszolta a sivatag homokját. A kara
vánok megálltak. A tevék elterültek a homokban. A szudáni néger tevehajcsárok

B enszülött vizijárm űvek kikötője Singaporeban.
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lemálházták az állatokat, a karaván várta a számum homokját. Mi zsebredugott 
kezekkel, dideregve néztük a készülődést. Még minden vakító napfényben úszott, 
csak a távolban borult el a horizon a gomolygó homokfelhőktől. A láthatatlan 
homokszemek már minket is elértek. Ráfeküdtek az arcunkra, becsúsztak a 
ruhába és a szürke por elzárta a pórusokat. Csodálkozva észleltük a csodálatos 
dolgokat. Délben kettőkor aZ arab sivatagban... dideregni! Fantasztikusan hang
zik. Azt tudtuk, hogy a sivatagban és a Szaharában éjjel dermesztő hideg 
lehet és a karavánok vastag teveszőrtakarókkal védekeznek a fagyponthoz 
közeljáró hideg ellen. De délben két órakor, mikor a Nap még fehéren izzik 
az égen!

Mintha a sarkvidék napja sütne a sivatagban. Fehér fénnyel, de meleg 
nélkül.

Soffőrünk sürgetett, hogy menjünk vissza a városba, mert ha elér a számum, 
ott ragadunk a sivatag szélén és lemaradunk a hajóról. A láthatár egyre sötéte
dett és egv-egy szélroham teleszórta a szájunkat és fülünket homokkal. Vissza
tértünk tehát a városba. Az első házaknál, kint a város szélén, megálltunk. A ren
des sivatagbeli falu képe. Apró vályogházak szalmával, tevetrágyával fedve. 
Itt-ott egy «modernebb» ház. Teteje rozsdás bádoggal burkolva. Elhasznált 
petróleumos és benzines kannákból összetákolva. Ez még a régi falu maradványa, 
amilyent már csak a külvárosban látni. Nem messze a düledező kalyibáktól, egy 
külön kis városrész, szabályos, négyszögletes házakkal, kátránylemezes tetővel. 
Egy pár széles utca, tisztán, rendesen. A házcsoport egyik szélén kis kőház, előtte 
két trópusi sisakos, lovasrendőr. A kőház, rendőr őrszoba, a faházak egész töme
gében pedig arab szépségek laknak. Rendőri felügyelet alatt. Hiába, az angol 
közigazgatás mindenre gondol, még a sivatagban is. Pár perccel később még 
jobban megdöbbentünk az angol közigazgatás «nagyszerűségén». A városba vezető 
úton, közel a bennszülöttek negyedéhez, egy háromemeletes, szürke kövekből 
épített hatalmas épülettömb emelkedik ki a homokból. Az épületet magas kő
kerítés Veszi körül és a kerítés négy sarkában egy-egy bástyaszerű torony. Min
den toronyban egy puskás őrszem sétál fel és alá Itt a sivatag szélén áll a britt 
birodalom szudáni gyarmatainak — börtöne! A hatalmas, impozáns épülettömb 
valóságos szimbóluma a brit erőnek és hatalomnak. A komoran nagyszerű épület 
mögött tényleg erő és hatalom lakik, erről mulatságos módon győződtünk meg 
a piactéren.

Egvpár lompos, sovány teve heverészett fenséges nyugalomban a piactér 
egyik sarkában. A kép olyan festőién keleti volt, hogy fényképezőgépre kíván
kozott. Alig állítottuk be azonban a gépeket, már egy nagy csomó bennszülött 
vett körül minket. Egy feltűnően marconaképű, kétemeletes arab kézzel-lábbal 
magyarázta, hogy ő a tevék tulajdonosa és csak «baksis» ellenében szabad azokat 
fotografálni. Rendben van, a baksist megkapta. Erre azután még vagy öt-hat 
néger-arab jelentkezett baksisért «társtulajdonos» címen. Ezek persze semmit 
sem kaptak, de fényképezésről szó sem lehetett, mert a gépek elé álltak, sőt az 
egyik elrántotta a gép állványát is.

Mit volt mit tenni, még egy párnak baksist kellett adni, hogy a felvételek 
elkészülhessenek. Alig hogy készen lettünk, újabb baksist kérő négerek leptek el 
bennünket, úgy, hogy az autóhoz sem tudtunk eljutni. A soffőrünk hősiesen vere
kedett, hogy kiszabadítson minket, de éktelen ordítozása ellenére sem jutott 
semmire. Ekkor jött a mentőgondolat. Egy harsány kiáltás :

— Rendőr!
Azonnal néma csönd. A piszkos négerhad ijedten néz körül, de sehol a
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Ceyloni elefánt m utatványa.

láthatáron nem látszik rendőr. A következő pillanatban azonban mégis pánik
szerű futással rohan a négy világtáj felé a sok fekete. Mi ott állunk csodálkozva 
egyedül, még a soffőrünk is az autó mellett guggol. De sehol közel s távolban 
semmi rendőr. Milyen óriási hatalma és ereje lehet az angol rendőrnek, ha nevé
nek puszta említésére is vad félelemmel rohannak el a négerek.

Később még egyszer segített rajtunk ez a bűvös szó — rendőr. Soffőrünk 
a kialkudott másfél angol font helyett ugyanis három fontot követelt. Ezenkívül, 
az indiai fonttal sem volt megelégedve, hanem egyiptomi fontokat akart és azt 
sem papírbankóban, hanem ezüstben. No, nem baj. Beváltottuk az indiai fontot 
egyiptomi rúpiákra. Igen ám, de kiderült, hogy a derék pénzváltó nemcsak hogy 
kevesett adott, de még hozzá hamisakat is. A soffőr tehát még vadabb lett. A pénz
váltót fülön ragadtuk és összeeresztettük a soffőrrel. No lett ebből fenséges cirkusz. 
Először szörnyű veszekedésbe és hadonászásba kezdtek, azután ordítoztak és 
végül a pénzváltó nekiugrott a sof'főrnek. Ez se volt rest és torkon ragadta a 
nemes bankárt. Itt volt az idő, hogy kiejtsük a .varázsigét!

— Rendőr! — ordítom el magam.
Erre elereszti egymást a két harcos. A pénzváltó rohanni akar, de a soffőr 

elkapja a humuszát, valamit mond neki, mire a bankár egy marék pénzt nyom 
a markába. A soffőr az autójához rohan és sietve elrobog.

Mégis csak szép dolog a tekintély...



IRODALOM
Kertész Róbert : F eltá m a d  a félhold . 

Az é.bredő iszlám nemzetei. A Magyar 
Földrajzi Társaság könyvtára. Budapest, 
8°, 347 old. 80 kép, 16 télkép. Franklin- 
Társulat kiadása. Ara kötve 12 P.

Bajosan lehet hamarosan időszerűbb 
könyvet elképzelni, mint a Földrajzi Tár
saság könyvtárának legújabb kötetét. 
Gyakorlatias érzékkel, pompás tollal a 
nagyközönség részére írt politikai földrajz 
Közelkelet viharsarkairól. Az utolsó évtize
dekben rohamlépésekkel változott meg a 
világ Kisázsiában, 'Arábiában, Iránban, 
Afganisztánban, Egyiptomban. Az iszlám 
feltámadt nemzeti öntudata ezekről és a 
távolabbrmuzulmán vidékekről is remény
kedő szemmel pillant elkövetkezendő jövője 
felé. Nagy területeken felszakadtak vagy 
meglazultak az iszlám világában a gyarmat- 
tartók rabbilincsei és a rozsdásodó zárak 
menten felpattanhatnak, ha csak egy ki
csit lanyhul is a nyugati hatalmak ébersége.

Erre az adottságra és az idáig vezető 
útra világít rá Kertész Bobért könyve. 
Nagyszerűen feltárja a világpolitika, világ- 
gazdaság, az országos politika és nemzeti 
öntudat vezető szálait, hogy könnyed, 
szinte regényes stílusban világosan mutat
hasson rá a valószerűségekre.

Rövid földrajzi áttekintéssel suhan vé
gig a félhold világán, hogy a nagy szín
játék színterét bemutassa. Mohamed sze
replésével, az iszlám megalapításának le
írásával a szerző a mohamedán légkört és 
eszmevilágot varázsolja elénk és az így 
előkészített térbe helyezi el mondanivalóit.

A sor Törökországgal, a háborúelőtti 
beteg emberrel kezdődik. Azután film
szerűen peregnek a jól beállított esemé
nyek : az ifjútörök mozgalom küzdelmei, 
győzelme, a világháború, az összeomlás és 
Kemál személyében a már halottnak gon
dolt Törökország nagyszerű megiíjhodása. 
Csak az ütem erősségében és az ered
mények kirívó vaskosságában különbözik 
Perzsia, illetve a mai Irán feltámadása 
Törökországétól. Mennél keletebbre érünk 
annál jobban gyengül az új világfuvalat 
erőssége, de azért az még mindig elég 
energiát rejteget ahhoz, hogy Afganisztán 
is ébredezzen ősi kábultságából. A másik 
oldalon Egyiptom is nagy lendülettel tör

előre és az iszlám klasszikus földjén, 
Arábiában, gyenge csírákból terebélyese
dett, az ottani viszonyokhoz mérten félel
metessé Szánd-Arábia. A nagyobb állam
tömbök között öntudatosan dolgoznak a 
jobb jövendőért a kisebb mozaikállamok : 
Jemen, Palesztina, Transzjordánia, Irak 
és Szíria. A nyugati hatalmak keletnek 
vezető szárazföldi, vízi és légi útvonalai, a 
gazdasági érdekek, de legfőképpen a 
kirkuki petróleum és annak vezetékei az 
érdekelt nyugati hatalmakat nagy erő
feszítésre kényszerítik, hogy nyeregben 
tarthassák magukat. A távolabbi iszlám 
vidékeken, Indiában, az indiai szigeteken, 
Turkesztánban és Afrikában még nem 
forrott ki ennyire a helyzet, ha akadnak 
ott is hellyel-közzel, különösen Afrikában, 
a gyarmattartók szempontjából veszedel
mesebb hadállások is.

Mindezeket a vonatkozásokat a szerző 
nagyon érdekes beállításban, szemléletesen 
tárja az olvasó elé és a távoli területek 
gyakran zavarosnak ismert politikai stb. 
viszonyait nagyszerűen kibogozva vilá
gosan tárja elénk. A szöveggel nagyon jól 
megválasztott érdekes képek és térkép- 
vázlatok kapcsolatosak. K é z  A .

A természet világa. Magyarország leg
nagyobb tudományos társulata, a Királyi 
Magyar Természettudományi Társulat, 
fennállásának százéves évfordulóját ön
magához legméltóbban azzal akarja meg
ünnepelni, hogy a természettudományok 
egész körére kiterjedő hatalmas enciklopé
diával lép a magyar közönség elé. A soro
zatos munka első négy kötete a Földről 
fog szólani. Eddig két kötet került ki a 
nyomdából. A vaskos kötetek pompás 
kiállítása mindenkit meggyőzhet arról, 
hogy ebben az esetben minden vonatkozás
ban jelentős eseményről van szó.

I. kötet A  csillagos ég. Szerkesztette 
Wodetzky József. írták : Detre László, 
Lassovszky Károly, f  Móra Károly, Tolmár 
Gyula és Wodetzky József. 4°, I—VIII. és 
481 oldal, 5 színes, 29 fekete műmelléklet, 
egy csillagtérkép és 300 szövegközötti kép. 
Budapest, 1938. Kiadja a Kir. Magyar 
Természettudományi Társulat. Az Egye
temi Nyomda nyomása.
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Ez a munka eddig a magyar irodalom
ban a nagyközönség igényeinek kielégí
tésére megjelent legtökéletesebb össze
foglalás. Amennyire csak lehet, sok szöveg- 
közötti leegyszerűsített ábra és kép segít
ségével, közérthető módon vezet be a 
csillagok birodalmába és tárja fel azokat 
a módszereket, ahogyan a tudomány a 
közvetlenül hozzáférhetetlen távoli rejté
lyeket, a csillagok mivoltát, fizikai stb. 
tulajdonságait, • mozgásait kifürkészni 
igyekszik.

A feltárás a legismertebb égitesttel, a 
Földdel kezdődik. A legilletékesebb útján 
ismerkedhetünk meg a Föld alakjával, 
méreteivel, tömegével és különböző moz
gásaival. Azután a Holdon keresztül visz 
az út naprendszerünk bolygóvilágába. 
Egyenkint tárulnak fel előttünk a nagy 
és a kis bolygók sajátosságai, az előkelő 
idegenek : az üstökösök és meteorok. A 
csillagászok bemutatják a csillagvizsgálók 
mindegyik műszerét a nagy távcsövektől 
kezdve a fotometria, színképelemzés .és 
sugárzásmérés különböző bonyolult eszkö
zét. Megismerkedhetünk az égitestek távol
ságának meghatározásmódjaival, majd a 
gyakorlatibb szempontból is annyira fontos 
hely- és időmeghatározásokra kerül sor. 
Megmagyarázzák a különböző fogyatko
zások típusait és azok létrejöttének mód
ját. Nemcsak azt tárgyalják, hogy a Nap 
és a csillagok milyen fizikai sajátosságúak, 
hanem azt is bőségesen boncolgatják, hogy 
milyen a Nap és a csillagok légköre, annak 
összetétele stb., és a csillagok belső szer
kezete.

A változó, kettős és többszörös csilla
gok bemutatása után jutunk el a csillag- 
halmazokhoz és a holdvilágtalan tiszta 
éjszakákon olyan sokszor megcsodált Tej- 
útrendszerhez. Milyen sok nehezen ki
elégíthető kérdés tódul ilyenkor az ava
tatlan szemlélő elé, ahány ragyogó pont 
az égen, annyi ismeretlenség. Ezek mind 
feloldódnak ebben a könyvben egyszer 
könnyebben, máskor egy kicsit nehezebb 
formában, de a csillagászok nyelve a 
mathematika és azt egyszerű szóba foglalni 
nem mindig könnyen megoldható feladat. 
Ilyenkor bele kell nyugodnunk abba, 
hogy nemcsak a szerzőnek kell közeledni 
az olvasó felé, hanem az olvasónak is a 
szerző felé. Egyik fejezet közelebb férkő
zik hozzánk, a másik egy kicsit ridegebb,

de ez minden olyan könyvben előfordul, 
amelyikben több szerző dolgozik ugyan
abban a tárgyban. A ködfoltok tárgyalása 
után az égitestek mozgására, a törvény- 
szerűségek, eltérések tárgyalására kerül 
sor, hogy azután a hatalmas kötetet a 
világegyetem fizikája és világ keletkezésé
nek és kialakulásának tárgyalása zárja le.

II. kötet. A  légkör. Szerkesztette Béthly 
Antal. ír ták : Aujeszky László, Bacsó 
Nándor, Béthly Antal és Tóth Géza. 
4°, I—V1II+399 oldal. Budapest, 1939. 
4 színes, 21 fekete melléklet és 244 szöveg- 
közötti kép.

A sorozatos munka második kötete 
már közelebb hoz bennünket a Föld
höz, amikor annak levegőjét tárgyalja. A 
szerzők legjobb tudásukkal igyekeznek 
a földi élet nélkülözhetetlen kellékének 
lehetőleg minden jellemző vonását feltárni 
az olvasó előtt. Különös gondjuk van arra, 
hogy a legújabb követelményekkel és a 
tudomány legújabb eredményeivel meg
ismertessenek. A levegő állandó és járulékos 
összetevőinek leírása után az időjárás ener
giaforrásait. tárgyalják. Bőven megemlé
keznek a csapadék különböző fajairól, 
azok keletkezéséről, a felhőkről, valamint 
az időjárást szabályozó tényezőkről. Az
után nagyon érdekes fejezetben tárgyalják 
az időjárás és a repülés közötti kapcsola
tokat. A mai időkben ez a kérdés kivétel 
nélkül mindenkit érdekel. Nyilvánvalóan 
kiderül, hogy milyen fontos gyakorlati 
szempontból is a repülés elemének, a 
levegőnek alapos ismerete és kutatása. 
Ugyancsak külön fejezetet szentelnek a 
szerzők az időjárás és a hadviselés közötti 
kapcsolatok tárgyalására. Megismerked
hetünk azután a sztratoszférakutatás 
korai és legújabb történetével, majd a 
magaslégkör szerkezetével és tulajdon
ságaival, a légkör különböző hangtüne
ményeivel, a fényjelenségekkel. Jó össze
foglaló képben.mutatják be a Föld éghaj
latát, jellegzetes éghajlati öveit és az éghaj
lattan legfrissebb hajtásának, a mikroklí
mának elemeit. Nagyon helyesen nem 
feledkeznek meg arról sem, hogy az idő
járás megfigyelő eszközeit bemutassák a 
nagyközönségnek és ezen a réven utasítást 
adjanak a gyakran hibásan elhelyezett 
műszerek helyes alkalmazására. Megtud
hatjuk azt is, hogy a magaslégkörhöz 
milyen műszerekkel és módszerekkel fér-



köznek hozzá a kíváncsi kutatók. A külön
leges időjárásjelenségek csoportjába be
csúszott egy-egy éghajlati jelenség is, hogy 
a szerző a levegő uralmának nagyságát 
mennél tágabb körben bemutathassa. Ve
szedelmes és rettegett árnyoldalát mutat
ják be a levegőnek az elemi csapásokról 
írott fejezetben. Érdekes és kimerítő fel
világosítást kapunk az időjárás rövidebb 
időre való előrejelzéséről, valamint a 
hosszabb időtartamra vonatkozó előre
jelzés-kísérletekről is. Beszámolnak arról, 
hogy az ember hogyan igyekszik a légkör 
kellemetlen hatásai alól kivonni magát, 
hogy szeretné kívánatos jelenségek be

következését elősegíteni és a légkörben 
felhalmozott energiakészleteket kiaknázni. 
Megmagyarázzák a népies időjárásszabá
lyok tudományos alapját vagy jogosulat
lanságát, hogy azután a légkörre vonat
kozó mondanivalókat a légkör múltjának 
és jövőjének tárgyalásával fejezzék be.

Ebből a gyér kivonatból is meggyőző
dést szerezhetünk arról, hogy ez a kötet 
milyen bőséges és hasznos ismeret tárháza.

Egyébként A  term észet v ilága  mindkét 
kötetének használhatóságát részletes tárgy- 
és névmutató segíti elő. A Földről szóló 
négykötetes sorozat ára 80 pengő.

K é z  A n d o r  dr.

ISMERTETÉSEK ÉS HÍREK MINDENFELŐL

Derenek vára.
Minthogy a hajdani vár helyét egyes 

szakkönyvek tévesen tüntetik fel, szüksé
gesnek tartom a tényleges helyzetre a 
figyelmet felhívni.

Ezt annál könnyebben megtehetem, 
mert atyám a közelében, Űjvásáron volt 
ev. lelkész és többször kirándultunk a 
vár romjaihoz. Egyszer megkíséreltük a 
pincelejáratot kiásni, de a nagy föld
munka miatt erről le kellett mondani.

Derenek kisebb lovagvár lehetett, falai 
még kilátszanak a földből, de az egykori 
termek helyén már bükkfák nőttek.

A vártól keletre külön egy négyszög
letes nagy épület romjai látszanak, az 
nyilván gazdasági épület vagy istálló 
lehetett.

A várról az 1413. évi Dl. 9489. és az 
1450. évi Dl. 14,377. számú 0. L. okmá
nyok emlékeznek meg, ahol Derenekalja, 
Derenkalja, Derenek váralja néven van 
említve.

«Magyarország Történelmi Földrajza» 
munka a I. k. 133. lapján Csánkv Dezső 
térkép nyomán azt írja, hogy a hely a 
Ratkótól délkeletre fekvő inai Derenk 
pusztának felel meg.

Ezt bizonyára elnézte a jeles tudós, 
mert Ratkótól délkeletre D eresk  falu 
fekszik, mig Derenek Ratkótól délnyugati 
irányban van és a térképen sincs meg
jelölve.

Ugyancsak helyre kell igazítanom 
Könyöki és Nagy Géza a «Középkori 
várak, különös tekintettel Magyarországra» 
című mű 283. lapján közölt állítást, hogy 
a Gömör megyében lévő Derencsény és 
Derenek egy és ugyanazon vár lehetett.

Aki csak a név hasonlatossága alapján 
ítél, annak lehet az a véleménye, de aki 
ott lakott és járt mindkét helyen, az tudja, 
hogy Derencsény a felső Balog völgyben 
levő falu, ahol szintén volt egy vár, míg 
Derenek puszta várrom a Túrócz patak 
völgyének egy igen szép kanyargós mellék
völgyében, melyet dereneki völgynek, az 
itt folyó patakot Dereneki pataknak 
nevezik és attól Derencsény gyalog két 
órajárásnyira van.

Maga a völgy Új vásár és Lipóc között 
nyugati irányban húzódik. A patak folyá
sával szembe haladva az első kanyarulat 
jobb oldalán lévő meredek, sziklás, som
fákkal benőtt hegy tetején, eldugott 
helyen van a várrom, ahhoz a völgyből út 
is vezet.

Megjegyzem, hogy a vár a hegy oldalát 
elborító somfáktól kapta nevét, mert 
so m fa  tótul drjen , a som  pedig d rjen ka  ; a 
vár és völgy neve tótul D rjen ek , melyből 
a magyar D erenek  származott.

Sajnos, a rom jelenleg Szlovákia terü
letén fekszik, de lehet, hogy a közel
jövőben a rom felkeresése könnyebb lesz. 
Rimaszonbatból három óra alatt lehet 
elérni.



'239

Felhívom az érdeklődők figyelmét a 
kevéssé ismert, elfeledett várromra abban 
a reményben, hogy akad vállalkozó, aki 
felkeresi és az alapfalakat kiásatja.

H o n éczy  A la d á r .

A Vilmos császár csatorna forgalma és ki
bővítése.
A Jylland félsziget nyakát átvágó, az 

Északi és Keleti tengert összekötő Vilmos 
császár vagy Kiéli csatorna 1887 és 1895 
közt épült. Forgalma gyorsan emelkedett 
és már 12 év múlva kibővítésére volt szük
ség ; 1907 és 1914 közt két új zsilipet 
iktattak a csatorna útjába ; egyenkint 
45 m szélesek, 330 m hosszúak és 14 m 
mélyek voltak ezek az új zsilipek, a maguk 
korában legnagyobbak a Földön. A csa
torna mélyítése is párhuzamosan haladt a 
zsilipek építésével s így 1913-ban már a 
18,000 hajóegység helyett — ennyire ter
vezték először a csatornát — 54,628 hajó 
összesen 103 millió netto regiszter tonna- 
tartalommal kelt át vizén. A világháború 
alatt és után a forgalom lehanyatlott,, az 
idegen hajók is elkerülték a német vizeket ; 
újabb fellendülése csak 1933 óta követ
kezett be :

Év Hajó egység Netto reg. tonna
1935 .......  43,553 17-2 millió
1936 .......  46.451 19-2 «
1937 .......  53.379 23-3 «

A hajók száma ugyan még nem érte el az 
1913 évi csúcsértéket, a tonnatartalom 
azonban több, mint kétszeresére emelke
dett, mert mind nagyobb és nagyobb, 
több befogadóképességű jármű kel át a 
csatornán. Olyan tekintélyes árumennyi
ség ez, hogy a Sueziés Panama csatornákon 
átmenő árumennyiséggel vetekedik (27'24 
és 19-66 millió N. E. T. 1937-ben). A na
gyobb hajók számára ma már szűk a 
Vilmos császár csatorna és kicsinyek a 
valamikor csodálatos nagyságú zsilipek. 
A forgalom olyan vontatott ütemben 
bonyolódik le, mint az egyvágányú vasút 
forgalma, a nagy hajóknak kitérőkben 
kell várni egymásra. A jövőben pedig arra 
kell számítani, hogy az átkelő hajók még 
nagyobbak lesznek, ezért okvetlen szük
séges a csatorna újabb bővítése. Széles
ségét egész hosszában kétszeresére tervezik 
és az első kiépítéskor készült zsilipeket 
újakkal, sokkal nagyobbakkal helyettesí
tik. Az Bibének a csatorna bejáratához

vezető szakaszán az utolsó szabályozás 
óta közepes vízálláskor 10 m volt a mély
sége ; most majd ez sem lesz elég mély 
ezért két párhuzamos egyenkint 9—9 km 
hosszú gátak közé szorított hozzájáró 
csatornát építenek, ezekben kis vízálláskor 
is, felhatolhatnak majd a tengeri gőzösök 
a csatornáig.

A Vilmos császár csatorna nemzetközi 
vízi út, forgalmának körülbelül fele (54-5 
százaléka) német ugyan, a többit azon
ban — a forgalomban való részvétel 
nagyságának sorrendjében — német- 
alföldi, svéd, dán, angol, norvég, francia 
és amerikai zászlók alatt haladó hajók 
teszik ki. • P. J .

Olaszország népessége.
1988-ban Olaszországban 1.031,193 új 

állampolgár látta meg a napvilágot, ezzel 
szemben mindössze 606,799 halálesetet 
jegyeztek fel ; a születések száma tehát 
424,394-gyel múlta felül a halálozások 
számát. Becslés szerint 1939 januárius 
1-én Olaszországnak 44.056,000 lakója 
volt. P. J .

Korea-Japán alagút.
A La Manche csatorna alatt fúrandó 

alagút régi, de még mindig el nem avult 
terve mellett most a Távolkeleten hasonló 
tengeralatti alagút fúrásának gondolata 
merült fel. A japáni vasútügyi minisz
térium megbízta szakembereit, hogy vizs
gálják meg, lehetséges volna-e Japánt 
Koreával 115 km hosszú alagúttal össze
kötni? Az alagút két végpontján már 
talajvizsgáló próbafúrásokat is végeztek, 
de még a tengerfenék földtani viszonyait 
is meg akarják ismerni, mielőtt a tervet 
felsőbb hatóságok előtt szóba hozzák.

P. J .

Német gépkocsiexpedíció Keletafrikában.
Januárius végén öt gépkocsin kilenc 

tudósból és megfelelő műszaki személy
zetből álló kutatócsoport indult el München 
bői Afrika felé. Az expedíció élén Paul 
Hartmaier áll, kísérői zoológusok, etno
gráfusok és gyarmatosítási szakemberek. 
Genovától Massauáig hajón tették meg 
az utat, aztán Etiópián áthaladva Kenya 
és Tanganyika területén készülnek főleg 
állattani és néprajzi tanulmányokat vé
gezni. Terv szerint ősszel térnek vissza 
Németországba, addig is rádiókészülékük
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segítségével állandó összeköttetést tarta
nak fenn hazájukkal.Remélik, hogy színes 
expedíciós filmeik révén a nagyközönség 
is közelebbről megismerheti majd útjuk 
érdekesebb részleteit. P . J.
Canada aranybányászata.

Canada fémbányászatában érték sze
rint első helyen szerepel 43%-kal az arany. 
1937-ben az ország 127,397 kg színaranyat 
termelt. 1938-ban 163 üzemben napi 
51,000 t aranyércet dolgoztak fel. A ter
melés 52%-a a Porcupine folyó es Kirkland 
Lake vidékéről, Alaszka határáról került 
ki; Quebec, Manitoba, Nova Scotia államok 
szolgáltatták az aranytermés többi részét. 
Az újabb, főleg repülőgép segítségével 
végzett földtani kutatások az Athabasca 
tó környékén, a Nagy Rabszolga tó 
Yellowknife öblében és a Gordon tó vidé
kén kecsegtetnek eredménnyel. P. J.
Francia kutató Délamerikában,

Dr. J. Yellard francia biogeográfus és 
ethnológus az 1938 esztendőt Bolivia és 
Brazília természeti és néprajzi viszonyai
nak tanulmányozásával töltötte. Először 
Bolíviában, a Cordillerák magas hegy
vidékén működött ; a Titicaca és Poopo 
tavak közt és a tőlük keletre elrerülő, az 
Illimani vulkán környékén fekvő benn
szülött településeket, a vidék állat- és 
növényvilágát vette vizsgálat alá, Május
ban Braziliába utazott s Matto Grosso 
állam fővárosában, Cuyabában, találko
zott társával, Lévi Strauss-szal. Együtt 
mentek aztán gépkocsin a Rio Papagaio 
mellett épült l tiaritybe, hogy a namliki- 
vara indiánusokkal megismerkedjenek. A 
Gy Parana forrásvidékéig hatoltak előre 
és sikerült a harcias, vad, még civilizálat
lan törzs bizalmát annyira megnyerniük, 
hogy embertani mérésekre, néprajzi adat
gyűjtésre nyílt alkalmuk. Telepeikre azon
ban nem juthattak el. A Matto Grossónak 
ez az északnyugati határvidéke elhagyott, 
civilizálatlan vidék, csak a távíró állomá
sok három-négy lakója, távírászok és 
katonák jelentenek némi kultúrát. A 
Juruena folyótól észak felé kanyarodott 
Yellard expedíciója, majd a Machado 
folyóhoz érve csónakon folytatta útját a 
Madeira folyóba. Gőzhajón és repülő
gépen utaztak tovább Bolíviába s onnan

Rio de Janeiróba. Most ott rendezik 
kutatóútjuk érdekes, dús gyűjteményeit

P  J . .

Belgium területi igényei az Antarktiszon.
Norvégia a közelmúltban jelentette be, 

hogy fennhatósága alá veszi az Antarktisz 
bizonyos, norvégektől felfedezett részét. 
Most a belgák is hasonló foglalásra készül
nek. Az anversi földrajzi társaság bead
ványt intézett a külügyminisztériumhoz, 
hogy érvényesítse Belgium felségjogát 
mindazon területeken, amelyeket az 
1897—98. évi Belgica-expedíció fedezett 
fel s amelyeknek de Gerlache belga nevet 
adott. A külügyminisztérium most annak 
megállapításán fáradozik, hogy melyek 
ezek az elvitathatatlanul de Gerlachetól 
felfedezett vidékek s hol tűzte ki valóban 
elsőnek a belga zászlót a negyven év 
előtti expedíció. P . J .

Norvég fönnhatóság az Antarktiszon.
A norvég minisztertanács 1939. jan. 

14-én tartott ülésén elhatározta, hogy 
Norvégia felségjogát kiterjeszti az Antark
tisz egy részére. A Falkland szigetek 
vonalától az ausztráliai szektor nyugati 
határáig terjedő övezetben sajátjának 
jelenti ki a déli Sarkvidék kontinentális 
részét, a Jeges tengert és szigeteit. P . J .

Eszkimó újság.
Az első eszkimó nyelven írt folyóiratot 

Canadában, az Északi Jeges tenger partján 
épült Staton missziós telepen szerkeszti 
páter Helgouach szerzetes. Az újság val
lásos tárgyú elmélkedéseken és tanításokon 
kívül az eszkimókat érdeklő eseményeket 
és természeti tüneményeket ismerteti rövi
den, tanító formában. P . J .

Bálnavadászat a Déli Jeges tengerben.
Az 1937—38. évi bálnavadászévadban 

hét ország vadászai jelentek meg a Déli 
Jeges tengeren. Dél Georgia szigetén egy 
angol és egy argentínai zsírolvasztótelep 
működött, úszó olvasztóik voltak az 
angoloknak (10), norvégeknek (11), néme
teknek és japániaknak (4—4), Panamának 
és az Egyesült Államoknak (1—1). A 256 
vadászbárka legénj'sége összesen 46,039 
bálnát ejtett el, a zsírolvasztókból 3.340,330 
hordó bálnazsír került forgalomba. P. J.
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A folyóirat havonkint jelenik meg
Előfizetési ár egy évre 10.— pengő Egy-egy szám ára 1.20 pengő

A Magyar Földrajzi Társaság tagjai tagsági díjuk fejében kapják
A szerkesztőség címe: Franklin-Társulat, Budapest, IV., Egyetem-utca 4. szám 
Mindennemű levelezést erre a címre kérünk. — Hivatalos órák a nyári hónapokban: 
június 1-én és 15-én, július 3-án és augusztus 3-án délután 1—'V* 3 óráig. —

Csekkszámlánk száma 51.141

T A R T A L O M :
F ittes  G y ö r g y : Atatürk Törökországa. — v i t é z  T e m e s y  G y ő ző  d r . : Árkádiában. — 
Ú jh e ly i J ó z s e f  d r . : Szófiában. — B a k ta y  E rv in  d r . : Guálijar — az «Indiai 
Gibraltár». — P. J . :  Az 1912 évi német Arktisz expedíció. — Ismertetések és 
hírek mindenfelől.

Helyreigazítás.
Előző számunk borítéklapján a nyomda elnézése folytán még a régi Tisztikar 

névsora került közlésre. Jelen számunkban közöljük a legutóbbi közgyűlés ered- 
ményeképen összeállított új névsort.

A Magyar Földrajzi Társaság megbízásából kiadja a Franklin-Társulat.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Kéz Andor dr.



A  F Ö L D G Ö M B
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERŰ FOLYÓIRATA

X. ÉVFOLYAM 1939 7. SZÁM

ATATÜRK TÖRÖKORSZÁGA.
írta T1TTES GYÖRGY

Atatürk — azaz «Minden törökök atyja». Személyét a világháború után ismeri 
meg a világ, amikor a porig alázott török nemzet élére állva, antantmegszállás, 
görög betörés és belső széthullás ellenére kivívja a török függetlenséget. Nevét, 
mint Mustafa Kemal kapja szárnyra a hír, amikor a sévresi békediktátummal 
szembeszállva, újonnan háborút szít a békét diktáló antant ellen. A harc remény
telennek indult, de katonai lánglelke — mint mindig — akkor is a jövőbe látott. 
Mint Mustafa Kemal futja meg üstökösszerű katonai pályafutását és már régen 
pasa a török hadseregben, amikor 1919-ben Anatóliában a nemzeti érzés és nem
zeti öntudat végletekig való felkorbácsolásával felébreszti a török népben a füg
getlenség utáni vágyat. Az ő hadvezéri műve a nemzeti forradalom diadalra ju t
tatása. Amikor az ellenség Konstantin görög királlyal az élén Ankara előtt áll és 
Ankara apraja-nagyja a török fegyverek győzelméért imádkozik az utcákon, 
Mustafa Kemal pasa a Sakarya-menti harcokban döntő csapást már az ellenségre. 
A nemzetgyűlés hálából a «Gazi» (a. m. «győző») nevet adományozza megmen- 
tőjének. A teljes függetlenség kierőszakolását békés építőmunka évei követik. 
Törökország a haladás, mégpedig a gyors haladás útjára lép, egy pártot ismerő 
parlamentje révén átépíti állami szerkezetét, átveszi a Nyugat pénzügyi-, 
jogi- és bíráskodásrendszerét és amikor a reformok között az új Törökország 
családnevek felvételét és használatát teszi kötelezővé, a nemzetgyűlés egy egy
szakaszos törvénnyel 1934-ben családnév gyanánt az «Atatürk» nevet adományozza 
nagy fiának. Ezért Kemal Atatürk és ez a név az, amelyen az utóbbi évek folya
mán a világ ismerte. Atatürk — azaz minden törökök atyja ; őt siratta minden 
török, mint gyermek az apját, amikor tavaly novemberben elhúnyt és Atatürk 
néven kerül a történelembe, a halhatatlanságba.

Mielőtt Törökországnak az utolsó 15 év alatt Atatürk államfői bölcse- 
ségétől irányított fejlődését ismertetném, néhány mondatban kitérek Anatólia 
földrajzi adottságaira és a háború előtti Törökország rövid jellemzésére.

Anatólia nyugati részének domborzata változatos ; felszínét nyugat-keleti 
irányban vonuló középhegységek és folyóvölgyek tagolják, tengerpartja szag
gatott és úgy ez a tengerpart, mint előtte a szigetcsoport az ókorban, köztudomás 
szerint, fejlett kultúrájú volt. Völgyei termékenyek, mezőgazdasága az évi 600— 
700 mm-es csapadékmennyiség következtében fejlett. Ezzel szemben Anatólia 
középső és keleti része magasfekvésű, kopár fennsík. Átlagos tengerszintfeletti 
magassága 900 és 1000 m közt váltakozik; keletre haladva ez a magasság 
még nő és az ú. n. Örményfennsík magassága már közel 2000 m. A fennsíkot 
úgy északon, mint délen a tengerparton húzódó magas hegyláncok határolják, 
északon a Pontusz lánc, délen a Taurusz. Majdnem azt mondhatnám, hogy alpi
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A Torul környéki szerpentinek Trabzon—Erzerum  között.

falvak benyomását keltik a Pontusz hegységben elszórt apró török falvak. A magas 
begyek, tengerfelőli meredek lejtőikkel döntő befolyást gyakorolnak a belső 
fennsík éghajlatára. A párás tengeri levegő felnyomulva a lejtőkön lehűl, leejti 
nedvességét és a hegyeken túl a fennsík csapadék nélkül marad. Anatólia nagy 
részében az évi csapadék csak 250—350 mm.

Folyói közül a Kyzil-Irmaknak van a legnagyobb vízgyűjtőterülete, nagy
ságban utána a Tigris és Eufrátesz vízgyűjtő medencéje következik ; előbbi a 
Fekete tengert, az utóbbi kettő Sat el Arab-bá egyesülve a Perzsa öblöt táplálja. 
A Földközi tengerbe ömlő folyók — a Seyhan kivételével — jelentéktelenek és 
vízhozamuk nyáron csekély. Nincs lefolyása az Anatóliai fennsík Kóniától északra 
fekvő középső részének : itt a Tuz-gölü (Sós tó) gyűjti össze, a mintegy 70,000 km2- 
ről összeszivárgó vizeket.

A tengerpartról úgy délen, mint északon csupán 1800—2000 m magas hágó
kon át juthatunk Anatólia belsejébe. A Pontusz lánc egyik legfontosabb hágója 
a'Zigana, rajta Kisázsia egyik ősi, a'Belsőázsiából Perzsián át a Fekete tengerhez

vezető karavánút haladt 
keresztül. Velence fény
korában a Kelettel való 
kereskedelem jelentős ré
sze ezen az úton bonyoló
dott le. Nagy jelentőségét 
csak a múlt század 60-as 
éveiben a Suezi csatorna 
megépítésekor vesztette 
el. Krisztus sz. e. 400 év
vel Xenophon tízezer gö
rögje is itt menetelt a 
kunaxai csata után. Xe
nophon anabázisának pon
tos útirányát Hoffmeister 
német utazó állapította 
meg; az ő kutatásaiból 
tudjuk, hogy a vissza
vonuló görögök a Zigana 
hágótól nyugatra fekvő 
gerincről látták meg a 
tengert. Ott hangzott el a 
szállóigévé le tt: Thalatta! 
Thalatta! Az utóbbi évek
ben Törökország ezt az ősi 
utat átépítette Trabzontól 
a Ziganán és a Köp hágón 
át Erzerum érintésével a 
perzsa határig és ma már 
hatalmas állami társas- 
gépkocsik közlekednek ott, 
ahol Xenophon tízezer 
görögje menetelt.

Délen a Taurusz lánc 
szegélyezi a tengerpartot
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Zigana falu a Pontusz hegységben.

és ugyancsak a Taurusz az, amelyik Anatóliának keleti, nem tengerrel határolt 
részén földrajzi határt von Anatólia és Szíria, illetőleg Mezopotámia, néprajzilag 
pedig a török és arab nyelvterület között. Törökország mezőgazdaságilag leg
fejlettebb vidéke a meleg és csapadékban többnyire elég gazdag tengermellók. 
Gabonatára az Adana vidéki «csukor óva», ahol gabona mellett nagy narancs és 
gyapottermelés folyik, Adana kertjeiben pedig elmaradhatatlan a pálma. Tenger- 
mellék a hazája a fügének és a narancsnak, az olajbogyónak és mazsolának és 
ugyancsak a tengermellék, a feketetengeri Samsun szolgáltatja a legjobb dohányt. 
Bize, Trabzon és Batum között, a Fekete tenger mellett, újabban mint tea
termelő vidék kezd számításba jönni. Az évek óta végzett kísérletek tanúsítják, 
hogy Törökországnak ez a csapadékban rendkívül gazdag, meleg vidéke bambusz 
és teatermelésre igen alkalmas.

Ezzel a gazdagsággal ellentétes Belső Anatólia, fátlanságával és nagyrészt 
terméketlenségével. Belső Anatólia városai magukon viselték a haldokló Oszmán 
birodalom bélyegét. Favázas vályogházak, nyomorúságos viskók, alig-alig ten
gődő élet, — amely fölött egy rommá lett karavánszeráj, ú. n. hán, vagy a mecset 
égbetörő minaretje őrködött. A düledező bán régmúlt idők karavánkereskedel- 
mének tanúsága, a mecset pedig az egykor harcos iszlám valahogyan ittfelejtett 
jelképe. Mert hogy az iszlám a haldokló Oszmán birodalomban a törökségnek nem 
adta meg azt az élettartalmat, amit századokkal azelőtt jelentett, azt sem a háború 
előtti Európa, de még maga a törökség sem vette észre. Ha nem így volna, nem 
tudnánk megérteni az új Törökországnak az iszlámmal szemben vallott felfogását.
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Az elmaradottság alól a jelenlegi főváros, Ankara sem volt kivétel. Szűk, piszkos 
utcáiról, nagyrészt vakolatlan házairól lerítt a szegénység.

Hogy Atatürk nemzeti mozgalmának lényegét megérthessük, vissza kell 
nyúlnunk a török történelembe. Mi volt az oka, közvetve vagy közvetlenül, hogy 
a három világrészben hatalmas területeket magábanfoglaló Oszmán birodalom 
az utolsó évszázadok alatt ennyire lehanyatlott? Túlmesszire vezetnének kultúr- 
filozófiai fejtegetések a kultúrák születéséről, fénykoráról és elmúlásáról, azért 
itt csak annyit, hogy az amit Spengler a civilizáció utáni nomádságban való vissza- 
süllyedésnek nevezett, az az állapot jellemezte az iszlám kultúrközhöz tartozott 
népeket az utolsó századokban. Azt az alkalmazkodó képességet, amely száza
dokon át éltette az iszlámot és lehetővé tette, hogy különféle és főkép különböző 
kultúrfokon álló népeken uralkodjon — az iszlám lassan elvesztette.

«Az én népem téves dolgokban nem lehet egy véleményen», nyilvánította ki 
Mohamed. Az iszlám — arabul Allah iránti megadás — kizárja az egyén szabad 
akaratának még feltételeit is. Tökéletes megadást követel és éppen az egyén 
teljes kikapcsolásával olyan erős összetartozásérzést teremt az iszlám közös
ségében, hogy ez a közösség nem ismer népi, faji és osztálykülönbséget. Csak az 
igazhívők és hitetlenek két ellentétes táborából áll a világ : dar el iszlám és dar el 
harb — iszlám-terület és háború-terület. Amiben a hívők felfogása megegyezik, 
az egyúttal a helyes út is, mert az egyes emberben lakó isteni lehelet a közmeg
egyezésben egyesül Isten akaratává. Az «icsma» — egyező vélemény — kell, hogy 
irányítsa az iszlám világ minden ténykedését : ez választ kalifát és ez magyarázza 
a Korán értelmezésre szoruló részeit. Az élettel a szoros kapcsolatot éppen ez az 
«egyező vélemény» biztosította, amely minden módosítást a Korán szavainak 
értelmezésében megengedhetőnek tartott, ha az a hívők összeségének véleményével 
egyezik. Mert ne felejtsük el, hogy a Korán nemcsak vallási szentkönyv, hanem 
az élet minden funkciójának egyedüli szabályozója : tehát alkotmány és törvény- 
könyv, amely a házassági törvénytől a kereskedelmi jogig mindent magában 
foglal. Századokon át az iszlám élt is ezzel az «icsmá»-ban rejlő erejével, de amikor 
a hajlékonyság és az élettel való kapcsolat helyét rideg dogmatizmus váltotta fel — 
az iszlám, mint világhatalom eljátszotta szerepét. Papsága szektákra bomlott, a 
köznép különböző dervisrendek befolyása alá került. A hanyatlást siettette a bi
rodalom nem mohamedán népességének nemzeti öntudatra való ébredése. Görög
ország, Szerbia, Moldova és Havasalföld, majd Bulgária kiválnak a birodalom tes
téből és hogy egy ország szétdarabolása mit jelent, azt — sajnos —jól tudjuk mind
annyian. Az állandó yálsággal együttjárt az élet lassú megdermedése és a «dolce 
far niente». Keletnek ez a gyakran szivesen vállalt semmittevése és munkátlansága 
ijesztően elterjedt. A munkátlanság helyett bátran munkanélküliséget írhatnék, 
mert a múlt században rohamosan fejlődő európai gyáripar első munkanélkülijei 
a Közelkelet kisiparosai lettek. Megállt a munka, a szőnyegszövők, posztógyárak, 
rézművesek és fegyverkovácsok műhelyeiben, mert a kapitulációktól a nyugati 
államoknak kiszolgáltatott Törökország nem védekezhetett védővámokkal. 
Az iparosítást pedig a fejlődéssel már lépést nem tartó iszlám világnézete nem en
gedte meg. Az általános elszegényedéssel együttjárt a közlekedéshálózat elha
nyagoltsága. A régi kereskedelmi utak elnéptelenedtek, a csúcsíves régi török hi
dak dacolva az idővel, ott maradtak a tájban, de gyakorlati hasznuk már alig volt.

Tehát : hanyatlás és szervezetlenség jellemezte a háború előtti Törökországot. 
Megállt az élet városban és falun, minden tünet arra mutatott, hogy ebből az 
álomból nincs többé felébredés. Az egyedüli férfi, aki meglátta, hogy csak csipke
rózsa álmát alussza népe, Kemal Atatürk volt.
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A nemzetgyűlés 1920 április 23-án ült össze először Ankarában, 1922 nyarán 
következett a nagy török offenzíva, amely méltán érdemelte ki Európa csodá
latát. A frontáttörés eredménye, hogy néhány nap alatt az egész görög hadsereg 
összeomlik és roncsai a Földközi tenger irányában keresik a menekülést. Anatólia 
felszabadult a megszállás alól. Az antant hatalmak, a központi hatalmak leg- 
gyöngébbjével kénytelenek a békéről tárgyalni és megegyezésre jutni. — A versail- 
lesi, st.-germaini, trianoni és neuillyi diktátumok sorát egy béke zárja le, az 
1923-ban aláírt lausanne-i béke. Ugyanezen év október 29-én a nemzetgyűlés ki
mondja, hogy az új nemzeti Törökország államformája köztársaság és' elnöke a 
nemzeti mozgalom megszervezője és megmentő]e : Mustafa Kemal pasa.

A török nemzet nagy vezére 1927-ben tartott beszédében — amely könyv
alakban ma is Törökország legolvasottabb könyve — a török nemzeti mozgalom 
múltját ismertetve ezeket mondotta: «Föl kellett lázadnunk az oszmán kormány, 
az oszmán szultán és a kalifa ellen és föl kellett ráznunk az egész török nemzetet. 
Fokról-fokra át kell építenünk az egész török nemzet szociális szerkezetét, annak 
a nagy fejlődésre való képességnek megfelelően, amelyet látó lélekkel megéreztem 
a török nép lelkében és jövőjében».

Minthogy Istanbul a maga népkeverékével nem volt alkalmas arra, hogy 
egy nemzeti állam központja legyen, a sztyepp közepén fekvő Ankara lesz az új 
állam fővárosa. Hatalmas építkezés indul meg 1924-ben és tart mind a mai napig. 
A régi város közvetlen közelében új város épül. Jenisehir — az Új város — mégnem 
zárt egész, de ami megvan, céltudatos akarat eredménye. Modern, tárgyilagos 
építkezés mindenütt, -— történelmi stílusra utaló középületet igen keveset lehet 
látni Ankarában — az új ország így is hangsúlyozni kívánja, hogy megtagad 
minden közösséget a múlttal. Jenisehirben van a minisztériumok negyede, itt 
építik fel a közeljövőben az új parlamentet is, mert az 1924—25-ben épült jelenlegi 
parlament már nem felel meg a mai igényeknek.

Az ország mezőgazdaságának fejlesztését szolgálja a Mezőgazdasági Intézet, 
a mi gazdasági akadémiánik és kísérletügyi intézeteink együttes kombinációja, 
ahol kiváló szakemberek — 
közöttük sok német pro
fesszor — vezetése mellett 
szerzi meg az ifjúság a 
kellő szaktudást.

Az új város dél felé 
nyúló folytatása az enyhe 
dombokon fekvő Csankaya 
nevű kertváros; itt áll az 
államfő egyszerű és min
den dísztől mentes villája.

A sztyepp közepén 
épült új fővárosnak vízzel 
való ellátása nehéz feladat 
elé állította a török köz
munkaügyi minisztériumot.
Ma Ankarának jó és bő víz 
áll rendelkezésére a Csibuk 
völgyzárógát révén. Legna
gyobb teltsége esetén 13*5 
millió köbméter vizet tárol; A Csibuk völgyzárógát.
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a 140,000 lakosú város in
nen kapja vizét—amelyet 
természetesen szűrnek — 
és még mintegy 5000 kát. 
holdat is innen látnak el 
öntözővízzel az Ankara kö
zelében levő állami birto
kon. A gát közel 20 millió 
pengőbe került és a be
épített beton mennyisége 
110 ezer m3.

Ha 15 évvel azelőtt 
akartunk volna az Ankará
tól keletre fekvő ország
részekbe élj ütni, úgy kocsin 
vagy lóháton kellett volna 
utaznunk, mert a vasút 
Ankaránál végződött. A 
sokszáz kilométerre fekvő 
keleti vilajetekbe fedett 
kocsik vitték az utasokat, 
néha 2—8 hétig is eltartott 
egy ilyen utazás, a kocsik
ban pedig nem ültek, ha
nem vánkosokon feküdtek 
az utasok. A terményeket 
kétkerekű,nyikorgó «araba» 
szállította ; ez egy durva 

nemezből készült bárkaszerű alkalmatosság. Ma az ankarai pályaudvarról étkező 
és hálókocsis pullmanokból álló vonatok közlekednek a keleti vilajetek felé.

Rendszeres közlekedésügyi politikát 1928 óta ismer Törökország. Az új 
kormányzat azonnal felismeri a közlekedéshálózat életbevágó fontosságát és évekre 
terjedő programmot tűz maga elé. Ma ezen a téren 15 év munkájára visszatekintve 
megállapít hajuk, hogy a nemzeti kormány nagy munkát végzett. A vázlatos térkép 
Törökország vasúti hálózatát mutatja. Az 1923 óta épült vasútak vastag vonallal 
vannak feltüntetve. Az ánatóliai vasutak gerincét a Haydarpasa-Eszkisehir- 
Ankara-Kayseri-Sivas-Erzerum vonal alkotja, Ankarán túli része (1150 km.) 1923 
óta épült. Ezt a vasútvonalat eddig Erzincánig adták át a forgalomnak, az utolsó 
180 kilométeren a már kész alépítményen most fektetik a sineket. 1939 őszén, 
amikor ezek a munkák befejeződnek, Törökországnak meg lesz a Márvány ten
gertől az orosz határig vezető vasútja. Az Erzerumtól Kárson át a határig vezető 
vasútvonalat 1910—1912 között Oroszország építette és a bresztlitovszki béke 
juttatta Törökországnak. 1923 után épült a Filyos—Irmák és a Samsun—Sivas 
vonal, mindkettő a Fekete tengert köti össze az ország belsejével; délen pedig a 
Kayseri—Ulukisla és a Fevzipasa—Maiatya—Diyarbekir vasút kapcsol be hatal
mas területeket a forgalomba. Új vonal még a Kütahya—Balikesir, az Afyonkara- 
hissar—Karakuyu és a Maiatya—Cetinkaya közötti vasút. Törökország 15 év alatt 
3200 km. új vasutat épített és a leküzdött terepnehézségeket a következő adat 
mutatja a legjobban : tizenöt év alatt 309 alagút épült, ezek összhossza közel 
70 km. A legnagyobb közöttük a 3*5 kilométer hosszú Batubel alagút, a többinek

A. régi A nkara főutcája.



ahossza 80 és 2000 méter között váltakozik. 1928 óta a török kormány új vas
utak építésére — magyar pénzre átszámítva — 1 milliárd 200 millió pengőt költött.

Különösen sok nehézséggel járt a Sivas—Erzerum vonal Cetinkaya— 
Erzincán közötti részének építése, ahol a vasút az Eufrátesz felsó' folyását követi. 
A mélyen bevágott völgy sok helyen olyan keskeny, hogy éppen csak a vasút 
számára van hely. Egyik sziklabevágás követi a másikat és az építőanyag szállítása 
az ideiglenes utakon és ösvényeken különös gonddal volt megszervezve. Rengeteg 
tehergépkocsi mellett lovak, öszvérek és tevék hosszú sora dolgozott az építési 
anyagok elosztásánál. Magán az Eufráteszen való szállításra a «kelek»,' az asszír 
idők óta használt, felfújt kecsketömlőkből álló tutaj szolgált. Maiatya közelében 
az Eufráteszen épült az új vasútvonalak egyik legszebb műtárgya, egy 310 m 
hosszú vasbeton-híd.

Minthogy az iszlám megmerevedett tanítása gátolta a fejlődést, Atatürk 
szétválasztotta az államot és a vallást. Nem záratott be egy mecsetet sem, de a 
vallásnak az állam ügyeibe való beleavatkozását lehetetlenné tette. A dervis 
kolostorok az egyedüliek, amelyeket, látva azok ellenállását, 1925-ben feloszlatott. 
Az Aya-Szófia is nem mecset-mivolta, hanem egyedülálló műtörténeti értékénél 
fogva lett múzeum. Míg a fezviselés megtiltása csak külsősége és célja az volt, 
hogy elmossa á megkülönböztetést török és nyugati ember között, addig a latin- 
betűs írás bevezetése forradalmi lépés volt. Törökország az arab írás elhagyásával 
az arab kultúrkörből a nyugati kultúrkörbe lépett. Ezzel együttjár, hogy azóta 
a török népet a szellemi élet minden terén nemzeti szempontok vezérelik saját 
nemzeti kultúrájának megteremtésében. A latinbetűs írás bevezetése idején úgy 
Atatürk, mint a miniszterek vidéki szemleútjaikon minden alkalmat megragadtak, 
hogy a népet közvetlenül is tanítsák az új írásra. Különben az országban mindenütt 
megnyílt esti tanfolyamok, amelyekre 45 éves korig minden nőnek és férfinek el

A vastag  vonallal fe ltü n te te tt vasútvonalak  1923 u tán  épültek. A • • • •  jelölt vonalak építés,
illetőleg sínfektetés a la tt.
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kellett járnia, erősen leszorították az írástudatlanok számát. Ma a török iskolában 
nemzeti érzésű fiatalságot nevelnek ; óriási változás ez, ha tekintetbe vesszük, 
hogy a szultán Törökországában az iszlámon belül nemzeti vagy népi megkülön
böztetés s így a «türk» (török) szó használata is főbenjáró bűn volt, mert arab, 
cserkesz, török, kurd — mind egyformán «oszmanli»-nak kellett hogy tekintse 
magát.

Előzőleg említettem, hogy a régi Törökország elszegényedésének egyik oka 
az európai gyáripar volt. Atatürk Törökországa ezen a téren is meglátva a múlt 
mulasztását, megkezdte nemzeti iparának kiépítését. Az ország iparügyi fej
lesztését a közgazdasági minisztérium vezeti az alájarendelt Sümerbank és Etibank 
révén. Elsősorban a mezőgazdasági termények feldogozására törekedtek. Ha 
pedig valemelyik elsőleges szükségletű terményt eddig nem termeltek, azt máról- 
holnapra bevezették. így 15 év előtt egyetlenegy cukorrépa sem termett Török
országban, ma már 4 cukorgyár van üzemben. A török pamut és gyapjú eddig 
Európában való feldolgozás után került vissza az országba, mint textilárú, ma már 
csak részben kénytelen ezt az utat megtenni; az ország szükségleteinek nagyrészét 
ma már belföldi gyárak állítják elő. Kayseriben épült az első állami textilgyár és 
ma már 8 szővő- és fonógyár dolgozik az ország különböző vidékein. A cement-, 
cukor- és fajanszgyárak mellett ma gyufa-, üveg-, papír- és robbantószergyárak 
vannak üzemben és a nehézipart a Karabükben jelenleg épülő és ősszel üzembe
kerülő állami vasolvasztók és acélművek képviselik. A vegyiipar létesítése a múlt 
évben felállított ú. n. második «ötéves terv» egyik fontos pontja. E szerint kénsav-, 
műtrágya-, szóda- és rézgálicgyárak épülnek az ország ezirányú szükségleteinek 
fedezésére.

A bányatermékei révén Törökország a múltban néhány esetben kiváltságos

Anatóliai «araba» ; du rva  nemezből készült bárkaszerü kassal, a term ények szállítására.
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A pályaudvar előtti té r  A nkarában.

helyzetet élvezett a világpiacon. Elsősorban a krómérceknek, továbbá a boracit- 
nak és a korundnak volt Törökország hosszú ideig az egyedüli szállítója. Az új- 
kaledóniai és rhodesiai krómérctelepek felfedezése megdöntötte kizárólagos 
helyzetetét ezen a téren. Ma főleg szén, réz- és legújabban vasércbányászata fej
lődik rohamosan. A Zonguldak vidéki bányavidék a card iff i szénnel egyenértékű 
szenet szolgáltat ; innen látják el teljes egészében a török államvasutakat és a 
hajózást. A szén egy része pedig kivitelre kerül. Talán kevesen tudják, hogy 2—8 
évvel ezelőtt a budapesti háziasszonyok török szénből készült gázon főztek. 
Erganimaden mellett vannak az ország gazdag rézbányái, ahonnan nyers feldol
gozás után kerül külföldre a réz. A legújabban feltárt divrigi magnetitbányák 
fogják a vasércet szolgáltatni az állami vasművek számára ; jelenleg Anglia a 
vevője az összes bányászott vasércnek.

A minden vonalon gyorsan fejlődő Törökország évszázadok mulasztását 
akarja pótolni. Óriási a különbség a háborúelőtti Törökország, a «beteg ember» 
és Atatürk Törökországa között. Míg a régi Törökország aléltan vergődött az 
európai hatalmak hódító törekvéseinek gyűrűjében, Atatürk Törökországa izzó 
nemzeti érzéssel és nemzeti öntudattal vívta ki teljes függetlenségét. Az iszlám 
világnézete gátolta az ország fejlődését, ennek az állam és a vallás szétválasztása 
lett a következménye. Az európai gyáripar gazdaságilag fojtogatta a talpraállott,' 
függetlenné lett országot, Atatürk Törökországa erre nemzeti, török gyáripar lé
tesítésével válaszolt.
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ÁRKÁDIÁBAN.
írta vitéz TEMESY GYŐZŐ dr.

Árkádia neve operettekben szerepelt és irodalYni pereskedés volt miatta, 
de sohasem tudtam elképzelni, valójában milyen vidék. Az irodalomtörténetből tu 
dom, hogy jó száz éve volt az «árkádiai per». Kazinczj^ Ferenc azt ajánlotta, hogy 
Csokonai sírjára ez kerüljön : «Árkádiában éltem én is» és az életrajzi adatok. 
A «Debreceni Kör» se tudta, minek a szimbóluma Árkádia. Azt tette, amit a ma 
embere tenne : felütötte a lexikont. No, ez állt benne : «Jó legelő, kivált szama
rak számára».

Csoda, hogy megsértődött? Az író azt akarta kifejezni, amit Ady száz év 
múlva a «magyar ugar» szóval : giz-gazos, bozótos földet talált itt, azaz művelt
ségben elmaradt helyen, megértetlenül élt. Azért is kíváncsi voltam Árkádiára, 
mert a történelem azt tanítja róla, hogy mindig külön része volt Peloponneszosznak. 
Se a spártaiak, se a messzeneiek, se mások nem tudták tartósan meghódítani 
vitéz hegyi pásztornépét. Ezért mindig úgy képzeltem, hogy Árkádia füves fennsík, 
mint Tibet jó része vagy a spanyol Mezeta. A magas, Dinári típusú mészhegység- 
nek olyan fennsíkos vidékét képzeltem el, amilyen az északalbán Álpokban, az 
albán-montenegrói határvidéken van. Kitűnt, hogy magashegyi felvidék, nem 
fennsík, csak kisebb fennsíkok találhatók rajta.

Az ókorban dórok szállták meg, de ezek a törzsek végig megtartották egy
szerű, pásztorkodó életmódjukat. A hódító Spártával szemben álltak. Az észak 
felől benyomult thebai hatalommal a védekező spártaiak Árkádiában, M a n t in e a  
város közelében vívták meg döntő csatájukat, 362 elején Kr. e. Akkor Eparnei- 
nondasszal tartott az egész hegyvidéki Árkádia, csak a síksági Mantineia népe volt 
kénytelen Spártát támogatni. A spártaiak döntő vereséget szenvedtek, azonban 
Epameinondasz a túlmerész előnyomulásban halálos sebet kapott. Halála után a 
thebaiak ereje megdőlt. Északra Árkádiától, a Korinthoszi öböl mentén van 
A c h a ia . Az achaiok vagy eolok újra más törzshöz tartoztak, mint a dór árkádiaiak ,* 
könnyebben is védekezhettek, mert Achaiában vannak Délgörögország vagy 
Morea legmagasabb hegyei : a 2355 m-es C h e lm o sz , oldalán az Alvilágból kifolyó 
Styx patak fátyol vízesésével, meg a 2375 m-es, kopár Z i r i a  csúcs jelzik a hegy
vidék legmagasabb pontjait. Árkádia átlag 1500—2000 m-ig emelkedő hegy
ségek felvidéke, középpontja pedig egy nagy, termékeny medence : a T r ip o l i s z i  
m ed en ce .

Peloponneszoszban a következőket szokták a nehány napra utazók meg
nézni : M y k e n a i ,  T i r y n s ,  a legrégibb ókori, sziklán épült királyvárak romjai, 
E p id a u r u s z  ókori magaslati gyógyhely romjai, (itt van a legépebb színház) és 
O lim p ia . Ennyit, erőltetve, 21/2—3 nap alatt megnézhet az ember. Azonban ennek, 
különösen Olimpiára vonatkozóan, van egy nehézsége. Az ókorban a krétai mű
veltségnek első behatolásterülete a tenger felől nyitott Argoszi öböl. Az argoliszi 
nyitott medencének városa A rg o sz . E körül csoportosulnak az említett látnivalók 
és mindez a Peloponneszosz k e le ti partvidékén fekszik. Viszont Olimpia Eliszben, 
a n y u g a t i partvidéken van, kikötőállomása Pirgosz. A két vidék igen messze 
fekszik egymástól és nincs összekötő vasútja. Argoszba még megy a vonat Athén
ből, de tőle nyugat felé csak Tripoliszig lehet menni: és pedig egy rettentő nagy ka
nyargást! vonalon. Aki aztán ragaszkodik hozzá, hogy Tripoliszból vonaton megy 
Olimpiába, annak két lehetősége van. Észak felé visszamehet K o r in th o s z ig  (hálás)
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és onnan nagy kerülővel a partvonalon futó, keskenyvágányú peloponneszoszi 
vonaton mehet Pirgoszig és ott átszáll. Korinthosztól Olimpiáig egy teljes napi 
utazással éri el Olimpiát. Vagy délnek megy az ember, a Messzinai öböl kikötőjén, 
K ó lá m é n  át, (hálás) — ugyancsak óriási kerülővel és Kalámétól egész napi utazás
sal. Nos, én kettévágtam ezeket a part körül futó vasúti lehetőségeket és elindultam 
Tripoliszból — autóbuszon. És, meglátjuk, ez nagy szó!

Az előbbieken kívül még S p á r ta  (Szpárti) és a közelében levő, bizánci ere
detű várrom, M is z t r á s z , a kedvelt látógatóbely. Csak hegymászót érdekel a 
T a ig e to s z  2400 m-ig nyúló láncolata vagy az említett achaiai hegyvidék csúcsai: 
ezek egyébként télen jó síterepek.

Augusztus utolsó napjaiban én is megnéztem újra a mikénei kultúra helyeit, 
aztán este élveztem Náfplion tengerparti sétányát, majd vonaton Tripoliszba 
utaztam. Tripoliszból azonnal autóbusz csatlakozást kaptam Szpártába, az út is 
kitűnő volt. Általában Görögország főbb helyeit ma már jó gépkocsiútak kötik 
össze és a társasgépkocsi-vonalak az egész országot behálózzák. Szpártiból vissza
mentem Tripoliszba és nekiláttam, hogy valahogy átvágjam magam Árkádián.

Mindenki csak görögül beszélt. Idejövetelkor a Peloponneszoszba, volt 
vezetőm. Azt mondta, tud franciául. De olyan gyatrán tudott és olyan esetlen 
volt, hogy még a vasúti jegyet is nekem kellett megváltanom. Elküldtem a csupa- 
teher embert és most itt álltam a tripoliszi főtéren és nem tudtam egy szóval sem 
megértetni magam. A kávés, hosszú jelzés után, angolul beszélőt kerít. Járt Ame
rikában. Toprongyos volt és gyalázatosán beszélt, meg semmi felvilágosítást se 
tudott adni. Kérdeztem tőle :

— Tud-e csak egyetlen olyan embert egész Tripoliszban, aki németül be
szél? — Hogy ő olyat nem tud. — No, kérdezze meg a kávéstól. — Végre ! 
A kávési tudja, bogy a doktor tud németül. Gyerünk hozzá. Phlenzeris dr. orvos

Á rkádia fővárosa : Tripolisz ,  Pelopormeszosz forgalmi középpontja. (Hiv. felv.)
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oklevelét Németországban szerezte : mentve voltam. Kértem, szerezzen autót, 
az rögtön vigyen Olimpiába, most még csak 11 óra, estére odaérünk. A doktor 
szivesen fogadott. Jött asoffőr : előbb jól megnézett, aztán sírt egy verset azon a 
csodálatosan sebesen pergő' új görög nyelven, végül 1800 drachmát kért (52 pengő). 
Még-néhány kérdés, a doktor nyugodtan tolmácsolta a merev válaszokat. Dühbe 
jöttem :

— Ha pofonütöm ezt a zsiványt, akkor mennyit enged?
A doktor higgadtan magyarázott: az út 115 km, 70 km belőle jó aszfalt, de 

45 km-en gyenge az út, a hegyek magasak, 4—5 órába telik és éjjel kell hazajönni 
stb. A görög végül 1200 drachmáért indult volna. Elküldtem. Csak este tűnt ki, 
hogy az összes kocsik másnapra Argoszba vannak rendelve, nagy nemzetközi 
társaság érkezéséhez. Az egyetlen szabad kocsi, ezt az alkalmat akarta kihasz
nálni. Most mit tegyek? Ekkor a kínos helyzetben lépett a színre Kamenosz úr. 
Ügy találtam rá véletlenül, még amikor athéni vezetőmet elküldtem. Az argoszi 
pályaudvaron szólított meg, angolul. Itt véletlenül újra találkoztunk. Jaffai 
görög kereskedő volt, szabadságát görög hazájában szokta tölteni. Hamisítatlan 
levantei kereskedő, mindig és mindenben a pénzt nézi, jelszava: ö k o n ó m ia , taka
rékosság. Csak mást nyúz meg, magára nem sajnál költeni, szeret jól enni és aludni. 
Már vagy ötödször mondja, ő nem zsidó, de jó összeköttetései vannak a palesztinaí 
zsidókkal. Forduljak hozzá, ha Palesztinában üzletet akarok kötni vagy ajánljam 
honfitársaimnak. Nos, az eredménytelen tárgyalás után úgy állapodtam meg 
Phlenzeris doktorral, hogy ebédelünk, aztán ő eljön a kávéházba és ott kisütünk 
valamit. Ebédközben felbukkant Kamenosz. Csak hallgatja egyidejig a tanakodást, 
(hat nyelven beszélt), aztán illő szerénységgel megszólal :

— Szabadna valamit kérdeznem ; nem megy innen Olimpiába társas gép
kocsi?

— De megy! — riadt fel Phlenzeris. — Hogy erre nem gondoltunk!
Másnap reggel hat óra előtt már benn ültünk az autóbuszban. A jegy ára

180 drachma volt, a gépkocsi árának egytizede, de egy napot vesztettem. A gép
kocsivezető hatkor kijelenti, hogy 40 percet várni kell az indulással, mert valami 
alkatrészt várnak. Kamenosz babonás :

— Nicht gut! Kein Glück!
En nyugodtan előveszem jegyzetemet és írok. T r i jw l i s z  Árkádia fővárosa, 

illetve egyetlen városa, 16,000 lakossal. Árkádiának 200,000 lakosa van és terü
letéhez tartozik egy jó nagy, de jelentéktelen tengerpart is, a Parnon hegység 
gerincétől az Argoszi öböl partjáig. A város poros, mint minden görög város, a 
Grand Hotel megfelel egy rendes másodrendű szállónak. Tiszta és olcsó: jó egy
ágyas szoba 40 drachma (1*60 P), kettőnk ebédje 77 drachma. A város neve 
Inárom várost jelent görögül, mert három ókori város helyébe épült, azok területén, 
a török uralom kezdetén. A régi városok : Mantinea, Pallantion és Tegea. Itt 
tartotta székhelyét Morea pasája ; ma püspöksége és görögkeleti papnevelője van. 
Fekvéséről azonnal látszik, hogy medencében, a hegyek alján épült. Minthogy 
még mindig van időm, leugrom a kocsiról és lefényképezem a hatvan éve épült 
püspöki templomot, a bizánci-görög stílus jellegzetes alkotását. Kamenosz öröm
mel áll oda mértéknek.

Végre elindulunk, nagy döcögéssel : kein Glück! Ütirányunk : Tripolisz- 
Levidhi-Vitina-Langadhia-Katiani-Olimpia-Pirgosz. Hopp, zökkenő, újra állunk : 
kein Glück, susogja tizedszer is Kamenosz. Éppen százados nyárfasorban állunk : 
ez a tripolisziak nagyvárosias kirándulóhelye, mi is itt vacsoráztunk tegnap, 
zenés kertben, nagyszerű hűvösben. Téved, aki azt hiszi, hogy a görög étel nem



253

nekünk való. Kiváló ven
déglősök, jól főznek, csodá
latos gyümölcseik vannak, 
különösen dinnye és szőlő. 
A városnak van egy óriási
kerttere is, esténkint a vá
rosi zenekar játszik. Teg
nap meghallgattuk a kék 
kabátba, fehér nadrágba 
bújtatott fiúk zenéjét, az 
egész város jelen volt.
Minden zenekar köteles 
első darabnak eljátszani az 
«Augusztus negyediké» in
dulót. 1936 augusztus 4-én 
vette át a hatalmat Me- 
taxas miniszterelnök és 
kormányát mindenképpen 
igyekszik népszerűsíteni.
Phlenzeris azt mondta:
«Már két éve áll a kor
mány, ez figyelemreméltó».

Az «alte Kiste» mo
torja begyújt és szágul- 
dunk. A Tripoliszi medence 
északi mélyedésében érint
jük Mantineát. A medence 
le fo ly á s ta la n . Ezért nagy
része délen is, északon is 
mocsaras, most kísérletez
nek lecsapolással. Levidhi 
után felkapaszkodunk az 
1000 m magasan fekvő 
Vitinára. Ez aztán már 
egészen más jellegű vi
dék. Egész Görögország
ban nyomasztó a csupa 
kopár mészkő látása. Ar-
goszig, aztán megint Szpártáig, majd újra Levidhi-ig reménytelen, karsztos 
kietlenség a vidék mindenütt. Csak az öntözött síkságokon van zöld folt. A hegy
oldalakon sokhelyt még a kecske se talál ennivalót. A lejtőket belepi a p u m á n ,  
a görög macchia. Haszontalan, alattomosan elnyúló alacsony cserje, a fája kemény, 
tehát tüzelhető, de egyébként a terméketlenséget jelenti. Az irodalomban ismert 
p h r y g a n a  megjelölését seholse ismerték, a járhatatlan alacsony bozótot mindenki 
purnári-nak nevezi. Megfelel a Cattarói öbölmenti bosco értelmének. Bosco ugyan 
olaszul erdőt jelent, azonban a Bocche vidékén ez a tüskés bozót neve. Ritkán 
egy-egy aleppói fenyő búslakodik a purnári tengerben.

Most, útban Vitina felé, egyszerre csak fe n y ő e rd ő b e n  jártunk. Lúcfenyőt az 
athéni Parnes óta nem láttam. Az erdő óriási kiterjedésű, az út nagy kanyarodók
kal kapaszkodik felfelé és Vitinán éppen, a hegyoldalban, állami lü d ő s z a n a tó r iu m

Jellegzetes terraszos í'öldmívelés Árkádia alacsonyabb részein. 
(Szerző felv.)
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van. Yitina előtt, hogy megálltunk : ki hitte volna a következményeket? Vitina 
után kezdődött a «kein Glück mit der alten Kiste». El kellett térni egy messze 
fenn a hegytetőn lévő községbe : V a lte s z in ik o s z -ba. Földrajzi szempontból csak 
örülhettem ennek a kitérésnek. Még sűrűbb fenyőerdő, az egész vidék jó vadász
terület, itt van a katonatisztek üdülője az úton, egészen korszerű szálló formájá
ban. Árkádia kellős közepén voltunk, a világtól egészen elvágva, csak ez a rossz, 
keskeny hegyi út köti össze az országgal. Nem csoda, hogy ez mindig különálló 
terület maradt. Yalteszinikoszban három utast vettünk fel. Ez másfél óráig tartó 
művelet volt, mert mi postát hoztunk. Az egész falu kitódult és a népgyűlés fő
szónoka Kamenosz volt. Ür és paraszt, lány és férfi ugrált, kiáltozott, nevetett, 
sikított és Kamenosznak ünnepi küldöttség nyújtott át sajtot és bort. Egyórai 
veszteség után ugyanazon a keskeny úton kanyargunk vissza. Mavuljana község
ben állunk még meg, aztán nekivágunk L a n g a d iá n a k .

Negyedtizenkettőkor a kocsi hátsó tartóján meglazult egy csomagtartó szíj. 
A kocsikísérő, bizonyos Panajotti, nagyott üvöltött és a vezető megállt. Igen, 
megállni tudott, de mire az a gaz Panajotti megigazította a csomagot, nem tu
dott többé megindulni. Álltunk és gyujtáspróbát rendeztünk, ötödször, tizedszer, 
hiába. Szerszámok, javítás, kínlódás. Még jó, hogy kellemes szél fúj és tegnap 
pihentünk. 12 órakor még állunk : a két ember nem ért hozzá, Panajotti egészen 
kontár. Alattunk patak, neve Lousziosz és szép jegenyesor. Meglátogattam a leg
közelebbi parasztházat: kecske, sajt és tojás mindenhol van. A hegyoldalak itt is 
kopárak, de lenn szép kukorica nő i; az alacsonyabb dombokon összegyűjtik a 
köveket és falakat építenek belőlük. A fal egyrészt megvédi a kevéske földet a

Langadhia, á rkádiai hegyiközség.
A legm agasabb és a legalacsonyabb ház közt 300 m m agasságkülönbség van. (Szerző felv.)
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széltől, másrészt gyűjtőhelye a szántáskor kikerült kőnek. így keletkeznek a 
te r ra sszo s  m ű v e lé s ű  földek. Ez a mívelési mód Árkádia alacsonyabb dombjain 
jellegzetes.

3 órakor felbukkan egy Pirgoszból jövő autó. A vezető kijelentette, hogy 
nem segíthet, sietős az útja. Pedig ugyancsak a görög vasútnak (SPAP) kocsija, 
de a vonalon a vezető az úr. Kijelentette, hogy Langadbia öt km, gyalog könnyen 
elérhetjük.

— De akkor maga öt perc alatt eléri; vigyen oda bennünket, mert ott leg
alább ehetünk! — méltatlankodott Kamerosz. Hiába! Elment.

Negyedóra múlva újabb kocsi jött szembe az úton. Rendkívüli járat. Ez 
annyit hajlandó volt megtenni, hogy visszavisz bennünket Yitinába, de körúttal, 
Dimitszanán át. Ehhez azonban a mi kocsink kerekei kellenek, mert az övéi nem 
bírják a súlyt! Jó, lassan — keleten mindenre van elég idő! — kicserélték mind 
a négy kereket, Kamenosz sűrű áldásai közepette. A csodálatos csak az volt, 
hogy ehhez 300 m-re eltávolodtak egymástól és Panajotti az utolsó kereket 
közvetlenül a másik kocsi előtt elengedte a lejtőn, mire az pokolba gurult, az 
egész társaság üvöltözése közepette. Tíz percbe tellett, míg felhúzták. — D im i t -  
s z a n a  956 m. magasan fekvő h eg ykö zség . Az antik Theutisz helyén áll. Szabad
ságszerető lakói mindig szemben álltak a megszálló törökkel. Azzal dicsekednek, 
hogy soha egyetlen török be nem tette a lábát. Lehetséges, mert Albániában is 
van sok elszigetelt hegyközsége Malcijának, mellyel a török nem törődött. Dimit- 
szanában a hódítás idejében hazafiás. iskola állott fenn és ez mindenkor szította 
a görög szabadság hitének tüzét. Gyönyörűen fekszik, a házakat a hegyoldalon

Alfiosz völgye. Az előtérben látszik a folyó vize : ritk a  tünem ény Görögországban.
(Szerző felv.)
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szórták végig. A föld nem tudja a most megszaporodott lakosságot eltartani, azért 
messze földre elmennek iparosnak, kereskedőnek.

Estére újra V i t in á b a  érünk. Itt kell aludnunk. Amerikában járt görög modern 
szállójára bukkanunk, az ágy ára itt is 40 drachma. Csak szálló. Elmegyünk 
szaglászni valami ennivaló után. Hamarosan csodadolgok sülnek ki. V i t i n a  szép 
templomának küszöbe 999 m. magasságban van. A templom igen szép, papja 
tudós teológus és történetíró : van egy alacsonyabb óratornya és egy maga 
sabb harangtornya, mindkettő nyitott. A templom előtt van a község piaca- 
középpontja, az árkádok előtt a vidék három jellegzetes fája : babér, eper és, 
aleppói fenyőfa. Nos, a téren kitűnt, hogy itt 2000 nyaraló van, a községnek 
is csak ennyi a lakosa. Vendéglők sora kínálja a recinált bort. Egész csomó angol 
érkezett vadászni. Az erdőségekben, még nehány száz méterrel feljebb a hegység
ben, nyúl és nagyvad is van. Azonkívül a fenyőerdők igen keresett nyaralóhelyek — 
táborozok számára : málhásállaton viszik fel sátorfelszerelésüket és hetekig fenn 
élnek. Források vannak. A lakosság sovány földjéből, állataiból, vendégeiből él, 
aztán erdőmunkás és a közlekedés szolgálatában áll. Mindez azonban nem segített 
azon, hogy még nem ettünk és a vendéglők csak estére főznek. Erre Kamenosz : 
«Tavernában jobb és olcsóbb az étel». A taverna egyenértékű a budai kiskocsmával. 
Beiszli. Nos, Kamenosz egyenesen a konyhákba ment és szaglászta, mit főznek. 
Közben tréfáival vidította fel a szakácsnékat. Egyikben aztán felfedezte, amit 
keresett. Nagyott csettintett hozzá :

— Gurunó pulosz! Ah, feiner kleiner Schwein!
Szóval ropogós malacsült. Ki hitte volna, hogy a világnak ebben zúgában 

királyok ínyére méltó pecsenyét kapunk, rogyásig, fejenkint egy pengőért. Ehhez 
kimondhatatlanul illik a recinált bor. Hát még a remek szőlő! Azt hiszem, Görög
ország egyik jellegzetessége a re c in á lt  bor és így szólnunk kell róla. Az országban 
a nyár olyan forró, — 42—-45° C déli felmelegedéssel sivatagi éghajlata van — 
hogy a bor se edényben, se hordóban el nem áll. Az ókorban a bort agyagedényben 
tartották. Hogy az edény falán át ne szüremkezzék, meg hogy a bor meg ne kapja 
az agyag ízét, a korsó falát az itt erdőket alkotó aleppói fenyő gyantájával 
vékonyan bekenték. A bor erre felvette a gyanta illatát és — nem romlott meg. 
Azóta máig is azt teszik, hogy a bort átitatják a gyanta illatával és akkor, nyílt 
edényben, a legnagyobb melegben is eláll. Van, aki ihatatlannak találja a gyantá- 
zott bort, de ez alighanem inkább kényeskedés. Ez a bor megfelel az éghajlatnak 
és a görög étrendnek is. — Ha még hozzáveszem, hogy itt fenn nyoma sincs a fül
ledt forróságnak és reggel a szálló erkélyén 14° C-t mértem, akkor érthető, miért 
tódulnak fel Vitina vidékére a nyaralók. Athénben a nyári hónapokban még éjlej 
se száll a hőmérséklet a 25—26 fok alá.

Az útiterv az volt, hogy a másnapi hatórai, tripoliszi kocsival megyünk 
Olimpiába, vagyis egy teljes napot veszítünk. Az ügynökkel megbeszéltük, hogy 
félkilenckor indulunk. Elővigyázatból már háromnegyednyolckor ott voltunk az 
állomáson. A kötnivaló nyugodtan kijelentette, hogy az autóbusz negyedórával 
ezelőtt e lm e n t. Mikor jön a következő? — Holnap ilyenkor, felelte únottan. Hej, 
látni kellett volna Kamenoszt! Nem hiába károgott tehát : kein Glück! Ez annyit 
jelentett, hogy elkéstünk a Chelmosz megmászásáról; nem látjuk meg a Styx 
vizét, Kalavritáról le kell mondanunk. Mégis nevetnem kellett a dolgon. Csoda-e 
az ilyen «korszerű» közlekedési szolgálat, amikor az autóbusztársaság ügynöke a 
következő foglalkozásokat űzi: 1. Egy 2 X 3 méteres helyiségben trafikos, 2. ugyan
ott szatócsüzlete van, 3. ugyanott c ip ő t is z t í tó  és 4. ugyanott közlekedési ügynök. 
Mindezek mellett suhancféle, mafla ember. Megindult a telefonálás. A görögöknek
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van közlekedési és idegenforgalmi rendőrségük : ide is jutott belőle egy altiszt, 
szép egyenruhával. Ö is közbelépett a tripoliszi volnalparancsnokságnál, de hiába 
mondtuk, hogy hagyják meg az ügynököt cipőpucolónak, és nekünk küldjenek 
személykocsit, az idő eltelt délig. Ekkor táviratot menesztettem athéni követ
ségünknek, meg a minisztériumnak és végre negyedháromkor megjelent egy 
franciaszakállú finom úr, négyüléses személykocsival, mondván: voici, rendel
kezésükre áll.

L a n g a d h i a v olt a legközelebbi hegyközség. Szép kőházakból többszáz méteres 
magasságkülönbséggel épültek a házak. Azonban már Vitina után újra kezdődött 
a kopár hegyek sora. Egy-egy forrás körül falu épült, mint ez a Langadhia is, de 
egyébként a medrek szárazak, csapadék egész nyáron át nincs és minden vigasz
talanul kietlen mészkő. Az útból azt a Tripoliszban jósolt 70 km aszfaltos részt 
sehogyse találtuk meg : gyenge, de járható autóút, ez az igazság.

Két és félórás rohanás után, igazán kiváló gépkocsivezetőnkkel, elértük az 
enyhébb dombvidéket, a nvugodtabb, lekerekített hátságok otthonosabb kör
nyékét. Végre kiadós források és élő folyók is jelentkeznek. Zöldelő bokrok, mívelt 
szántók, ligetek : itt vagyunk az A lfc iio s z  völgyében, az Olimpiába vezető, valóban 
jó úton.

Milyen más a táj, ha zöldelő fa, csörgedező víz .ékesíti! Már átértünk E lis zb e  
és ez a magyarázata annak, miért helyezték a görögök ide az olimpiai játékokat. 
A folyóvölgy termékeny, nyáron is van elég vize, fája, növénye, tehát el tud tartani 
nagyobb tömegeket is. Ha ezeket a játékokat Árkádiában akarták volna rendezni, 
az élelmet magukkal kellett volna hözniok, a közlekedésről pedig jobb nem be
szélni. Bizonyára az ókorban is akadt volna egy-két közlekedési «Schuputzer».

Már közel járunk Olimpiához, mikor a kocsi egy oldalvölgynél megáll * 
B e r tz ia , csárdával az út mellett, házai fenn vannak a hegyen. Nagyszerű lát
ványban van részünk. Folyónyi k a r s z t i  fo r r á s  fakad a domboldalon : óriási platán 
települt a forrás fölé, gyökerei beágazzák az egész környéket, a forrás, három 
igen vastag ágban, a g y ö k e re k  a ló l bukkan ki. Kitűnő ivóvíz, nagyszámú kecske
nyáj itat alatta. Ezért van az Alfaioszban mindig sok víz ; a csárda szerint öt-hat 
ilyen forrás van a közeli vidéken. Hármat én is láttam. Továbbereszkedünk és 
43 m magasságban, örökké zöldelő halmok között e lé r k e z ü n k  O l im p iá b a ! Ott 
fekszik, ahol a Kládeosz patak belefolyik az Alfaioszba. Az atléták és a nézők a 
szent liget körül (falu az ókorban nem volt itt), az erdőkben táboroztak és elegendő 
gyümölcsöt, olajat, húst és vizet kaptak, meg a szép vidékben is gyönyörköd
hettek.

Még süt a Nap. Háromnegyed hat. Rohanunk a romokhoz.
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SZÓFIÁBAN.
írta ÚJHELYI JÓZSEF dr.

Régóta kimondhatatlan vágy vonzott a nyugati kultúra felé, sokat sóvá
rogtam az Alpok, a norvég fjordok képzeletet is fölülmúló természeti gazdagsága 
felé, de azért egyik sem foglalkoztatott annyira, mint a Balkán. Képzeletemben 
a Balkán, ősi, civilizálatlan tájrajzával olyan eredetinek tűnt fel, akárcsak színes 
néprajza. A hosszú balkáni tervezgetés után Bulgáriára jutott a választásom. 
Kedves, Bulgáriában otthonosan járó társammal * együtt. Utunk fó'célja növény
tani kutatás volt, természetes azonban, hogy nyílt szemmel néztem egyszerre 
háromfelé is.

Megfelelő előtanulmányok után szálltunk be egy júniusvégi éjjelen az 
expresszhajóba Budapesten. A hajó másodosztályú fedélzete a nemzetköziség 
tökéletes képét mutatja. Gyorsan hadaró, idegen hangok vegyülékéből lassan- 
kint széjjel tudja válogatni az ember q, különféle szláv nyelveket. Mindezek közül 
legkellemetlenebb, éles, bántó hangjával a cseh. Eleinte úgy tűnik, mintha csak 
ordítozásuk vívná ki elsőbbségüket, de azután lassan rájövök, hogy a számuk is 
a legnagyobb. A teljes két napig tartó hajóút folyamán kialakulhatott a valódi 
kép. Bulgária olcsó nyaralóhelyei, főleg Várna vonzza őket és a propagandának 
is jó szolgálatot tesznek. Nem akarom hinni, mikor lassan felmelegedő, szerény 
bolgár diák útitársam, aki Budapesten folytatja orvosi tanulmányait, felvilá
gosít, hogy évenként hány bulgár járt Cseh-Szlovákiába tanulni. Amíg a budapesti 
egyetemeket a legutolsó évben ötvenen látogatták, Cseh-Szlovákiában három
százan voltak.

A vegyes társaság azonban csak addig köti le a figyelmem, amíg el nem 
hagyjuk Mohácsot. Ahogy lekerül a piros-fehér-zöld zászló az árbocról, az egyik 
korlátnak dűlve, két sóvárgó, bánatos szem bámul a meg-megszakadó ártéri 
erdőség mögötti magyar rónák felé. Majd régi Nándorfehérvár ősi várfala, 
Galambóc, a Kazán szoros, a levert Széchenyi tábla, Orsóvá kimondhatatlan 
fájdalommal tölt el.

Tünedeznek már az Alduna magas hegyei, amikor zöld csík tűnik fel a víz 
közepén : Ada-Kaleh! — hallom innen is, onnan is. J a j! Ha megállna itt a hajó! 
Nagyot fordul a Duna. Nem tudom, hová igyekszik hajónk, mert állandóan 
irányt változtat. Végre közeledik a szigethez. Kiszállhatunk! fut végig az örömhír. 
Lent, a kijáratnál, szinte egymást tapossák az emberek, mindenki elsőnek sze
retne kiszállni. Mintha a paradicsomba, a boldogság földjére jutnánk. Legalább 
is képzeletünk nem tarthat mást róla. Az egyébként kínzó hőségben üde szellő 
csapja meg arcunkat. Én is kiszállok a hajón megismert bolgár diák társa
ságában. Burgaszból, a Fekete tenger nagy kikötőhelyéről járja meg évenkint 
a hosszú utat Budapestre. Másodéves orvostanhallgató, de már folyékonyan 
beszél magyarul, akárcsak két társa. Csendes, zárkózott fiú, ezért aránylag nehe
zen oldódik fel a nyelve, pedig volna kérdezni valóm. Inkább pesti élményeiről 
beszél, mint Bulgáriáról.

Leérünk a szigetre, ahol már egy kissé széjjelebb oszlik a tömeg. A kis utcát 
felül szőlőlugas borítja, kétoldalt színes bazárok szegélyezik. Sok minden színes 
csecse-becse, török feliratú tárgy csillog mindenfelé. Szeretnék én is venni vala
mit, de csak pengő van nálam. Meghallja töprengésem az egyik bazáros, magyarul 
szólít tneg, hogy elfogadja a pengőt is, jó pénz az errefelé.

* Pénzes A ntal dr. budapesti középiskolai tan á r, botanikus.
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Amint tovább megyünk, valóságos bábeli nyelvzavar vesz körül. Az egyik 
törökül, a másik németül, majd románul, szerbül, franciául kínálja portékáját. 
Elhalkul a zsivaj, a monarchiától épített vár romjaihoz érünk. A nagy kazamaták 
ádáz villongásról tanúskodnak. Ez a kis sziget maradt a töröknek sokáig leg
északibb erődje. Sokat tusakodtak itt az osztrákkal, majd a szerbekkel, bolgá
rokkal, végül is az 1878-as nagy általános bulgáriai vereségük Ada-Kaléht is 
átadásra kényszerítette. Most Románia az ura, de lakói legnagyobbrészt most is 
törökök. A levegő szinte nehéz a virágillattól, a nagy. árnyékos ligeteket rózsa-, 
dohány- vagy szőlőkertek váltogatják. Elszórt, könyökbe tört utcácskák, düle- 
dező deszkapalánkok mindenfelé. Egy bőbugyogós török nő éktelen hangon 
ordít egy kisleány után, de ijedten fordul vissza, mikor meglát minket, mert nin
csen lefátyolozva. Dán utasok érnek utói. Csodálkozva néznek, amint egy nagy 
eperfáról szedjük a duzzadt, piros szemeket. Óvatosan, először csak nyalogatják, 
később azonban nekiesnek. Ilyent, úgy látszik, arra felé nem igen látnak. Bulgár 
társammal sóvárogva nézzük a csinos villákat, nem ártana a gondtalan szigeten 
felejtenünk magunkat.

A forró fedélzeten nagy a némaság. Lassan eltörpülnek a hegyek. Mindenki 
a Vaskapu csodálatos alkotmányát nézi. A betongátból nem látszik semmi, de 
egy csíkon túl fehéren fodrozódik a Duna. A sok vízalatti szikla fodrozza a folyót. 
Itt a Vaskapu keskeny medrében csak úgy száguld a víz. Dél felé jár. A sík partot 
nagy füzesek szegélyezik. A társaság nagy része lemenekül a fedélzetről. A hangos, 
kiabáló cseheket azonban egy másik csoport váltja fel. A Pozsonyból jövő, Buda
pesten és Belgrádnál felszaporodott bolgár diákcsoport a fedélzet elejére tömörül. 
Az árboc zászlót cserél, a bolgár diákok ajkán felcsendül a bolgár himnusz. A csehek 
úgy látszik, nem akarták jelenlétükkel elrontani e mélységesen szép perceket. A 
himnusz hangjai mögött ott volt mind a tíz hónap sóvárgása a távoli haza után.

Végtelenül unalmasak a partok. Balfelé mélyen belátunk a Havasalföld 
egyhangú síkságába. A bolgár partot mindenütt meredek löszfal szegélyezi.

Lom h atárváros a D una p a rtján , a N yugat felé irányuló kereskedelem gócpontja.
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A Balkán hegység fennsíkot alkotó krétakori mész- és komokkőtáblái végződnek 
itten. Ezeket a táblákat fedi a lösz. De mintha valami megszakítaná a part álmos 
egyhangúságát. Yidin várának tornyai tűnnek fel. Valamikor Nagy Lajos alatt 
szerepelt Bodon a magyar történelemben, később a törököknek volt legerősebb 
vára. A lakosság jelentékeny része még ma is török. A Dunára néző szép, modern 
házak mögött előbukkanó mecsetek is tanúskodnak róla. A pokoli hőségben végre 
is felvidulunk. Lom következik, hajóútunk végső állomása. Összeölelkezünk bolgár 
testvéreinkkel, majd boldogan hagyjuk el a hajót.

Lom-Palánka Bulgária nyugatfelé tekintő kereskedelmének fontos kapuja. 
Legrövidebb és közvetlen vasúti összeköttetése van az ország fővárosával, Szófiá
val. Bulgária nyugati részén termelt árut itt rakják hajóra, viszont a rakodón 
a drága német gépek és finom áruk várakoznak a továbbszállításra. Jóleső érzés 
tölt el, amidőn föltűnnek a vadonatúj, zöldre festett, magyar gazdasági gépek is.

Bövid séta a városkában elárulja, hogy túljutottunk Kelet kapuján, Bel- 
grádon. A házak teteje szokatlanul lapos, a görögkeleti templom tornya nem 
nyúlik a magasba, ezzel szemben ott kecseskedik a bolgár városokban elmarad
hatatlan minaret, az ötszázéves török uralom emléke. Betérünk az egyik kert
helyiségbe vacsorázni. Társam a kirakott friss húsokból kiválaszt néhányat. 
Ezeket a darabokat a szemünk előtt sütik meg a nyílt tűzhelyen. Elragadtatva 
fogyasztom el a párolgó kecskekolbászt, a kebabcsetet, a nyárson sült bélfodrot, 
májat, a zakuszki na-szkara-kat. Ha ilyen lesz az ellátásunk, semmiben sem lesz 
hiba. Visszatérünk a rakodóhoz. Szinte hihetetlen kép tárul elénk. A rongyos, 
vastagajkú fekete négerkeverék, a rakodó hamáli, hátán gyékénypárnával, 
egyedül visz le a hajóba egy zongorát ; utána a másik, a harmadik ballag, módo
sán. Hihetetlen az erejük. Igaz, hogy kímélik is magukat. Amikor megkerestek 
néhány levát, egy lépést sem dolgoznak tovább, ha tízszeresét is kínálják a bér
nek. Társamat, aki nem először száll ki a lomi kikötőben, vigyorgó képpel, 
ismerősként üdvözli az egyik. Egy perc alatt el is tűnik a málhánk, nekünk csak 
be kell .szállnunk a vonatba, ahol társam megnyugtatásából ítélve, a legjobb 
helyet fogjuk kapni.

A Lomtól Szófiáig tartó kétszázhúsz kilométeres út minden kanyarulatnál 
újabb meglepetést nyújt. Eleinte Alföldünkhöz hasonlít. Az aranysárga búza
táblák helyén legnagyobbrészt már hosszú keresztsorok fekszenek. Azonban, 
nűntha mégis más volna a vidék. Nem olyan egyhangú. Elszórva mindenütt 
hatalmas faóriások tarkázzák a képet. Eltűnik a síkság és a jobbról, balról emel
kedő dombok hamarosan hegyekké nőnek. Jól bent vagyunk a Nyugati-Balkán, 
Stara Planina (Öreghegység) láncai között. A Botanja völgye mindinkább szűkül, 
a tölgyerdő már teljesen elzár minden kilátást. Nagy zökkenővel megállunk. Vracá- 
nál vagyunk, a bolgárok Segesvárjánál. A Romániában szervezett nemzeti föl
kelés, amelyet Kriszto Botev, a bolgárok legnagyobb lírikusa vezetett, itt mérte 
össze erejét 1876-ban az elnyomó törökkel. A véres csatában maga Botev is 
elesett. Szobra is itt van. Lenyűgöző látvány a vracai gyönyörű szakadékvölgy. 
Mészkőhegyei különben cseppkőbarlangjukról is híresek. Az alagutakkal és 
bevágásokkal tarkított vasútvonal végül eléri az Iszker völgyét. A környező 
hegycsúcsok már túlhaladják az ezernégyszáz méter magasságot, is A rohanó 
zúgókkal, vízesésekkel teli folyó hol jobb, hol baloldalra kerül. Máskor el-eltűnik, 
sötét alagútba rohannak, hogy újból előtűnjön a víz zúgása. Csodálatosan szűk 
a völgy. Csak ritkán, ha a hegyoldalra jutunk, tudunk htunkról kisebb-nagyobb 
áttekintést szerezni. Az ilyenkor érvényesülő nagy fehér sziklaóriások fennsége- 
sen szépek. Hosszú órákon keresztül tart ez a játék, míg feldöcögünk az alig
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harminc-negyven kilométer átmérőjű keskeny, magas medencébe, amelynek 
déli peremén messziről csillog Szófia aranykupolás Nevszki temploma. Keresztül
szeltük az egész Balkán hegység gerincét. Búcsút mondunk a Kárpátok folytatá
sát képező fiatal gyűrődéseknek, mert ami ezután gyönyörködtetni fog, az mind 
egy régi, a geológiai ókorban keletkezett, lekopott, majd újból kiemelkedő, táb
lákra töredezett nagy európai hegyrendszer maradványa.

A fiatal üledékkel fedett, zárt, száraz medence nagyon egyhangú, amíg elő 
nem tűnik Szófia közvetlen közelében a Vitosa 2286 méter magas, havas csúcsa. 
Az ötszázötven méter magasságot is meghaladó zárt medence eléggé szélsőséges 
éghajlatú. Minden oldalról magas hegyek veszik körül, ennélfogva elég csapadék
szegény. A hideg teleket rekkenő, száraz, poros nyarak váltják fel.

A medence déli peremén lévő fővárosnak a medencével egyetemben nagy a 
földrajzi energiája. Észak felé alacsony hágó választja el a Nyugati Balkánt 
átvágó Iszker völgyétől, amely a Dunának tartva, kifut Bulgária északi, nagy, 
lépcsős fennsíkjára. Nyugat felé Nisen keresztül egyenesen Belgrádba vezet az 
út. Dél felé a Sztruma folyó keskeny völgyén keresztül közvetlen összeköttetése 
van a híres dohányföldekkel, valamint az Égéi tengerrel, viszont keleten 
egyenes út halad a Balkán és Antibalkán láncai között elhúzódó híres völgybe és 
a rózsatermesztés központjába, a Karlovoi medencébe. Ugyancsak erre, kissé 
délebben vezet Kelet nagy országútja Istanbul felé, amely az aránylag alacsony 
Trajánus kapuja hágón át Bulgária leggazdagabb részét, a Marica folyó mestersége
sen öntözött, rizsföldekben bővelkedő, sűrűn lakott területét érinti. Közelében van 
Bulgária legfontosabb szén- és ércbányáinak nagy része. Ennyiféle termelő- 
terület, nagy kereskedelmi fontossága mellett, méltán emelte Szófiát újból a sza
bad Bulgária fővárosásává, és nagy a valószínűség arra, hogy rövidesen az egész 
Balkán félszigeten vezetőszerephez jut, hiszen a félsziget kellős közepén fekszik.



A főváros jelenlegi képe csodálatos keveréke a nyugat technikai vívmányai
nak és az ősi, bizánci, valamint a török hagyományoknak. Bulgáriában a török 
uralom ötszáz esztendős múltra tekint vissza. Itt nem tisztán hódító jellegű volt,, 
mint nálunk, érthető, hogy nagyon sok nyomot hagyott maga után. Már a Krisztus 
előtti- századokban is ismert római telep. A «Szveti Georgi» templom alapépít
ménye a II. századból származó római fürdő. «Szveti Szófia» temploma, melyről 
a város a nevét kapta, a XIV. századból származik. A város a török uralom 
előtt többször került Bizánc uralma alá. A török uralom főképpen a mecsetek és 
fürdők építésével hagyott mélyebb nyomokat a mai városon. Ezekből a mecse
tekből ma már csak egy maradt meg eredeti alakjában. Ma is használják a szófiai 
törökök ; a többit átalakították görögkeleti templommá. Ugyancsak török 
építészeti emlék a városi fürdő. A többiből vajmi keveset találunk. A fölszabadí
táskor, 1877-ben, az alig húszezer lakosú város nagyszámú török lakossága 
elmenekült, emlékül a feneketlen sarat és düledező házakat hagj'va vissza. Ami 
pedig még a török kultúrából fennmaradhatott volna, elsöpörte a törökök iránti 
mérhetetlen gyűlölet. A most elénk táruló város a XIX. század szülötte. Rende
zett, széles utak, négy-hatemeletes házsorokkal, a legfejlettebb közegészségügyi 
és közlekedési berendezkedésekkel. Nyugati stílusú középületek, tágas nagy terek. 
A régi Szófiából úgyszólván semmi sem maradt. Ennek az egységes építkezésnek 
köszönheti, hogy középületei megfelelően érvényesülnek és nincsenek úgy eldugva, 
mint a mieink. Mindenütt a csin és a jólét kísér. Nincsenek nagy ellentétek. 
A baraklakások emberietlen nyomora nem találkozik a féktelen fényűzéssel. A 
hírverés őrületének nyoma sincsen, ezreseket sem lehet egy éjjel elkölteni, hiszen 
a legelőkelőbb helyeken is polgári árakat számítanak. Éjfél után mély csendbe 
borul a város és az addig is mérsékelten alkalmazott, főképpen idegen érde
keket képviselő reklámfény is alábbhagy. Nappal sem sok gondja akad az egyéb
ként kitűnő rendőröknek. Gépkocsi csak elvétve száguld az utcákon. Itt még

Szófia. Szveti N edelja dóm, a török elnyom ás a la tt  a nem zeti érzés megőrzője.
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igen nagy szerepük van a 
fogatoknak, melyek oro
szosán magastámlájúak és 
díszes takarójúak. Az apró 
lovakon csak úgy csillog a 
sok szerszám. Az egész 
várost különben az utcák 
közepére helyezett villa
mos hálózat ágazza be. A 
háború vereségeit kihe
vert város újabban is 
nagy átalakulást él. A 
modern nyugati stílus tért 
hódít. Lépten-nyomon be
fejezetlen épülettömbökbe 
botlunk. A gyors fejlő
dés, úgy látszik, gazda
sági nehézségekkel küzd, 
mert van olyan épület, 
amelyet 6—7 év óta sem 
fejeztek be. Igen sok már 
régen lakott, de az erkélye
ken még nincsen rács, az 
ablakok testetlenek. Sok 
monumentális középület 
épül vagy most tervezik. 
Nem régen befejezett víz
vezetéke nyolcvan kilomé
terről hozza a vizet a Rila 
hegységből. Gyors fejlődé
sét mutatja, hogy a felsza
badítás óta, mióta újból az 
ország fővárosa lett, la
kosainak száma húszezer
ről háromszázezerre emel
kedett.

Bolgár leány nemzeti viseletben.
E lőszeretettel alkalm azzák a m értani fo rm ákat és érm éket.

Középületei közül a 
legfeltűnőbbek a templo
mok. Stílusuk, azok szá
mára, akik először járnak
keleten, szokatlan, de egyúttal mélységesen szép. Az egész Balkán félszigeten 
páratlan a legnagyobb templom, az Alexander Nevszki katedrális. A város 
legmagasabb pontján, hatalmas tér közepén, Bulgária felszabadításának em
lékére építették, orosz és bulgár építészek közreműködésével. Nincs a város
nak olyan része, ahonnan ne láthatnék. Érdekes az a nagy ellentét, amely a 
modern építészet előbbi remeke és a mellette szerényén meghúzódó, 1400 éves 
«Szveti Szófia» templom között van. Köztudomású, hogy a görögkeleti vallás sokkal 
misztikusabb és külsőségekben gazdagabb, mint a nyugati. Ezt éreztem akkor is, 
amikor beléptem a gyönyörű katedrálisba. Az előcsarnokban számtalan gyertya, 
a gyufaszál vékonyságától karvastagságúakig. Ki mennyit ajánl fel, olyan vas



tagot égetnek. Előttem vásárol egy úriasszony néhányat. Követem a templomba. 
Egy szent-kép előtt meggyujtja a gyertyákat és letérdel. Egészen meggörnyed, 
feje majd a földet éri. Hányja kivárhatatlan ideig a kereszteket. Föltekintő arcát 
látva, megborzadok. Ilyen átélést keveset láttam még. A gyönyörű freskók, bibliai 
jelenetek, a beszűrődő délutáni fény sem tudták a hatást elkergetni. Elmentem 
újra, most már a vasárnapi, ünnepi nagymisére, amelyet a bolgár egyház feje 
tartott. Sohasem fogom elfelejteni azt az ünnepi érzést és csodálatot, amit akkor 
éreztem. A papok külső megjelenése is szokatlan. Hosszú szakálluk, vállukig 
érő hajuk van. Majd mind szép szál ember. A misét tartó főpap teljesen hófehér 
hajú és szakállú. Amikor a közönség elől elzárt szentély íves kapujából megáldja 
a népet, mintha maga Szent Péter jelent volna meg. A városi park közelében, a 
Mária Lujza utca betorkolásánál, szép tér közepén áll a török elnyomás idején 
mérhetetlen szolgálatot tevő Szvet-i Nedelja dóm. Őre volt a bolgár nyelvnek, 
hitnek és a nemzeti érzésnek éppúgy, mint sok más kolostor az országban.

A XY-ik században épült török mecsetből építették át bizánci stílusban a 
fölszabadítás után a Szveti Szedmocsilenic templomot. Egy másik, ugyancsak 
ebből a korból származó mecsetben helyezték el az archeológiái múzeumot. A város 
legrégibb építészeti emléke a «Szveti Georgi» templom, alapfalai — említet
tük már — római fürdő maradványaiból valók.

A régi műemlékek mellett a középületek legnagyobb része a XIX-ik szá
zadban épült, főleg nyugati stílusban. Ilyen a város közepén a párisi Louvrehoz 
hasonló királyi palota. Helyzete is kifejezésre juttatja azt a közvetlen viszonyt, 
amely az uralkodó és a nép között fennáll. Páratlan szépségű a nemzeti színházuk. 
A városnak a felszabadulás utáni gyors fejlődését teljesen megszakította az 1912-es 
Balkán-, majd a világháború. Az újabb fejlődés nemrégen indult meg. Most

A szófiai «Mária Lujza» ú t, balról a török m ecset, vele szemben a keleti ízlésű vásárcsarnok, 
az ú t végén a Sz. N edelja dóm, h á tté rb en  a Vitosa havas csúcsa.
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épülnek a háborúk következtében elmaradt középületek is, főképpen a görög 
stílust utánzó egyszerűségben. Feltűnően kevés a szobor. A város egyetlen szobor
művé a Narodno Szobranje (nemzeti parlament) tér közepén levő «Cár Oszvobo- 
ditel» (felszabadító cár), Il-ik Sándor orosz cár monumentális lovasszobra. Néhány 
emlékművön kívül több szobor nincs a városban.

Csodálatosan szép azonban a nagy Boris park. Külön fallal körülvett része 
a gyermekek privilégiuma. Ide csak gyerekkel lehet bejutni. Az őrtálló rendőr 
feltartóztat ; előszedem rámragadt csekély bolgár nyelvkészletem, de nincs is 
rá szükségem, rögtön észreveszi, hogy idegen vagyok és készséggel tessékel befelé. 
Ez a park elárulja, hogy nagy kincsük a gyermek. A legpazarabb gyermekjátékok 
váltakoznak szökőkutakkal, rózsakertekkel. Nagyon szép a park többi része is. 
Vasárnap délután van. A park mellett lévő széles sétányon nyüzsög Szófia közön
sége. Itt van a korzó. A mesterséges tó közepén levő szigetről modern zene vágya
kozó melódiái hangzanak. A park végéhez érek. Furulya (szvirka) hangjai ütik 
meg fülemet. A park szélén levő gondozatlan tisztáson nagyban folyik a tánc. 
Nemzeti viseletbe öltözött parasztlányok, lapossapkás gyári fiúkkal szorosan 
egymás övébe kapaszkodva, félkör alakban lejtik a nemzeti táncot, a hórót. 
A csigavonal két végén levő irányítja a táncot. Több ilyen félkör van, mindegyik 
közepén egy zenész, öltözékre ugyanolyan, mint fent a havasokban a pásztor. Az 
egyik szvirkán, a másik gudulkán (ez a hangszer hasonlít a hegedűhöz, csak három 
húrja van és a vonója olyan, mint az íjj), a harmadik gajdán (dudán). A szlávosan 
monoton zene ugyancsak leköti a figyelmem, amíg fel tudom lelni benne a vál
tozatosságot. A dallam üteme időnként változik. Hol síróbb, hol csendesebb, 
lassúbb vagy gyorsabb. A zene ütemét követve, hol jobbra, hol balra lépkednek, 
ezeket a lépéseket sokszor magyaros dobbantások váltják fel. A nagy ugrálásban 
csurog róluk a víz. Közben-közben megszakad a tánc, eloszlik a kör, de a pásztor

Az épfliő Igazságügyi palo ta  Szófia legújabb építkezésének egyik remeke.
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új zenébe kezd és rövidesen új kör alakul. Az ácsorgók letörlik homlokukról az 
izzadtságot és újra belépnek a körbe. Egészen elmerülve nézem a táncot, hogy 
emlékembe véssem ütemét, mozzanatait, midón hátulról megszólít valaki. Ahogy 
visszanézek, fehérruhás rendőr szól hozzám kedvesen. Amidőn látja, hogy 
nem értem, németre fordítja a szót. Csodálkozom ezen a nyelvcserén, azonban 
udvariasan felvilágosít, hogy rendőrtisztviselő, akit most tanfolyamra rendeltek 
be és közlegények mellett tanulmán}rozza a főváros közrendészetét. Hamaro
san megtudom, hogy szobrásznak készült, de nem volt pénze hozzá. Elragadtatva 
beszél a szobrászatról. Most is azért jött ide ki, hogy figyelje a nép arckifejezéseit, 
lelki megnyilvánulásait. A fővárosba jutott nép ugyanis, amint meséli, megőrzi 
szokásait, öltözetét, hagyományait. Ezeknek nem kell az idegen zene, úri öltö
zék. Idejönnek vasárnap délutánonként és ilyenkor nincs vége a táncnak. Az 
ideális művészlélek elragadtatásával beszél először a bolgár nyelvről, amelynek 
csak 240 ősbolgár szava van, a többi mind szláv, a bolgár irodalomról, festészetről 
és szociális viszonyokról. Megtudom, hogy faluhelyen nagy az elmaradottság, az 
analfabétizmus, hogy a bolgár zene szlávos, mint a többi balkán nemzeteké, de 
mégis más, és hogy nincs szebb zene a magyar zenénél, és mindenkinek álma 
Budapestet látni. Éjfélre jár már az idő, amikor elbúcsúzunk egymástól azzal az 
elhatározással, hogy levélben majd még többet mondunk egymás nemzetéről.

A nyüzsgő hétköznapon más megfigyelésekre is alkalom nyílik. Érdekes, 
hogy a nyugati techniaki vívmányokat bizonyos lanyhasággal veszik át, a célszerű
ség valahol mindig csorbát szenved. Apró megnyilatkozásaival lépten-nyomon 
találkozunk. Mindenütt kövezett járda szegélyezi a házakat, de minden ház 
előtt más ; nagykockás vagy aprókockás, magas vagy alacsony. A csatornák 
lejáróit elzáró fedőlap, két centiméterrel vagy kiugrik a környezetből, vagy 
ugyanennjűvel mélyebben fekszik. Ha nem nézünk a lábunk alá, hamar orra 
bukunk. Érdekes pl. fürdőik berendezése. Szófia fürdőélete a római korba nyúlik 
vissza és nemcsak a főváros, hanem a környék is szinte dúskál a meleg forrá
sokban. Kniajevo, Gorna-Banja, Bankja, a főváros mellett magas rádióaktív 
tartalmú ásványi gyógyfürdők, de kivétel nélkül gőz- vagy kádfürdők. A bulgá- 
rok ugyanis örökölték a török hagyományokat, akik a forró vízben csak áztatták 
magukat. Partifürdőre, mint ahogyan újabban mi használjuk fel gyógyforrá
sainkat, Szófiában nem gondolnak. Szófia egyetlen strandja is messze kint van a 
város szélén. Ha megfelelően ki fogják használni azt az energiát, amelyet Szófia 
és környéke mint fürdőváros nyújthat, idegenforgalma is nagyot fog lendülni.

Idegenforgalmi szempontból nagy értéke nemcsak Szófiának, hanem egész 
Bulgáriának a szívből jövő, minden igyekezetét felülmúló vendégszeretet. Csak 
egy dolog szomorított Szófiában. Sehol egyetlen magyarországi hirdetést sem 
láttam. Kitűnő áruinkat nem kínálja itt senki. A német, olasz, jugoszláv hirdetés 
mellett sehol sem látunk magyart. Budapestre is csak eldugott helyen lévő utazási 
iroda hív. Pedig nincsen népszerűbb idegen Bulgáriában a magyarnál. Csillog 
a szemük, ha megtudják, hogy magyarral találkoznak. Tapasztalataim szerint 
a kereskedelem zsidókézen van. Ezek a kereskedők úgyszólván kivétel nélkül 
tudnak németül, míg a bulgár középosztály jobbára franciául beszél. Belvárosuk
ban nagy üzletek kimondottan népművészeti cikkeket árulnak. Különösen szépek 
a bolgár hímzések, előkelő bolgár ruhák, dísztárgyak.

Heteket szeretnék tölteni ebben a keletiesen tarka életű, de nyugat- 
európaiasan csinos és tiszta fővárosban, szeretnék jobban beleolvadni érzésvilá
gukba, szellemi és művészeti életükbe, de búcsúznunk kell, hogy társasgépkocsira 
ülve, nyolcórai út után elérkezzünk útunk igazi céljához : Bulgár-Macedoniába.
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GÜÁLIJAR — AZ «INDIAI GIBRALTÁR».
írta BAKTAY ERVIN dr.

Az angolok nevezték el G u á li ja r  (Gwalior) várhegyét «Indiai Gibraltárénak.. 
A hasonlat csak félig-meddig felel meg a valóságnak, amennyiben Guálijar szikla
hegye nem a tengerparton emelkedik és nem fontos tengerszoros átjáróját bizto
sítja, de találó annyiban, hogy Északindia egyik rendkívül fontos stratégiai pontja,, 
és kétségtelen, hogy a történelem évszázadai folyamán egyetlen hódító sem tekint
hette a Dzsamna-Gangesz síkságának délnyugati részét biztos birtokának, amíg 
Guálijar várát el nem foglalta. Már pedig az említett terület egész Északindia birto
kának kulcsa : közelében fekszik Ágra, majd északabbra Delhi, ez a két város, ame
lyek természettől fogva központjai voltak a hindusztáni hódító hatalmaknak. 
Delhiből vagy Ágrából kiindulva, akár délnyugatnak, Rádzsputána felé, akár dél
nek, a Dekkan felé irányult hódító törekvés, ennek számolnia kellett GuálijarraÉ 
mert amíg Guálijar idegen kézen maradt, addig a közelében vivő nagyfontosságú 
közlekedővonalak és utak sem lehettek biztonságosak.

Guálijar a róla elnevezett indiai bennszülött állam tővárosa. Az állam a jelen
tékenyebbek közé tartozik, hárommilliónál több lakója van. Ez már komoly 
«országgá» avatja Guálijar államot, hiszen Indiában akárhány olyan fejedelemség 
van, amely alig nagyobb holmi jóféle magyar hitbizomány-birtoknál, sőt némelyik 
messze alatta marad ennek a terjedelemnek.

Guálijar, a főváros, sok érdekes és értékes műemlékkel dicsekedhetik, külö
nösen a vár, amely a város fölé emelkedő hosszúkás, meredek hegy tetején nyúlik 
el (1. kép). Valamikor régen, az örökös háborúságok idejében, a főváros magva is 
a hegyen volt, a vár falai mögött keresett védelmet, de a Pax Britannica uralma 
óta a város egészen levándorolt a hegy alatti lapályra. A várban ma a mahá- 
rádzsa palotáin kívül nagyrészt csak régi templomok és más műemlékek találha
tók. Az alant elterülő város aránylag újkeletű s ezért kevés benne a régi emlék. 
De bazársorai, terei és élelmiszert árusító vásárcsarnokai tágasak, modernebb hatá
súak és főleg tisztábbak, mint Északindia legtöbb más városában. Guálijar jómódú 
város ; ipara, kereskedelme fejlett.

Guálijarban a muzulmán hódítást megelőző időkben rádzsput dinasztiák ural
kodtak, magát a várost a hagyományok szerint Toramána, a fehér-húnok feje
delme alapította a Kr. u. VI. században. Egy régi legenda azonban másképen be
széli el a város alapítását : Szurádzs Szén rádzsput király bélpoklos (leprás) volt 
és már nem is remélt gyógyulást bajára, amidőn egyszer a mai Guálijar helyén 
vadászott a dzsangalban, épen a Gópagiri-n, a «Pásztorhegy»-en, amelyen utóbb 
Guálijar városa felépült. A hegy egyik barlangodújában szent vezeklő tanyázott 
s a rádzsput király illő tisztelettel köszöntötte ,a szádhut, azaz szentet. Ez azzal 
jutalmazta a vadászt, hogy forrásvízzel kínálta s ettől azon nyomban elmúlt róla 
a poklosság. A szent meghagyta a hálálkodó Szurádzs Szén-nek, hogy alapítson 
székvárost azon a hegyen, s új nevet adott az uralkodónak : S z u h a n - p á l -nak, 
vagyis a Védtelenek Védőjének nevezte el. Ugyanakkor megjósolta, hogy ameddig 
utódainak nevében benne lesz a Pál * szó is, addig nemzetsége meg fogja őrizni 
hatalmát. A király felépíttette Guálijart, utódai gondosan követték a szent taná
csát, s ameddig a második nevük Pála volt, addig nem is érte baj őket. Hanem 
semmiféle dicsőség sem tart örökké; a nyolcvanharmadik fejedelmi utód elfeledke-

* Szanszkrit pala : «védelmező, őriző» ; a szóvégi rövid a a népnyelvekben ném ává le tt.



zeit a családi ha
gyományról, fiát 
Tédzs-pál helyett 
Tédzs-karn-nak 

nevezte el, s erre 
negatív értelem
ben is beteljesült 
a jóslat: az utolsó 
sarj, akit nem ne
veztek többé «Vé
delmeződnek, nem 
tudta megvédel
mezni ősei birto
kát.

Az első rádzs- 
put-dinasztiát a 
szintén rádzsput

Parihára-nemzetség váltotta fel, ennek utolsó fejedelmétől pedig az első indiai 
muzulmán hódító dinasztia egyik szultánja, Altams foglalta el Guálijart 1232-ben. 
A XIV. század végefelé a Tómára rádzsputok nemzetségéből való Bir Szingb ismét 
önálló fejedelemként uralkodott Guálijarban, de utódai alig negyed évszázad múl
tán megint Delhi muzulmán szultánjának adófizetőjévé váltak. A Tómára-ház 
utolsó mahárádzsája a hindusztáni szultán hűbéreseként harcolt az új muzulmán 
hódító, a mogul Báber ellen s el is esett a nagy csatában, amely megdöntötte 
a Lódi szultáni ház uralmát és Hindusztán trónjára ültette az első nagymogult. 
A világhírű K o h - i - n u r  (a Fényesség hegye) gyémánt Guálijar Tómára-rádzsput 
fejedelmi házának tulajdona volt, az utolsó mahárádzsa özvegye ajándékozta 
oda Humájunnak, a győztes Báber fiának és utódjának; a mogul ház bukása
kor aztán, 1857-ben, a nagyértékű drágakő is az angolok kezére került és azóta 
az angol királyé.

A XVIII. század második felében a marátbák, a mogul uralom megingatói 
elfoglalták Guálijart. Az angolok ugyan ismételten elvitatták tőlük e terület birto
kát, de Guálijar végül mégis csak S z i n d h ia  marátha vezér kezén maradt. 1857-ben, 
a nagy szipái lázadás (Sepoy Mutiny) idején a guálijari csapatok is az angolok ellen 
vonultak, de a fejedelem hozzájárulása nélkül. Ennek köszönhette Guálijar marátha 
mahárádzsája, hogy a felkelés leverése és Britindia újjászervezése után megtart
hatta trónját és birtokát. Azóta is mai napig ez a délindiai eredetű marátha di
nasztia, a Szindhiák országolnak Guálijarban.

Guálijar erődje a viharos évszázadoknak és az egymást felváltó uralmaknak 
emlékeit őrzi. A várhegy legmagasabb pontja is csak 104 m, de oldalai meredekek, 
homokkősziklái erős és nehezen megközelíthető természetes bástyatalapzatul szol
gáltak a várnak. A domb teteje lapos — mesterségesen is elegyengették — és csak
nem két kilométer hosszúságban nyúlik el, míg legnagyobb szélessége meghaladja 
a 600 métert. A hosszúkás, nagyjából észak-déli irányban elnyúló várhegy nyugati 
oldalának közepetáján sziklás völgy vágódik be a begy testébe s az út ennek a 
szakadékos, szirtfalakkal övezett völgynek az oldalában visz fölfelé a vár egyik 
bejáratához. Ez az Aravahi völgy. Oldalában különös szoboralakok sorakoznak. Leg
többjük életnagyságnál jóval nagyobb. A sűrűn, látszólag fantasztikus rendszer
telenséggel egymás mellé és fölé helyezett szoboralakokat a hegy kőtömegéből farag
ták ki a XV. század közepetáján. Ilyen szoborcsoport több is van a guálijari vár

1. Guálijar látképe,
há tté rb en  a várheggyel, elől a m ahárádzsa új palo tá jának  részletével.
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hegy oldalában, egy-egy a sarkantyúban végződő, elnyúlt hegy északnyugati és 
északkeleti végén, nyugaton az említett Arahavi völgy északkeleti végében kettő, 
délnyugati kijáratánál egy s a várhegy délkeleti oldalában szintén egy. A leg- 
nagyobbszabású és legérdekesebb csoport azonban az Aravahi völgybeli, s ez ma
radt fenn a leghibátlanabb állapotban (2. kép). Ugyanis Báber, az első mogul 
hódító, 1527-ben Guálijart is elfoglalta s a «bálványok» nagy részét megrongáltatta. 
Az «igazhivő» muzulmán szemében minden szobor vagy képmás bálványnak szá
mított.

Ezeket a sajátságos szoborgyülekezeteket a d z s a in á k  faragták ki. Érdemes 
ezzel a különös indiai felekezettel megismerkednünk. Északindiában a Kr, e. 
VI. évszázad folyamán több reformáló szándékú vallás jött létre, amelyek többé- 
kevésbbé szembefordultak a bráhmanok -— a hindu papi osztály — kiváltságaival. 
Ebben az időben keletkezett a buddhizmus, s nagyjában vele egyidőben jött létre 
s terjedt el a dzsainizmus irányzata is. Mindkét vallás alapítója nem a bráhman, 
hanem a ksatrija, vagyis a harcos osztályból származott. A buddhizmus, bár rend
kívül elterjedt Indiában, a Kr. u. X. század táján végleg kiszorult onnan, de a 
dzsainizmus fennmaradt, mert nem szakadt el olyan élesen a hinduizmustól, mint 
a buddhizmus. V a r d h a m á n a , a dzsaina vallás alapítója — a Buddhához hason
lóan — harmincéves korában elfordult a világi élettől. Beállított a Pársvanáth 
alapította hindu szerzetesrendbe 
s eszméivel olyan nagy hatást 
tett szerzetestársaira, hogy ezek 
előbb M d h á v i r á - n a k , vagyis «Nagy - 
hős»-nek, a szellemiség elszánt, 
hősi bajnokának nevezték el, majd 
amikor lelke végleg megtisztult és 
megvilágosult, a D z s in a  (győztes, 
diadalmas) jelzővel tüntették ki.
A Pársvanáth-rend szerzetesei sze
gődtek először híveivé és a Dzsina 
e rend alapítóját, Pársvanáthot a 
maga szellemi elődjeként besorolta 
a régmúltban élt huszonnégy 
nagy T ir th a n k a r  («TJtkészítő»), 
vagyis az emberiség szellemi út
mutatói közé. Hívei, a dzsainák 
(Dzsina-követők) őt magát te
kintették az utolsó, legtökélete
sebb Tirthankarnak, aki bete
tőzte elődjeinek művét. A dzsaina- 
tan nem ismer személyes Istent, 
de a lelket halhatatlannak és 
az anyagtól gyökeresen külön
bözőnek tartja; eszményképe a 
minden köteléktől, megtévesztő 
látszattól felszabadult, tökéletessé 
fejlődött ember. A dzsainizmus 
különösen India nyugati részé
ben, [Rádzsputánában ÓS.GudzSa- 2. Dzsaina szobrok
Tatban terjedt el. és dombormüvek a guálijari várhegy oldalában.



A guálijari rádzsput fejedelmek bőkezűen támogatták a dzsaina közösséget. 
Erre vallanak a várhegy oldalait díszítő szoborcsoportok is. Nem lehetett csekély 
munka az óriási méretű, finoman, bár többnyire merev hagyományok szerint meg
munkált alakokat kivájni, kifaragni a hegy kőtömegéből.

-Amint fölfelé haladunk az Arahavi völgy útján, először jobbkéz felől, a dél
nyugati csoport szoborsorait látjuk, aztán följebb, balkéz felől tűnik szemünkbe 
újabb csoport, s még tovább, a belső kapu közelében, megint jobbról kísérnek ben
nünket jókora darabon a dzsaina szoborművek. Az alakok legtöbbje a Tirthan- 
karokat ábrázolja, de közbül más emberi alakok is láthatók, helyenként nők is, 
vallásos legendák szereplői. A szobrok arcát kifejezéstelennek találjuk, de ennek 
is megvan a maga értelme. Nyugalom, minden indulat hiánya — ezt akarták kőbe- 
faragni a dzsaina képírók. Az alakok állnak vagy az indiai bölcsek klasszikus hely
zetében, egymásra helyezett lábakkal ülnek. Az emberi alakok mellett állatokat, 
különféle alakzatokat ábrázoló faragványok is vannak, ezek mind jelképek s az 
illető Tirthankarokara vonatkoznak ; a dzsaina hívő e szimbólumokról ismerheti 
föl, melyik Útkészitő szobra előtt áll. A Tirthankarok elseje, a mitikus őskorban 
élt első Útkészítő neve A d in á ih , «a Kezdet, az Ősidők Ura», ez szerepel legtöbb
ször a szoborcsoportokban, meg aztán az utolsó Tirthankarok : N é m n á th ,  P á r s v a -  
n á th  és maga M a h á v ír a , a «Dzsina», a dzsainizmus alapítója.

A szinte kísérteties, titokzatos és elvonatkoztatott, távoli életet élő alakok 
szobrai kellő hangulatot ébresztenek bennünk és mire a völgy szakadék tetejét 
elérve belépünk a vár belső kapuján, már elmaradt mögöttünk a jelen és a rég
múltak légköre borul reánk.

Délnek fordulva nagy vízmedence, a III—IV. században készült S z u r á d z s  
K u n d  mellett haladunk el. A várban több ilyen medence van, az esős évszak vizét 
gyűjtik össze bennük ; erre különösen nagy szükség volt a régi időkben, a hosszas 
ostromok alatt. Jó háromszáz méterrel odébb délnek elérünk a T é l i - k a - m a n d ír  
érdekes, régi épületéhez. Hogy miért nevezték el így, — Téli-ka-mandír : «Az olaj- 
ütő temploma» — nem tudom, de lehet, hogy egy olajsajtoló vagy olajárus építtette 
fogadalomból. Ez elég különös, mert az olajütők kasztját a hinduk alantasnak, 
sőt tisztátlannak tekintik, ez a XV. században épült templom pedig a hindu kul
tuszt szolgálta ; eredetileg Visnunak, később aztán Sívának szentelték. A magas 
kapukeret fölött még jól látható Visnu hátasállatjának, a Garuda-madárnak — 
helyesebben madárcsőrű és szárnyas emberalaknak — kifaragott képmása. A pira
misalakú, rézsútosan és meredeken emelkedő tető jellegzetesen hindu konstrukció.

A hinduk ugyanis a muzulmán uralom előtt nem ismerték a boltozást, az 
ívnyílást és a kupolát. Ezeket a megoldásokat a szaracén építőstílus honosította 
meg Indiában. Azelőtt a hinduk építészetében azok a formák kerültek alkalma
zásra, amelyek valamikor régen még a faépítkezés idejében alakultak ki. A fa-, 
illetve gerendaszerkezet alapvető elemei és formái megmaradtak a kőből való 
építkezés korában is. Némely korai alkotás még egészen olyan, mintha fában gon
dolták volna el, de kőgerendákból építették meg. A hindu képzeletvilág és vallási 
szimbolizmus megkívánta, hogy a felületeket telefaragják túlvilági lények, embe
rek és jelképes állatok, növények nyüzsgő alakzataival és stilizált díszítményekkel. 
Ezt a kőre is átvitték a hindu építők. S az ilyen faragott felszínnek jobban meg
felelt is a gerendakonstrukció, melyet hatalmas kőlapokból és tömbökből róhattak 
össze, mint a feszítő erők statikus kiegyensúlyozásával téglából, vakolt felszínnel 
épült ívek, boltozatok és üreges kupolák. A hindu gerendakonstrukció tulajdon
képen csak kétirányú formaelhelyezést ismer : a függőlegeset és a vízszinteset. 
Ha rézsiitos formákat akartak létrehozni, csak a vízszintes elemek lépcsőzetes
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egymásrahelyezésével oldahatták meg a feladatot. A Téli-ka-mandír jellemző 
példa erre az igazi, eredeti hindu építőmódra, bár a tető gerince lekerekített formá
ban végződik. Hanem ennek már nem kell terhet viselnie, egyszerű felszíni díszítés 
és nem szerkezeti elem.

I)e a hinduk a kupolának egy sajátságos formáját is régóta ismerték. Ez a 
kupola azonban szintén a vízszintes rétegek egymásra helyezéséből állt elő, tehát 
lényegesen különbözik az igazi kupolától. Ilyen építkezésre is találunk példát 
Guálijarban, csak vissza kell sétálnunk a Szurádzs Kund medencéhez, hogy innen 
kelet felé haladva, a várhegy kiugró falához közel eljussunk a két S z á s z -B á lin ,  
templomhoz. A név a szanszkrit S z a k a s z r a - B á h u  : «Ezerkarú» szó népnyelvi vál
tozata. Nehéz lenne kisütni, honnan nyerte a két templom ezt a különös nevet. 
Talán azt az ezernyi formát, faragott alakzatot akarták vele kifejezni, ame
lyek valóban úgy fonód
nak össze, mintha ezernyi 
kar kulcsolódna egybe ?
A Szasz-Báhu templomok 
nem nagyméretűek, de cso
dálatosan finomak és szé
pek, amiben ' az igazán 
szakszerű és kitűnően ke
resztülvitt renoválásoknak 
is jelentős szerepük van.
A két templom egymás 
mellett áll, s az egyik sok
kal kisebb a másiknál. A 
két templomnak van még 
egy másik, még furcsább 
neve is : «Az anyós és a 
menye». Miért nevezik így, 
nem tudom. Mindkettő a 
XI. század végefelé épült 
és Visnu főisten dicsőségét 
hirdette.

A nagyobbik Szasz- 
Báhu templomon (3. kép) 
szépen megfigyelhetjük a 
régi hindu kupola-meg
oldást, ha ugyan a gerenda- 
konstrukcióra ezt a kifeje
zést alkalmazhatjuk. Az 
egész épület tudatosan 
hangsúlyozza a függőleges 
és vízszintes formák tago
lását, s ez a kettő igazán 
nagyszerű kiegyensúlyo
zottságban egészíti ki egy
mást. Csak az ál-kupola, 
mely az egészet betetőzi, 
hat kissé súlyosan, messzi
ről olyan benyomást tesz, 3. A nagyobbik Szasz-Báhu tem plom  homlokzata.



272

mintha rárakódott föld
tömeg nyomná az épületet. 
Belülről azonban ez a fur
csa, sejtszerűen egymásra 
halmozódó kupacokból álló 
kupola féle már egészen 
imponáló és nagyon mű
vészi hatást tesz. A mellett 
itt, belül látjuk a szerke
zetét is legjobban (4. kép). 
Őszinte építészet volt ez, 
a konstrukció leplezetlenül 
kifejezi a maga értelmét 
és célját. Egymás fölé he
lyezett, föl- és befelé rézsú- 
tosan szűkülő' kőgyűrűk 
emelkednek az épület fa
laira támaszkodva. A falak 
és a kőgyűrűk nem bírták 
volna el az egész kupola 
súlyát, hiszen itt szó sem 
lehet az igazi kupolák fe
szítő és nyomó erőinek 
statikájáról; ezért a ku
pola betetőző részét kő
gerendákból alkotott négy
szög támasztja alá, ez pe
dig négy erős, a templom- 
csarnok közepén kiemel
kedő faragott oszlopra 
nehezedik. Es természete

sen az egész belső felület minden tenyérnyi helyét is dús minták, faragványok 
és ékítmények borítják. Az elvont, tiszta architektúra szempontjából az igazi 
kupola magasabbrendű szerkezeti megoldás. Ennek pompás példái láthatók a 
muzulmán alkotásokon, de a hindu építészetben bámulatos képzelőerő és páratlan 
szépérzék jut kifejezésre. A maga nemében mindegyik remek, értékes: szőrszál- 
hasogatás lenne összehasonlítani a két stílust, rangsort állapítva meg köztük. 
Mást mond az egyik és mást a másik, s ez a világ épen azért olyan kimerít
hetetlenül gazdag és szép, mert minden elképzelhető gondolat formát öltött 
benne, a természetben vagy az emberkéz-alkotta művekben.

Érdemes lemenni a vár déli végéig, mert onnan nagyszerű kilátás nyílik az 
alant elterülő régi városrészre, a L a s l ta r -ra (Lashkar). Ez megőrizte nevét : «tábor», 
mert annakidején — a XVIII. sz. végefelé — itt ütött tábort a hegy alatt S z in d h ia  
marátha serege. Akit a történelmi múlt részletei érdekelnek, elmerenghet a vár 
délnyugati fala mellett az egykori ostromok emlékein ; itt van az a hely, ahol 1779- 
ben Popham őrnagy angol és bennszülött csapatai megmászták a várfalat és el
ragadták a várat a marátháktól, valamivel lejebb délre pedig annak az ágyútörte 
résnek a helye látható, amelyen át White tábornok rohamozta meg a közben ismét 
marátha kézre jutott várat 1808-ban. Mennyi hiábavaló vérontás! Guálijar vég
tére mégis a maráthák kezén maradt.

4. A nagyobbik Szasz-Báhu tem plom  kupolájának részlete 
belülről.



A Szasz-Báhu templomoktól most megint északfelé vesszük útunkat és 
eljutunk a vár északi végében csoportosuló palotákhoz. Ez a vár legpompásabb 
része. A turisták rendszerint az északi feljárón közelítik meg a várat s aztán sétál
nak végig az erődön. A város felől, a várhegy tövében húzódó első erődfalon több 
kapu vezet át, bár ezek — egynek kivételével — rendszerint zárva vannak. Innen, 
a város, vagyis a lapály felől nagyszerű képben jelenik meg a büszke vár, a fokon 
elnyúló kastélyok és paloták hosszú sorával. Az Á la m g ir i  d a rv á z á -n (kapun) ke
resztül juthatunk be a hegy tövében fekvő külső erődövbe ; a kapu neve már a 
mogul uralom emlékét őrzi, mert Álamgir (perzsául: «Világot Átfogó») Aurangzib 
császár uralkodói neve volt. A mogul dinasztiában hagyomány volt, hogy a trónra- 
lépő hercegek új, dicsőítő jelentésű császári nevet vegyenek föl a régi helyébe.

Érdekesebb a belső kapu, az úgynevezett B a d a lg a r h  vagy H in d ó ia  P a u r  
(5. kép). Ez a rádzsput időkből való. Hindóia magyarul hintát jelent s a két szó 
hasonlósága föllelkesítheti az úgynevezett «délibábos» nyelvészkedőket, hogy a 
magyar-indus rokonságot bizonyítgassák vele. A név onnan ered, hogy valamikor 
régen díszes ágasra függesztett hinta állt e kapu előtt. A hinta nemcsak szórako
zásra szolgált, hanem régi hagyományokon alapuló vallásos ünnepségekben is sze
repet játszott a szertartásos hintázás. Ennek a szokásnak az eredete valószínűleg 
az őslakó b h il -e k közt keresendő; ugyanis ezek gyakran helyeznek el kezdetleges 
hintát halottaik sírja előtt, 
abban a babonás hitben, 
hogy a halott lelke éj időn 
odajön hintázni.

A várhegy tövében 
a nagy G u d z s á r i M a n d í r  
(Gudzsár palota) emelke
dik, amelyet Man Szingh 
rána (fejedelem) emelte
tett a XVI. század elején.
Újabb kapun megyünk át 
és elindulhatunk fölfelé a 
vezető lejtős úton a L a k s -  
v ia n a  k a p u  felé. A lejtő 
fölé a guálijari paloták 
hatalmas, összefüggő sora 
emelkedik. De mielőtt fel
mennénk a várba, érde
mes megnézni a sziklából 
kivájt és kifaragott kis 
hindu szentélyt, amely 
a IX. századból való. Ä 
Laksmana kapun túl kes
keny szorító következik, a 
lejtős utat egyik oldalon 
a palotákat hordozó mere
dek sziklafal, a másikon a 
hegyoldalt szegélyező ma
gas sánc mellvédje zárja 
be. Az út a Háthija Paur,
Vagyis «Elefantkapu» előtt 5. A várba vezető Hindóia kapu.



6. A guálijari vár palotáinak látképe az E lefánt kapu felől nézve.

ér véget, itt beléphetünk a vár belső területére. De a kapu előtt meg kell álla
mink, mert visszatekintve, itt élvezhetjük a palotasor legszebb látképét (6. kép).

Most aztán végigjárhatjuk a palotákat a belső udvar felől. Az első a C s it  
M a n d i r  (Csitra Mandir), vagyis «Színes palota». Ezt a már említett Man Szingh 
építtette a XV. század végén és a XVI. elején. Onnan nyerte nevét, mert felületét 
színes, .zománcos majolika-féle téglákkal rakták ki. A dús, változatos színekben 
tartott ékítmények emberek, állatok, madarak stilizált formáit ábrázolják. Meg
lepő és nagyon szép a színhatás, különösen késő délután, amikor az indiai Nap nem 
süt már olyan vakító fehér fénnyel a csillogó, tarka mintákra. A Színes palota 
után a Kirti Mandir palotája következik, külseje azonban igénytelenebb az előző
nél. Még egyszerűbb a várhegy északkeleti kiszögellésében épült két mogul-korbeli 
palota. Egyikük D zse h á n g ir , a másik S a h  D z s e h á n  nagymogul nevét viseli, de ezek 
a hatalmas urak, úgy látszik, nem szívesen tartózkodtak Guálijarban, mert külön
ben pompásabb, gazdagabb palotákat emeltettek volna. A mogul uralom alatt 
Guálijar vára politikai foglyok börtönéül szolgált és Hindusztán urai bizonnyal 
nem találták kedélyes tanyának a várat, ahol a császári önkénynek nem egy ártat
lan áldozata sínylődött . . .

A várhegy északi végéhez közel, a mogul palotákon túl régi vízmedence van. 
Itt végezték el a vallásos mosakodást a rádzsput asszonyok és leányok, mielőtt 
a d zsó h a r  rettentő szertartásában önként a máglya tüzébe vetették volna magukat. 
Ez 1282-ben történt, amikor az első muzulmán hódító, Altams szultán ostro
molta a várat. A rádzsput vitézek, amikor már minden ellenállás hiábavalónak 
bizonyult, a tűznek adták asszonyaikat, leányaikat, gyermekeiket és minden kin
csüket, hogy aztán kirohanva a kérlelhetetlen ellenségre vessék magukat és har
colva essenek el.

Az ősi rádzsput dzsóharhoz a Nyugat történelmében nincsen hasonlóbb



■esemény, mint Szigetvár hős védőinek utolsó kirohanása. Itt is előbb megölték 
az asszonynépet, akik önként tárták keblüket a döfés elé, nehogy a török háremek 
prédájává legyenek, s itt is inkább a dicső halált választották a vár védői, mint a 
szégyenletes behódolást. Ez a közös vonás magyar és rádzsput közt talán valami 
régi-régi, távoli hún őskapcsolatból ered, mert a rádzsputok legjelentékenyebb 
törzsei bebizonyíthatóan az indiai febér-hún (eftalita) hódítók leszármazottjai.

Lenn, a büszke erősség alatt elterülő városban is megtaláljuk a régmúltak 
emlékeit. Ezek közt talán legérdekesebb T a n  S^ew-nek, a XVI. század első felében 
élt híres hindu zenésznek és énekesnek a sírja. Maga Nagy Akbár, a hatalmas mogul 
hódító, muzulmán létére is elragadtatva hallgatta a guálijari hindu művész játé
kát s énekét, sőt elismerésül «a mogul udvar kilenc ékkövének egyike» címmel tün
tette ki. A síremlékét különösen az indus zenészek és énekesek keresik föl, akár- 
bánvan manapság is messzeföldről zarándokolnak el Guálijarba, mert azt tartják, 
hogy aki a sír körül zöldelő tamarindfák leveleit rágcsálja, annak zengőbbé, erő
sebbé válik a hangja és lelkét eltölti a régen elhúnyt muzsikus művészete.

Ez Guálijar, a rádzsput múlt emlékein felépült marátha fejedelemség szék
helye, ahol a hagyományok megbecsült alapján a ma élete egészséges lendülettel 
ível a jövendő felé. Sok harc dúlt a vár birtokáért, de ma béke van s a guáliajri 
mahárádzsa, a portyázó marátha ősök utóda, a várbeli palotákból már régen le
költözött a városon túl, a lapályon fekvő szép, nagy díszkertbe, az új, de indus 
stílusban épült D z s a j  B i lá s z  palotába.

A jelenlegi fejedelem már nem harci babérokat gyűjt, hanem népét igyekszik 
gyarapítani, országát gazdagabbá, térmőbbé tenni. Néhány évvel ezelőtt óriási 
arányú vízgyüjtőmedence épült a guálijari állam hegyei közt, völgyelzáró gáttal 
tárolva fel a vizet egy nagy tóvá átalakított völgykatlanban. A száraz évszakban 
ma már ez a hatalmas víztömeg táplálja az öntözőcsatornákat s a vízierő villamos 
energiává átalakítva szolgálja Guáhjar népét. Magyar ember is dolgozott ezen a 
nagy művön : az Alföldről Indiába származott Yrana Lajos, aki mérnökként szol
gálta Guálijar államot és talpraesettségével, erélyével, sőt ha kellett, személyes 
bátorságával is becsületet szerzett a magyar névnek indusok és angolok előtt egy
aránt.

AZ 1912 ÉVI NÉMET AEKTISZ EXPEDÍCIÓ.
írta P. J.

Kevesen emlékeznek már Schröder-Stranz német hadnagy nevére, aki 
27 évvel ezelőtt végzetes sarkvidéki kalandba sodort néhány lelkes fiatal kutatót. 
Most került napfényre a gyászos kimenetelű expedíció egy eddig ismeretlen 
állomása, ezért érdekes megemlékeznünk magáról az expedícióról is.

Schröder-Stranz hadnagy először Német-Délnyugatafrikában teljesített szol
gálatot s ott végzett nép- és földrajzi kutatásokat. Európába visszatérve az 
oroszországi lappok életmódját tanulmányozta és ezen a rövid úton kedvet 
kapott Északeurópa beható vizsgálatára. Tervek rajzottak fiatal fejében ; elő
ször csak a lappok-lakta vidék érdekelte, majd a Taimir félszigetre akart hajón 
eljutni, hogy annak belsejét felderítse. Később ezt a feladatot nem találta elég 
nagyszabásúnak és arra vágyott, hogy Nordenskiöld nyomdokain haladva meg
ismételje a Yega 34 év előtti útját, átkeljen az északkeleti átjárón. Három-négy 
évet szánt erre az útra, részletesen térképezni akarta a partokat, tengertani,
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meteorológiai, földrajzi, földtani, növény- és állattani megfigyeléseket akart 
végezni. Felszólítására több német tudós vállalkozott az úton való részvételre, 
többek közt Mayr és Rüdiger geográfusok, E. Detmers zoológus, Ritscher és 
Sandleben tengerésztisztek, a hajó parancsnokságára pedig Berg kapitányt 
kérte fel. Az így kibővölt kutatótársaság felvette a Deutsche Arktische Expedíción 
nevet és indulásának időpontját 1913 nyarára tűzte ki.

1912-ben előzetes rövid utat akartak tenni az Északi Jeges tengeren a 
gyakorlat megszerzése és műszereik kipróbálására. Erről az útról lemaradt Berg 
kapitány, a Herzog Ernst nevű hajó vezetését Ritscher vette kezébe. Hamburg
ból július 20-án, Tromsöből augusztus o-én indultak a Spitzbergák felé s a hónap 
közepén már az Északkeleti föld északi partja előtt jártak. Csakhamar jégtáblák 
állták el útjukat és egyelőre lehetetlennek látszott a kikötés. Schröder-Stranz 
fiatalos heve azonban nem ismert akadályt, nem akart lemondani, hanem az északi 
szélesség 80°25' keleti hosszúság 21°15'-én elhagyta a befagyott Herzog Ernstet, 
hogy Mayr, Sandleben és Schmidt társaságában kutyaszánokkal, csónakokkal, 
három havi élelemmel jól felszerelve a jégtáblákon át a szárazföldre jusson. Az 
volt a terve, hogy ott nyugatnak fordul és még a kemény tél beállta előtt Svalbard 
lakott, nyugati partjaira érkezik. Ezt a különítményt nem látták többé. Aug 25-én 
a Herzog Ernst a Treurenburg öbölbe futott be s ott végleg körülfogta a jég. 
A hajó ugyan nyugodtan kivárhatta volna a következő nyári olvadást, de Ritscher 
kapitány ajánlatára valamennyi kutató elhagyta a hajót s a norvég matrózok 
kivételével felkerekedtek, hogy a jégtáblákon át a számukra már előzőleg a parton 
felhalmozott élelmiszer raktárakhoz férkőzzenek, majd pedig gyalog jussanak el 
a nyugati part kikötőibe. Remélték, hogy az esztendő utolsó hajóival még Euró
pába is visszatérhetnek. A szeptember 21-én útrakelt kis expedíció sem maradt 
együtt, október 1-én Moser és Detmers előresiettek, hogy gyorsított menetben 
érjék el az Advent öblöt. Valószínűleg a Vide fjordon való átkelés közben vesz
tették életüket, hírük-nyomuk veszett. A többiek még két napig együtt vándo
roltak, de ekkor Rüdiger fagyott lábai felmondták a szolgálatot, kénytelen volt 
egy fűthető és jól felszerelt kunyhóban négy heti élelemmel hátramaradni. Rave 
festő önként maradt beteg barátja mellett, hogy ápolhassa. Rüdiger lába lassan 
gyógyult, segítség nem érkezett, élelmük fogyott. így útra keltek és lassú menetben 
visszatértek a hajóra, december 1-én szerencsésen meg is érkeztek oda.

Ritscher négytagú kis társaságával négy hétig a Vide fjord partján egy kis 
kunyhóban vesztegelt, mikor azonban készleteik kifogytak, Ritscher az Advent 
öböl felé, társai a hajóra indultak. Ritscher december végén meg is érkezett cél
jához, a hajót azonban csak két norvég érte el, Eberhardt német mechanikus 
ugyanis útközben eltévedt és bizonyosan halálát lelte.

Ebben az időben már híre terjedt a német Arktisz expedíció nehéz hely
zetének, megindult a mentés. A norvégek és németek vállvetve fejtették ki a 
lehető legnagyobb erőfeszítést. Az első, eredménytelen mentőcsoport januárius 
és februáriusban az Advent öböl lakóiból alakult, februárius és márciusban Kurt 
Wegener kutatta át hiába a Kereszt öböl és Vide fjord környékét.

Közben a Herzog Ernst fedélzetén sem volt vidám az élet. Elhúnyt az 
expedíció norvég szakácsa, a legénység most már maga is elhagyta a hajót. Rüdiger 
és Rave a Treurenburg öbölben telepedett meg, a többiek az Advent öböl felé 
igyekeztek.

Áprilisban Staxrud kapitány segélycsapata gyalog, májusban Lerner kapi
tány Lövenskjöld nevű fókavadászhajója érkezett a Treurenburg öbölbe. A két 
németet Staxrud vette oltalma alá s szállította szárazföldi úton az Advent öbölbe,



277

míg a Lövenskjöld a part mellett keletre tartva kereste a Schröder-Stranz csopor
tot. A kutatás eredménytelen maradt és lassankint az a vélemény alakult ki, hogy 
a négytagú társaság még mielőtt elérte volna az Északkeleti földet, a tengerbe 
veszett. Staxrud is hiába kutatott nyomok után, s így a nyár végén a jégből 
kiszabadult Herzog Ernst fedélzetén mindenki elhagyta az Északkeleti föld 
kietlen, kegyetlen világát.

Az 1912 évi német Arktisz-expedíció ilyenformán szomorú véget ért. 
A német szakfolyóiratok lesújtó véleményt mondtak sikertelen vállalkozásról: 
«Az expedíció előkészítése és lefolyása — írja a Petermann’s Mitteilungen — dics
telen lapja a német kutatóutak történetének. Az expedíció 15 tagja közül 8 meg
halt, 2 nyomorékon tért haza (Rüdiger és Ritscher), jóllehet jólfelszerelt hajó 
állott rendelkezésükre». Egyedüli mentségül a résztvevők fiatalos tapasztalatlan
ságát és könnyelműségét tudja felhozni.

A szerencsétlen vállalkozásra az idők folyamán ráborult a feledés köde. 
A vissztért résztvevők közül is többet elragadott a halál. A németek közül már 
csak Rüdiger dr. és Ritscher kapitány (az ezévi német i\.ntarktisz expedíció hajó
jának, a Schwabenlandnak parancsnoka) emlékszik vissza az Északkeleti földön 
töltött nehéz napokra és életben van még Berg kapitány, az expedícióra kiszemelt 
hajóparancsnok is, aki az előkészületekben még részt vett, de közbejött akadályok 
miatt lemaradt a próbaútról.

Az 1937 esztendőben a véletlen vezetett a német Arktisz expedíció eltűnt 
Schröder-Stranz különítményének nyomára. Ezen a nyáron Amandus Wilhelmsen 
norvég bálnavadász hajója az Északkeleti föld partja előtt vesztegelt. A kapitány 
fia a partra evezett, hogy uszadékfát gyűjtsön és unalmas óráit faragással tölt- 
hesse el. Partraszállásának helye az északi part Dove öble, az északi szélesség 
80°17' és keleti hosszúság 24°10' táján van. Alig nézett szét az ifjú Wilhelmsen, 
amikor meglepetéssel vette észre, hogy valami régi expedíció tanyahelyére került. 
Különböző tárgyak hevertek szerte szét: csónakok, fa- és fémalkatrészek, evező
darabok, aluminium edények, vaslánc, töltények, távcső, kötszerek, kefe stb. 
A fiatalember értesítésére Wilhelmsen kapitány maga is partraszállt s gondosan 
összegyűjtöttek minden fellelhető apróságot. Előkerült egy hálózsák, olajos 
viharkabát, vászonvödör, faládácska, aluminumpohár s végül egy uszadékfa 
darab, amelybe DAE betűk vannak belevésve. A talált tárgyakat Wilhelmsenék 
részben hajójukra szállították, részben gondosan ládába csomagolva a helyszínen 
hagyták s a következő nyáron, 1938-ban tértek vissza érte.

A lelet híre nagy érdeklődést váltott ki a norvég és német szakkörökben, 
de a nagyközönségben is, mert a sajtó sokat foglalkozott a meglepő felfedezéssel. 
Először azt kellett eldönteni, hogy milyen expedíció táborhelye lehetett a Dove 
öbölben? A lelet csaknem teljes bizonyossággal igazolja, hogy Schröder-Stranz 
1912 évi vállalkozásának négytagú különítménye tanyázott a Dove öbölben. 
Rüdiger dr. és Berg kapitány felismerni vélik az egyes tárgyakat, a hálózsákon, 
kötszercsomagokon és csónakalkatrészeken talált német cégjelzések világosan 
olvashatók és a cégek üzleti könyvei igazolják, hogy csakugyan részt vettek ezek 
a vállalatok az expedíció felszerelésében. De döntő bizonyítéknak vehető az 
uszadékfába rótt három betű is ; DAE Deutsche Arktische Expediziont jelenthet, 
ezt pedig csak az expedíció valamelyik tagja véshette a szibiriai szurokfenyő ágba, 
mert a vállalkozást a nagyközönség és sajtó úgyszólván kizárólag Schröder-Stranz 
expedíciónak jelezte, így élt a köztudatban, hivatalos nevét csak a kutatótársaság 
használta.

Az a kérdés most már, hogy a tábor helyét miképpen lehet összeegyez
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tetni a Schröder-Stranz csoport htjával s mi történt tovább a négytagú társa
sággal ?

A tanyahely légvonalban mintegy 60 km-nyire van keletre attól a ponttól, 
ahol Schröder-Stranz és társai elhagyták a Herzog Ernst fedélzetét. Tervük 
szerbit egyenesen délnek tartva kellett volna a szárazföldet elérniök s aztán 
nyugat felé tartaniok. Ezért a keleti Dove öböl környékén senki sem kereste őket. 
Most az a feltevés alakult ki, hogy a szárazföld partjára érve a magas, meredek 
jégfal peremén nem tudtak felkapaszkodni, ezért keletre vándoroltak vagy eset
leg egy úszó jégtáblán sodródtak kelet felé. Mindenesetre nagy utat tettek meg, 
meg kellett kerülniök a Platen fokban végződő, északra kinyúló keskeny félszige
tet, aztán mélyen le kellett jönniök a Dove öbölbe. Elég nehéz elképzelni, hogy 
egy jégtábla ilyen bolyongó utat tegyen meg. De azt egyáltalában nem lehet fel
tételezni, hogy Schröder-Stranzék szárazföldön tartottak volna kelet felé, mert 
nem lehetett kilátásuk arra, hogy ott emberi segítséget kapjanak s csak három 
havi élelmük volt.

Wilhelmsenék szerint a táborhely nem úgjr festett, mintha valami szeren
csétlenség következtében menekülésszerűen hagyták volna ott egykori lakói. 
Inkább arra vallott, hogy a fölösleges terhet hagyták hátra rendszeres válogatás 
után, pl. a tönkrement vagy szükségtelenné vált csónakot. Viszont a hálózsák, 
távcső, kabát elhagyása arra utal, hogy egy  embernek már nem volt szüksége 
ezekre, talán már csak hárman voltak életben ezen a táborhelyen.

Ha nem lett volna az a meggyőződésük, hogy szerencsésen elérik a hajót 
vagy valami lakott helyet, alighanem hagytak volna hátra valami írásbeli föl
jegyzést. A zárt ládika vagy aluminiumedény megőrizte volna üzenetüket.

Arra vonatkozólag, hogy most feltalált táborhelyről hányán távoztak és 
merre vették útjukat, ilyenformán egyetlen adatunk sincs és már nem is remél
hető, hogy valaha is tisztázódik Schröder-Stranz és három társának : Mayr, 
Sandleben és Schmidtnek végzetes útja és az út szomorú vége.

ISMERTETÉSEK ÉS HÍREK MINDENFELŐL
A tengeri kereskedelmi világflotta
állománya 1938 közepén (brutto-regiszter-
tonnákban): Hajók Brutto-
Anglia és a dominiu- száma reg.-tonna

mok...................... 9,061 20.719,090
Dánia ..................... 576 1.129,556
Franciaország ......... 1,246 2.880,783
Görögország............ 638 1.889,269
Hollandia .............. 1,473 2.852,012
Japán ...................... 2,187 5.006,712
Olaszország ............
Németország ...........

1,156 3.258,992
2,321 4.231,657

Norvégia.................. 1,963 '4.613,175
Svédország..............
USA (tengeri és

1,239 1.571,054

Nagy tavak)......... 2,857 11.403,895
Egjréb országok . . . . 4,574 |7.313,956

29,409 66.870,151 
K .  J .

Apuania.
Új név lesz az olasz térképeken a 

körülbelül 110,000 lakosú Apuania város 
neve. Három kisebb helység: Carrara, 
Mássá és Montignioso még össze sem 
épült városkák közigazgatási egyesítésé
ből keletkezett. Carrara és Mássá lakói 
évezredek óta kőfejtésből élnek, a páratlan 
szépségű carrarai márvány biztosította 
megélhetésüket a római császárok korá
ban, a renaissance idején s azóta is állan
dóan. A múlt század elején mintegy évi 
10,000 t márványt hoztak forgalomba, a 
világháború előtt termelésük már fél
millió t-ra emelkedett. A háborús és az 
ezt követő válságos években azonban a 
fényűző építkezések elmaradtak, a már
vány kereslete felére csappant. Termé
szetesen érzékenyen sújtotta a munka-
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hiány a vidék lakóit. Carrarában és Massá- 
ban valóságos Ínség ütött tanyát. A fas- 
eista kormány sietett segítségére a nyo
morgó kőfejtőknek ; először is Róma nagy 
középítményeihez nagymennyiségű carra- 
rai márványt rendelt és használt fel, azután 
a városok határát a fémipar egyik leg
fontosabb olasz központjává építette ki, 
hogy a kőfejtésből kimaradt munkás
kezeket foglalkoztassa. Hassa kikötőjét is 
kibővítették és átépítették s ma már meg
van a remény, hogy a fiatal nagyváros 
virágzásnak indulhat. P. J .

A Mussolini csatorna.
A Garda tavat az Adriai tengerrel 

összekötő Mussolini csatorna építését Ro- 
vigno közelében megkezdették. K .  J .

Korlátozzák a balatoni kőbányászatot,
megmentik a bátorligeti nyírlápot.
A közelmúltban végre megalakult Or

szágos Természetvédelmi Tanács megszü
letését — örömmel állapítjuk meg — gyors 
eredmények követik. Megtörténtek az in
tézkedések a táj elcsúfításával már eddig 
is pótolhatatlan károkat előidézett balaton- 
menti kőbányászat korlátozására. Meg
vásárolta ezenkívül az állam az Országos 
Erdei Alap részére a reliktumflórájú bátor
ligeti nyírlápot. A jégkorszakbeli marad
ványnövények fennmaradásának biztosí
tására itt duzzasztóműveket is létesíte
nek. K . J .

A Szuezi csatorna 1938 évi forgalma
28*8 millió tonna. Ez az előző évvel 
szemben 12’7%-os csökkenést jelent. 1937- 
ben a csatorna tiszta jövedelme 885 millió 
francia frank volt. K . J .

Széntelepek Szlovákiában.
Az új szlovák államnak kevés a szene, 

ezért az eddig kihasználatlan szén elő
fordulásokat most tüzetesebb vizsgálat 
alá vették, hogy kiaknázásuk lehetőségei
ről pontos képet kapjanak. Német hír
források szerint a zemplénmegyei Cselej 
község határában 2 km széles, 12 km 
hosszú széntelepet fedeztek fel s állítólag 
Pöstvén közelében is kiaknázásra érdemes 
szénmennyiségekkel számolnak. P. J .

A francia vasutak statisztikája.
1937 végén Franciaország vasútvona

lainak hossza 42,527 km volt, a kettős, 
hármas vágányoké e mellett 22,000 km, az

iparvágányoké 24,000 km. Az év folyamán 
a személyszállító vonatok 286.669,000 km, 
a tehervonatok 157.557,000 km utat 
tettek meg. A vontatást 18,800, köztük 
725 villamos üzemű mozdony és 1330 
motorkocsi végezte ; 31,800 személykocsi 
és 482,000 teherkocsi állott a forgalom 
szolgálatában. Ezenkívül a nemzetközi 
hálókocsi társaság 326 háló- es 252 étkező
kocsija futott a francia síneken. 1937 
végén 517.000 személy állott a francia 
vasúti közlekedés szolgálatában. Az évi 
forgalom fehéráruban 33,400 millió tonna- 
kilométer, a személyforgalom 26,400 millió 
utas-km volt. P. J .

Vulkáni tevékenység Középafrikában.
A Virunga csoporthoz tartozó Nyam- 

lagira vulkán már hosszabb idő óta hevesen 
működik. Az oldalán elterülő erdőket és 
lábánál fekvő kávéültetvényeket felper
zselte a kitörés. A lávafolyások heíyenkint 
eljutottak a hegy lábához, februáriusban 
egy 10 km széles lávafolyam a Kivu tó 
partját is elérte. P. J .

A Ruspoli tó Etiópiában.
Az olaszok szorgalmasan dolgoznak új 

birodalmuk felderítésén. Most fejezte be 
kutatásait az a bizottság, amelynek fel
adata az Etiópia déli részén fekvő Ruspoli 
vagy Ciama tó vizsgálata volt. Megállapí
tották, hogy a tó medencéje nem vulkáni 
eredetű, mint régebben gondolták, hanem 
földrengés következtében beállott hegy
omlásnak köszönheti létét. A Ruspoli tó 
37 km hosszú, 24 km széles ; területe 
410 km2, partvonala 140 km hosszú, 
legnagyobb mélysége 60 m. Édesvizében 
vízilovakon és krokodilusokon kívül 90 kü
lönféle fajta halat sikerült kimutatni, 
80 kg súlyú harcsa is akadt hálóba. A tó
ban három kis sziget van. Ezek közül a 
legnagyobb a 2 km kerületű Gangiule 
sziget, mintegjr 200 galla lakója halászat
ból él. • P. J .

Határkiigazítás Délamerikában.
Bolivia és Paraguay bizonytalan határ

vonalának kérdése végre dűlőre jutott. 
Az 1938 július 21-én Buenos Airesben 
tartott tanácskozások befejezéseképpen 
szerződés jött létre a két állam közt s 
ebben arra kötelezték magukat, hogy a 
semleges határmegállapító bizottság dön
tésében meg fognak nyugodni. A bizottság
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bejárta a Gran Chacon húzódó határt, 
őszre el is készült munkájával. Az érdekelt 
államok október 10-én hivatalosan elis
merték és megszállották a pontosan ki
jelölt új határt. P. J .

Űj Niagara híd.
1988 januáriusában a jégnyomás tönkre

tette a Niagara vízesés fölött Canadát 
és az Egyesült Államokat összekötő hidat. 
Most kezdik meg az új híd építését. 
A 4 millió dollárnyi költséget Ontario 
tartomány és New York állam közösen 
viseli. P. J.
Óriási vízesés Venezuelában.

Jack Angel amerikai repülő úgy véli, 
hogy felfedezte a világ legnagyobb víz
esését Venezuelában, a Pacaraima hegy
ségben, Ciudad Bolivártól délre körülbelül 
400 km távolságban. Az Orinocóba siető 
Caroni folyó, repülőgépről tett megfigyelése 
szerint, olyan hatalmas lépcsőkön át zuhan 
itt le völgyébe, hogy a Niagara és Victoria 
vízesést is felülmúlja. Angel jelentését 
Ciudad Bolivárban nem vették egészen 
komolyan, hanem expedíciót szerveztek, 
hogy a vízesést fölkeressék és valódi 
méreteiről közvetlen közelről meggyőződ
hessenek. Az expedíció még nem tért 
vissza. P. J .

Kutatások Középamerikában.
Dr. Fr. Termer egyetemi tanár Közép- 

amerikába hajózott, hogy az 1925—29 
években megkezdett tanulmányait foly
tassa. Salvador és Guatemala államok 
csendesóceáni partvidékének földtani vi
szonyait akarja most pontosan megismerni 
és a régi indián kultúrákat tanulmányozza.

P. J.
Megtalálták Leichhardt csontvázát?

Ausztrália felfedezéstörténetének egyik 
legtragikusabb alakja a német eredetű 
Ludwig Leichhardt, 1847-ben indult el 
második nagy felfedező útjára, hogy 
Sydneyből Perthbe jusson, azaz kelet
nyugat irányban keresztezze a konti
nenst. Kísérői Classen és Hentig voltak. 
Utolsó levelüket 1848 ápr. 3-án a Cogoon 
folyó partjáról küldték Sydneybe, azután 
nyomukveszett. A mentőexpedíciók hosszú

sora sem derítette ki további sorsukat, de 
időről időre felmerültek olyan hírek, hogy 
megtalálták nyomaikat. Így 82 évvel el
tűnésük után egy John Richard Skuthorpe 
nevű squatter akadt rá Leichhardt és 
Classen állítólagos naplóira, 1910-ben C. E. 
Gee a Sturt creek táján vélte felfedezni 
táborhelyüket. Most újabb leletekről hoz 
hírt a sajtó. 1938-ban Délausztrália te
rületén, a Mount Dewetől északkeletre, a 
Finke creek közelében fehér emberek 
csontvázaira bukkantak és felteszik, hogy 
Leichhardt és társainak földi marad
ványairól van szó. Bizonyosat azonban 
nem lehet tudni. P. J.
Köolajkutatás Ausztráliában.

Ausztrália iparának fejlődését nagy 
mértékben korlátozza az üzemanyaghiány, 
de a kis világrész lankadatlan lelkesedéssel 
kutatja ezt az egyetlen hiányzó kincsét. 
A szövetségi kormány kebelében külön 
bizottság irányítja a kőolajkutatást s ez 
most először vezetett eredményre. A bi
zottság Canberrában közzétett jelentése 
szerint Victoria állam déli részén Geeps- 
land kerület déli sarkában sikerült egy 
8 négyzetmérföld területű 6—14 m vastag 
olajtartalmú homokréteget felfedezni ; a 
homok olajtartalma olyan nagy, hogy ki
aknázásával érdemes lesz foglalkozni.

Ausztrália mandátum területein, Pá
puában és Új Guineában, Port Moresby 
székhellyel olajkutató részvénytársaság 
alakult. Három repülőgépet is munkába 
állítottak, hogy igen nagy területek geo
lógiai felvételezésénél segítségükre legyen.

P. J.
Földrengésjelző állomás Rabaulban.

A Bismarck szigetcsoportba tartozó Űj 
Britannián fekszik Rábául, Új Guinea 
ausztráliai mandátumterület régi fővárosa. 
Környékét gyakori földrengés pusztítja, a 
legutóbbi heves rengés 3000 emberéletet 
semmisített meg. Ezért legújabban igen 
érzékeny, finom műszerekkel felszerelt 
földrengésjelző-állomást állítottak fel Ra
baulban s remélik, hogy legalább 24 órá
val előre tudják majd a közelgő veszélyt 
jelezni és a lakosságot menekülésre figyel
meztetni. P. J .
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ALBÁNIA.
írta SOMOGYI JÓZSEF dr.

I .

«Itália, láttávolában fekszik s mégis kevésbbé ismert, mint Amerika belseje.» 
A híres angol történetíró, Edward Gibbon így jellemezte a XVIII. század végén 
azt a földet, amely az Adriai tenger kijárójánál az Otrantói szoros másik, balkán- 
félszigeti partján terül el. Pedig ez a titokzatos ország mindig szerepet vitt a világ- 
történelemben. Az ókorban Epirusz néven ismerték s északnyugati Macedóniával, 
Dalmáciával és Bosznia-Hercegovinával együtt Ulyriához tartozott, macedóniai 
Eülöp és fia, Nagy Sándor hódításai következtében azonban hanyatlásnak indult 
s csak a pun háborúk idejetájt játszott ismét szerepet. Királya : Pirrhusz, meghódí
totta Középitáliát, mikor azonban Siciliában is megvetette a lábát, szembe
találta magát a Földközi tenger akkor legerősebb hajósnépével: a karthagóiakkal, 
akik a szorongatott Kóma segítségére siettek s visszaűzték az epiruszi hódítót 
hazájába.

A római birodalom felosztásával Illiria a gótoké, később a bulgároké lett. 
Az egykor hatalmas balkáni országból csak déli, tengerparti része maradt meg : 
ezt kb. Kr. u. 1000 óta A lb á n iá n a k  nevezik. Meglehet, hogy hófedte fehér fennsík
jairól nevezték el így, de az is lehetséges hogy r > l  hangzóváltozással az arabok 
törzséről nevezték el. A bennszülöttek S h k ü p e n á r ia k  nevezik országukat, magukat 
pedig s h k ü p e tá r o k n a k  («sziklalakóknak»); ez a név a népies etimológia szerint «a sas 
fiait» jelenti. A nagy görög életrajzíró Plutarchosz elbeszéli hogy amikor Pirrhuszt 
katonái sashos hasonlították, ő viszont nyílvesszőkhöz hasonlította harcosait. 
Azóta nevezik magukat az epiróták «a sas fiainak».

Az albánok az illírek leszármazóinak tartják magukat; minthogy ezek viszont 
a pelaszgoktól származtak, Európa legrégibb népének tekintik magukat, nyelvüket 
pedig a görög és a latin anyjának. Hogy ebben mi az igazság, nem tudjuk. Nyelvé
szetileg és régészetileg Albánia még nagyon kevéssé ismert. Egyesek szerint az 
albán nyelv az illír nyelv leszármazója, de a göröggel nincs rokonságban ; mások 
szerint viszont szókincsének egyharmada pelaszg eredetű. Ha ez az állítás beiga
zolódik, akkor az albánokat valóban Európa legrégibb indogermán népei közé 
kell sorolnunk.

Az albánok éppenúgy megőrizték nyelvi különállásukat az évszázadok 
viharaiban, mint népük különállását. Pedig szomszédai szárazon is, a tenger felől 
is állandóan törekedtek megvetni lábukat a hófedte hegyekkel borított Albániá
ban. A középkorban először a bulgár, majd a bizánci birodalomhoz tartozott, de 
a XII. század óta a partvidéken Venezia uralkodott, főleg a negyedik keresztes
háború óta, egészen a XV. századig. A XIII. század közepétől egymást váltogatják
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az ország feletti uralomban a bolgárok, a bizánciak, majd a keresztesek. 1889, a 
törökök rigómezei győzelme után Albánia török kézre került. Persze, ez nem ment 
gyorsan, mert a shküpetárok csak majd száz évig tartó vitéz ellenállás után 
engedtek a török túlerőnek.

Ezekben a harcokban tűnt ki Albánia nemzeti hőse, Castriota Györg}'. 
Honfitársai Szkander bég néven zárták szívükbe emlékét. A XV. század elején 
három fivérével túsznak Konstantinápolyba került. Az akkor még gyermek 
Györgyöt a szultán kegyébe fogadta, s lovastiszt lett, a török tisztikar dísze. Lelke 
mélyén azonban megmaradt albánnak. 1443-ban már Albániában volt s csellel 
elfoglalta a török kézen levő Krója várát. Két évtizednél tovább küzdött hősiesen 
a török túlerő ellen, keresztény hitre tért s szövetkezett I. Ulászló magyar királlyal, 
de a pápától, Veneziától és Nápolytól is kapott segítséget. 24 évi vezérsége alatt 
13 hadjáratot vezetett a törökök ellen, de sohasem tudták legyőzni, pedig a szultán 
serege egyízben 200,000 főnyi sereggel támadta. II. Mohammed szultán végre is 
kénytelen-kelletlen elismerte őt Albánia fejedelmének. Mikor 64 éves korában 
meghalt, olyan hírneves volt, hogy minden albán szíve megdobbant neve hallatára, 
ellenségei, a törökök pedig bátorságot adó amuletteket készítettek csontjaiból.

Végső akaratáról megható legenda szól. Midőn eljött érte a Halál angyala, 
a hős így szólt kis fiához : «Kis, védtelen virágszál, eredj le a tengerpartra! Ott 
nő egy szomorú ciprus, kösd hozzá paripámat, bontsd ki zászlómat s lógasd le róla 
kardomat! Ha majd a hideg északi szél süvöltve száguld végig a parton, nyeríteni 
fog a paripám s megcsörren a kardom. Ennek hallatára az ellenség meg fog hátrálni, 
mert a halálra gondol!»

De Szkander bég hősiessége messze túlszállt hazája határain. Amerika leg
nagyobb költője, Longfellow «Tales of a Wayside Inn» (Egy útszéli csapszék 
történetei) című költői elbeszélésciklusában örökítette meg hőstetteit. Szkander 
bég fiának, Jánosnak halála után az albánok nagy tömegekben hagyták el hazá
jukat és déli Olaszországba és Siciliába vándoroltak ki, hogy ne kelljen az iszlámra 
térniök. Akik azonban ezt megtették, — s sokan már azért is megtették, mert az 
iszlámban nyelvüket szabadon gyakorolhatták, míg a keresztény pap sohasem 
beszélt albánul — megmaradhattak a török hadseregben és vitézségükkel sokra 
vitték. A legjobb török tábornokok albán származásúak voltak, így a magyar 
történelemből ismert három Köprülü pasa a XVII. században, valamint kortársuk, 
Abdarrahmán Abdi, az utolsó budai pasa. De az Oszmán birodalom belsejét dúló 
lázadások leverésére is, így 1770-től a görög felkelések leverésére, az albánokat 
használták fel. E közben még egy nagy nemzeti hősük támadt Ali pasa személyé
ben. Negyven évig tartó elkeseredett harc után sikerült nemzetét egyesítenie 
ennek a vitéz, de kegyetlensége miatt rettegett albán katonának. 1810-ben Albánia, 
Epirusz és Thesszália ura lett. Már-már teljesen felszabadította ezeket a tarto
mányokat a török uralom alól, amikor a törökök sértetlenséget ígértek neki és 
arra a hős egy gyenge pillanatában behódolt. Persze, a török ígéret csapda volt. 
Ali pasa levágott feje csakhamar a konstantinápotyi Szeráj kapuját díszítette, 
hősi tettei azonban szájról szájra szálltak a nép ajkán és nagy mértékben buzdí
tották a leigázott görögöket szabadságharcukban. A görögök nagy angol barátja, 
Lord Byron, 1810-ben meglátogatta Ali pasát s személye olyan mély benyomást 
tett rá, hogy «Childe Harold»-jában megörökítette.

Az albánok pedig a XIX. században hasztalan keltek fel minduntalan a 
törökök ellen, mindig leverték őket. Pedig időközben nemcsak a görögök vívták 
ki függetlenségüket, hanem a szerbek, montenegróiak, bolgárok és románok is. 
De az albánok hiába alapították egyre-másra társaságaikat és propaganda-folyó-
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T irana, a főváros.

irataikat Konstantinápolyban, Bukarestben és Bécsben, a XX. század eleje óta 
pedig három kongresszuson is előterjesztették sérelmeiket s noha csak nemzeti és 
egyházi önkormányzatot sürgetve nem akartak elszakadni Törökországtól, még
sem értek el eredményt. Végül is az idő meghozta vágyaik teljesülését. 1908-ban 
az újtörök forradalom kitörésének hírére megmozdultak az albánok is, forradalmuk 
azonban csak az első balkáni háború kitörése után vezetett sikerre. 1912 november 
28-án Valonában kikiáltották függetlenségüket s ezt elismerte a nagyhatalmak 
londoni értekezlete is.

Hosszú és rögös volt még az út az új állam megalakulásáig. Hiszen csak a 
felét foglalta magában a Balkán félszigeten lakó összes albánoknak; az ország terü
letét azonfelül a szerbek és a görögök tartották megszállva s nem szívesen ürítették 
ki. Szkutari átadásáért majdnem háborúra került a sor egykori Monarchiánk és 
Montenegro között, később meg a szerbekkel mérgesedett el a viszonyunk. 1901 
óta ugyanis a Monarchia és Olaszország gyakorolt felügyeletet az albánok felett 
s megvédte őket a törökök, később pedig a kis balkáni népek túlkapásaitól. Albánia 
trónját 1914 tavaszán a Monarchia pártfogoltja, Wied Vilmos német harceg, a 
román királyné rokona foglalta el. Bövid, párhónapos uralkodása alatt Olasz
ország támogatásával Esszád pasa felkelést szított ellene s Szkutarit Montenegró
nak adta át. Wied Vilmos a világháború kitörése után el is hagyta trónját s Albánia 
olasz befolyás alá került. Az entente hatalmak az 1915 április 13-i londoni szerző
désben Albániát Olaszország érdekkörébe utalták. Minthogy azonban a világ
háborúban először Szerbia, majd ennek leveretése után Ausztria-Magyarország 
és Bulgária szállották meg Albánia javarészét, csupán Valona maradt az olaszok 
birtokában. Csak 1918-ban, a központi hatalmak legyőzetésével, jutott Olasz
ország abba a helyzetbe, hogy védnökségét kiterjessze az egész országra, de ekkor
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Szerbia gáncsolta el az olasz terveket. A szerbeknek sehogyan sem tetszett az olasz 
befolyás alatti Albánia, hiszen maguk is szemet vetettek az Adriára. Egyelőre célt 
is értek, mert Franchet d’Espérey francia tábornok, akinek seregében a szerb 
hadsereg maradványai is szolgáltak, Albánia déli részét megszállva tartotta. 
Az olaszok nem akartak szövetségesükkel ujjat húzni s 1920 augusztus 2-án elis
merték Albánia teljes állami függetlenségét, majd hamarosan kiürítették az 
országot. December 17-én Albániát felvétették a Népszövetségbe, hogy független
ségét így biztosítsák. Kárpótlásul a november 12-i rapallói szerződésben Olasz
ország Dalmáciából megkapta Zárát s néhány szigetet, ebben a szerződésben 
egyébként Jugoszlávia is elismerte Albánia függetlenségét.

Albánia nem sokáig örvendhetett független államiságának. Amint a közép
korban Érisz almája volt Bizánc és Yenezia között, úgy a világháború után is sor
sát szárazföldi és Adriántúli szomszédainak egymással való viszonya döntötte el. 
Mindkettő hatalmasan megnövekedett a háború következtében, de egyikük sem 
érezte magát teljesen kielégítettnek. A legerősebb balkáni állammá lett Jugoszlávia 
titokban éppen úgy Albánia felé kacsintott, mint a békeszerződésekben saját 
szövetségeseitől kisemmizett Olaszország. A rapallói szerződésnél fogva egyikük 
sem léphetett fel nyiltan, az ifjú ország belpolitikai viszonyai azonban hamarosan 
dűlőre vitték a kérdést, ki legyen az úr Albániában.

Geopolitikai helyzeténél fogva az ország belpolitikájában is szemben állott 
egymással a szerbbarát és az olaszbarát párt. 1920 nyarán, Albánia függetlenségé
nek kikiáltása után az olaszbarát Fan Noli vette kezébe a kormány vezetését. 
A szerbbarát mirdita törzs felkelést szított ellene. Négy évig tartó polgárháború 
után a mirditák győztek, Fan Noli kormányával 1924 végén Olaszországba mene
kült, a mirditák pedig jugoszláv támogatással 1925 február 1-én Ahmed Zogot 
választották a köztársaság elnökének.

Az új elnök eleinte szerencsés ingapolitikát folytatott. Ápolta a jóviszonyt 
a fasiszta Olaszországgal is, amellyel 1926-ban kereskedelmi, 1927-ben pedig 
katonai szerződést kötött. Hogy ifjú országának tekintélyét külsőleg is emelje, 
1928 szeptember 1-én királlyá koronáztatta magát. Már-már úgy látszott, hogy 
Ahmed Zog teljes egyetértésben kíván uralkodni az olaszokkal; sőt uralkodása 
első éveiben jugoszlávellenes magatartást tanúsított. Olaszország befolyása egyre 
jobban nőtt Albániában s egyre nagyobb olasz tőkebefektetés és munkaerő segí
tett fellendíteni az ázsiaiasan elmaradott európai ország gazdasági- és művelődés
viszonyait. A jugoszlávbarát irányzat azonban, amely annakidején Ahmed Zogot 
a köztársasági elnöki székbe ültette s ezt a tényt állandóan hangoztatta is, termé
szetesen nem nézte jó szemmel Olaszország növekvő befolyását és építőmunkáját. 
Befolyása a királyi udvarban olyan méretet öltött, hogy félő volt, hogy megromlik 
a rapallói szerződéssel megteremtett olasz-jugoszláv jóviszony, pedig ez az utóbbi 
években Jugoszláviának a Berlin—Róma-tengelyhez való hozzásímulásával még 
barátságosabbá vált. A királyi udvarnak az ország szegénységével arányban nem 
álló költekezése is szemet szúrt az olaszoknak, hiszen nem az udvartartás fényének 
emelésére adtak ismételten kölcsönöket Zog királynak . . .

Az Ethiopia meghódításával nagyhatalmi súlyában megnövekedett és a 
Földközi tengert saját életterének tekintő Olaszország, éberen figyelt az Adria 
túlsó partjára, ősi öröksége felé. Venezia XII—XV. századbeli térhódítása, a 
Szkander bégnek nyújtott veneziai és nápolyi segítség, az 1901-ben megkötött 
olasz-osztrák-magyar statusquo-szerződés, az 1915 évi londoni szerződés, majd 
Olaszország négyéves (1917—80) uralma Albániában — mind kijelölte Olaszország
nak a követendő utat. Amikor 1989 április 7-én Nagypénteken az olasz haderő
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osztagai part rászállott ak Albániában és rövid néhány nap alatt birtokukba vették 
az országot, nemcsak ennek az örökös tűzfészeknek tekintett balkáni országnak 
hozták meg a nyugalmat, a békés fejlődés lehetőségét, hanem egyúttal egy sok
évszázados történeti folyamat követelményét is valóra váltották.

II.

Olaszországot^ az Adria kijárója : az Otrantói szoros választja el új szerze
ményétől. Aránylag keskeny ez a tengerszoros : Bari és San Giovanni di Medua 
között 180 t. rnf., Brindisi és Valona között pedig csak 60 t. mf. széles. Olasz
ország ma tehát ura az Adria egyedüli kijárójának és az Adriát nemzetközi bonyo
dalmak esetén bármikor elzárhatja. Olaszország k a to n a i  fö ld r a jz i  h e ly ze te  tehát 
lényegesen megjavult Albánia meghódításával. Ennek hatását a legközvetleneb
bül a másik adriai partmenti ország érzi meg. Jugoszláviának ma még inkább, 
mint valaha, egyedüli helyes politikája csakis az Olaszországgal való barátság 
lehet, mert az Adria bármikor olasz beltengerré válhat, hiszen kulcsa az olaszok 
kezében van.

De nemcsak haditengerészeti, hanem g e o p o li t ik a i  s ú ly a  is nagyon megnöve
kedőt! Itáliának új hódításával, mert balkáni hatalommá lett. 250 km hosszú 
határon szomszédja Görögországnak. Bármennyire erős is a brit és francia befolyás 
Hellaszban, ez az ország sem folytathat olaszellenes politikát, hiszen Korfu 
szigete az albániai partokon horgonyzó olasz hadihajók lőtávolábán van .. . 
A Balkán félsziget jövendő sorsának kialakításában tehát Olaszország most már 
nemcsak mint nagyhatalom van érdekelve, hanem közvetlenül is.

Szép hivatás vár az olaszokra Albánia g a zd a sá g i é le té n e k  felvirágoztatása

Plató Vukpalaj m ellett K astra tiban . (Északalbánia.)
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terén.^ 38,000 km2 terüle
tén kb. 830,000 lakos él, 
népsűrűsége tehát 23, azaz: 
Albánia a Balkán félsziget 
leggyérebben lakott or
szága (az átlagos népsűrű
ség Jugoszláviában 49, 
Romániában 55, Bulgáriá
ban 45, Görögországban 
39). Ahhoz azonban, hogy 
az ország nagyobbszámú 
bevándorlót be tudjon fo
gadni, igen sok úttörő 
munkát kell végezni, mert 
Európában egy ország sem. 
de Ázsiában is csak kevés 
ország volt annyira elha
nyagolva, mint Albánia. 
Egyetlen kilométernyi vas
útvonala sincs és a világ
háború nélkül még járható 
útja is alig akadna! Észak- 
albániában a központi ha
talmak, Délalbániában pe
dig az entente-haderők épí
tettek katonai gépkocsi
sak a t, úgyhogy 1918 vé
gén az országnak mintegy 
1200 km hosszú, jókarban 
levő autóhálózata volt. így 
ugrott át Albánia egy év
tized alatt a lóvontatás 
korából a lóerővontatás 
időszakába, a középkorból 
a legújabb korba. Ä fejlett 

Albán leány nemzeti viseletben. olasz gépkocsizasra var az
albániai úthálózat kifej
lesztése.

Jogosan nevezik Albániát Európa jövendő Californiájának. A földközitengeri 
éghajlat csak a tengerparton érvényesül, de az mocsaras, lagunás, homokzátonyos, 
egészségtelen vidék. A sok turzás miatt kikötőit (San Giovanni di Medua, Durazzo, 
Valona) nagyobb hajók nem használhatják. Beljebb a Dinári Alpok vad, roman
tikus, magas hegyláncai vonulnak végig az ország hosszában. Ezeket kevés folyó
völgy szeli keresztül és köti össze a tengerparttal, közöttük csak kettő hajózható. 
A hegységeket helyenkint sűrű erdőségek borítják, ezek fele tölgy, míg a tenger
parton sok a tűlevelű fa, de másfél millió olajfa is van. Délen jól megterem a déli
gyümölcs. Ásványkincse még teljesen kiaknázatlan, — pedig gazdag vas-, szén-, 
réz-, arany-, stb. telepei vannak — csupán a petróleum termelésével kísérletezett, 
az Anglo-Persian Oil Company, de 1934-ben visszaadta az engedélyt Zog királynak 
Azóta főleg olaszok foglalkoznak az olajtermeléssel s 1937-ben már 70,000 tonna
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olajat termeltek. Albánia háziállatállománya mintegy 3 millió juhból és 2 millió 
kecskéből áll, de ez a szám is jelentősen megnövekedhetik az ország feltárásával 
és a telepítéssel. Az ország kivitele tejtermékekből, gabonából, állati bőrökből, 
gyapjúból, aszfaltból és faszénből, behozatala pedig cukorból, gyapjú- és gyapot
szövetekből, ásványi olajból és gépekből áll. A behozatal értékében kétszeresen 
múlja felül a kivitelt. Az olaszok első teendője az útépítés mellett a tengermenti 
mocsarak kiszárítása, az öntözés és a földreform. Az utóbbi Albániában éppen 
olyan fontos feladat, mint a török uralom alól felszabadult más országokban. 
A Porta ugyanis a helyi törzsfőket beji és pasai méltóságra emelte és hűbérbirtokot 
adományozott nekik. Ennek fejében katonai szolgálatra kötelezte őket, így lettek 
Középalbánia termékeny sík vidékei hűbérbirtokokká, míg szabad birtokokat 
csak a kevésbbé jó termő vidékeken találunk.

De a legfontosabb feladat az albán nép műveltségének emelése. Európa 
egyik legsajátosabb népe az albán. Már Sztrabon megemlíti, hogy az illírek és az 
ejűrótok között a határvonal a «Via Egnatia», a rómaiak legfontosabb hadiútja 
Ázsiába : ez pedig a Shkumbini folyó mentén haladt. Valóban a Shkumbini osztja 
ketté Albánia népességét : attól északra laknak a keresztény gégék (nevük 
talán a görög g ig á sz szóból ered), délre pedig a mohamedán toszkok. Nyelvük
ben és jellemükben egyaránt különböznek egymástól. Mind a két csoport törzsekre 
oszlik a b a jr a k ta r  (zászlóvivő) főnöksége alatt, a törzsek n ia h c ilá k ra  (házcsoport) 
oszlanak, az egyes házak pedig a ház urának patriarchalis uralma alatt állanak. 
Legjellemzőbb, szinte törvényerejű szokásuk a vendégszeretet. Ha egy idegent 
megölnek valamely törzs területén, ennek kötelessége a vérbosszú a gyilkosokkal 
szemben.

Berati látképe.
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A fennsíklakó malisszor-törzsek között évszázadok óta dívik a gyermekek 
eljegyzésének szokása. A jövendő' menyasszonyt már akkor megvásárolják, 
letétbe helyezvén a pénzt. Ha azután a menyasszony felnő s kiszemelt jegyesét 
visszautasítja, örökös szüzességre kell magát köteleznie s «férfivá» lehet, azaz 
férfiruhában járhat, fegyvert is forgathat, atyja földjeit is örökölheti, ha nincs 
fivére, de halálával a földek valamelyik oldalági férfirokonára háramlanak. Ilyen 
amazonokból külön katonai csapatok is alakultak. Mint más mohamedán népek, 
az albán hegylakók szemében is a fiúgyermek sokkal becsesebb a leánygyermek
nél. A malisszorok között még a XVIII. században is csak akkor lehetett házas
ság a férfi és nő együttéléséből, ha fiúgyermekük született.

A malisszorok hét törzsének egyikéből, a Dukadzsin törzsből származott 
Lek Dukadzsini, Albánia nagy törvényalkotója. íratlan törvénygyűjteménye a 
középkor óta mindmáig érvényben van s különösen a hegyvidéken örvend igen 
nagy tekintélynek. Ez a kánon a le x  ta l io n is o n  és a p a tr ia r c h á tu s o n  alapul. Ez 
utóbbi intézmény minden férfinak jogot adott arra, hogy hűtlenség és engedet
lenség esetén megölhesse feleségét vág}' gyermekét. Az előbbi intézmény a vér
bosszút szabályozza. Ez mindenkire kötelező a családjában esett gyilkosság meg
torlására, hacsak nem akar számkivetett lenni. Viszont, ha olyankor áll vér
bosszút a gyilkoson, mikor annak kíséretében asszony vagy gyermek volt, vagy 
pedig b essza  (ünnepélyesen kihirdetett ideiglenes fegyverszünet) idején, nevét 
becstelenné tenné. Ha a vérbosszú megtörtént, a bosszútálló közhírré teszi, hogy 
becsülete ismét tiszta s ha üldözik, bárhol követelhet magának 24 órára eledelt 
és hajlékot ; a menedékül szolgáló házban kötelesek őt megvédeni.

Lek kánonja szerint ítélkezik a törzs véneinek teljes tanácsa bűnüg3rekben 
is. Ez talán a legrégibb Íratlan jogon alapuló formája az esküdtbíróságnak. A vádló 
kijelöli az esküdteket s csak ezek egyhangú határozatával lehet a vádlottat fel
menteni. Ha egyikük kivételével minden esküdt bűntelennek nyilvánítja a vád
lottat, ezt az egyet két másik esküdttel cserélik ki. A büntetés sem halál, sem 
börtön nem lehet, hanem vagy bírság, vagy a vádlott tulajdonának elégetése.

Ezeknek az évszázados intézményeknek a megváltoztatása csak a műveltség 
színvonalának emelésével lehetséges. Az írástudatlanság ijesztően nagy. Még 
olyan tisztviselő is akad, aki nem tud írni és olvasni!

A nyugati művelődés hatása egyelőre csak a fővároson látszik meg. Tirana 
széles főutcáin villamosvilágítás van, mellékutcáiban azonban még a keleti 
bazárélet nyüzsög. Törökbugyogós soffőrök ülnek a legmodernebb személykocsikon, 
mellettük békésen őgyelegnek a teherhordó öszvérek. Kávéházaiban a vendégek 
európai hűsítőket isznak s fejük felett elhangzik a müezzin komor, egyhangú, 
imára hívó szózata . . . Talán a réginek és újnak ez az ellentéte mutatja a leg
világosabban, hogy milyen nehéz igazán Európát teremteni ebből az «európai» 
országból.

A mai Olaszország nagy hivatása : európai művelődést vinni az elmaradot
tabb déli és keleti országokba. A hajdani Róma nyomdokain jár ma is, amikor 
Hliria vad hegylakóinak a békét, a nyugalmat, a civilizációt viszi oda, nemcsak 
Albánia, de egész Európa javára!
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ÓCEÁNIA,
A HANYATLÓ BENNSZÜLÖTT PAKADICSOM.

írta BULLA BÉLA dr.

A Csendes óceán 180 millió km2 területű, roppant vízsivatagában csoportokba 
verődve kisebb-nagyobb szigetek rajzanak. Ez a szigetvilág Óceánia, Földünk 
egyik legérdekesebb, legtitokzatosabb, a legszélsőségesebb ellentétekkel jellemzett, 
legkésőbben megismert vidéke.

Már magának a szigetvilág keletkezésének kérdése sincs megnyugtató 
módon megoldva. Ügy látszik, hogy ezek körül az Ausztrália télé sűrűsödő és 
nagyobbodó, kelet felé fokozatosan felbomló, ritkuló és kisebbedő szigetek közül 
a nyugati, nagy ívben elhelyezkedő szigetek szerkezetileg összetartoznak. A nagy 
Üj-Guinea, a Salamon szigetek, Üj-Caledonia és az Üj-Hebridák alkotják ezt a 
csoportot. Közös tengeralatti talapzaton helyezkednek el és úgy tetszik, mintha 
valamikor összefüggő szárazföld tartozékai, annak tengerszíne felett maradt 
pillérei vohiának. Ezt a szigetcsoportot feketebőrű lakosságáról Melanéziának 
nevezik. Szerkezetileg idetartozik Új-Zealand is, de. nagy területe és Melanéziától 
éltérő lakossága miatt Óceánia önálló tagjának szokták tárgyalni.

Melanéziától északra tömérdek apró korallsziget és szírt csoportosul észak
nyugat-délkeleti irányú törésvonalak mentén. A legterjedelmesebb sem nagyobb 
500 km2-nél. A Mariana-, Carolina-, Marchall- és Gilbert szigetek tartoznak ebbe 
a csoportba. Közös nevük Mikronézia. A többi óceániai sziget (Fiji-, Samoa-, 
Tonga-, Kermadec-, Cook-, Tubuai-, Társaság-, Tuamotu-, Phönix-, Hawaii 
szigetek és a Polinéziai Sporádok) közös neve Polinézia. Közéjük tartozik a messze 
keleten fekvő, kicsiny, de igen érdekes és jelentős Husvét sziget is. Ezek legnagyobb
részt vulkanikus eredetűek. Készben még ma is működő, vagy kialudt vulkánok 
láva-, tufa- és hamutömegeiből vannak felépítve, részben azonban már a felhal
mozódások laza anyaga összerokkant, a tengerbe süllyedt és csak az egykori vulkán 
tengeralatti lejtőjén megtelepedett koralloktól épített és szép, üde növényzettel 
borított kör- vagy ellipszisalakú korallmészkőgyűrű jelenléte jelzi az egykori 
vulkán helyét.

Ezeknek a kisterületű korallmészkő- és vulkanikus szigeteknek nemcsak 
keletkezésük körülményei, de lakosságuk is erősen különbözik Melanéziáétól s 
csak Új-Zealandéval egyezik. Mikronézia és Polinézia lakosainak zöme maláj i 
eredetű. Széptermetű, intelligens nép ez. Korábbi, változatos történelmük folya
mán tehetséges államalkotóknak bizonyultak ; régi, magas kultúrájuk nyomait 
nemcsak fejlett nyelvük gazdag szókincse, életmódjuk sokrétű berendezkedettsége, 
vallásuk és törvényeik őrzik, de szerte a csendesóceáni szigetvilágban, Üj-Guineától 
a kis Husvét szigetig elszórtan, sok helyen megtalálhatók csodálatos építő- és 
képzőművészeti emlékeik is. Nagyszerű hajósnép. Azzá nevelte őket természetes 
környezetük, a végtelen tenger a benne elszórt ezernyi kis szigettel.

Sem az első spanyol kincskereső gyarmatosítók, sem az utánuk jövő spanyolok, 
hollandusok és angolok, akik valamennyien az ó- és középkor csodálatosan gaz
dagnak hitt kontinensének, a Terra Australisnak ködképét kergették itt, a 
Nagy óceánban, nem tudták, hogy Óceánia tragédiája utolsó felvonásának tanúi. 
A paradicsomi egyszerűségben, látszólagosan boldogságban élő kedves szigetlakok 
patriarchális életformája egy kiváló nép hajdani magas kultúrájának elszomorító 
hanyatlását jelentette. A boldogtalan nép szomorú sorsának beteljesülését a fehér
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gyarmatosítás is siettette. Ma már Óceánia egész területe különböző fehér államok 
gyarmata. A megváltozott életforma lassankint utolsó nyomait is eltünteti ’ a 
régi világnak és megnehezíti, hogy feleletet keressünk arra a kérdésre, hogyan 
vette birtokába a gyaníthatóan maláji nép ezt a roppant kiterjedésű szigetvilágot, 
milyen változatos életsors jutott neki osztályrészül évszázadok folyamán, hogy 
végül hontalanná lévén, saját hazájában idegenforgalmi nevezetesség legyen 
világjáró amerikaiak és angolok bámuló szeme előtt.

Érdekes és izgató az óceániai szigetlakok honfoglalásának, a szigetek birtok
bavételének, a kis polinéziai szigetállamok kialakulásának, virágzásának és 
hanyatlásának problémája. Újabb időben egyre szélesebben hömpölygő tudo
mányos irodalomnak, részletesebb vizsgálatoknak tárgya. A kezdetet nem is
merjük, csak sejtjük Melanézia. kezdetleges, természeti népeinek életmódja alap
ján ; a változás következő fokozatát Óceánia népeinek régi, magasműveltsége 
jelzi. Magát a változást, azt a harcot, amelyben a polinéziai hajósnép távolságot 
legyőzve lett úrrá Óceánia szigetein és kezdetlegességéből kilépve emelkedett 
tájalakító, életformáló tényezővé, nem ismerjük, csak emlékeit találjuk meg 
szerte az óceánban Üj-Guineától a távoli Husvét szigetekig, a Bonin szigetektől 
Fijiig. Nem tudjuk ma még minden tekintetben megnyugtató módon magyarázni

azt a hanyatlást sem, amely 
a régi műveltséget nyo
mon követte s a mai nyo
morúságos jelenig veze
tett. Csak annyi bizonyos, 
hogy az első európai uta
zók korában már régi mű
veltségét elfelejtve élt 
Óceánia népe, hogy végül 
akarva, nem akarva, tel
jesen átadja ősi földjén a 
kezdeményezést a fehér 
embernek. Ezzel aztán be
következett Óceánia gyar
matosítása. Nehezen, aka
dozva, nagy kihagyások
kal indult meg ez a folya
mat, újabban azonban már 
rohamosan halad előre. 
Űj-Zealandot már teljesen 
európaiassá tette, Hawaiit 
pedig amerikanizálta, de 
az átalakulás már a me- 
lanéziai szigeteken is erő
sen érezhető, ha másban 
nem is, de a bennszülött 
népesség aggasztó csökke
nésében és a növénytakaró 
képének megváltoztatásá
ban. Csak idő kérdése, 
hogy meddig tartja még 

Tanácsház Észak-Ü j-G uineában. magát a bennszülöttek ha-
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nyatló jelene és mikor 
adja át teljesen helyét 
egy újabb, európaibb és 
amerikaibb, de mégis csak 
az óceániai viszonyokhoz 
idomuló életformának.

Óceánia népeinek el
ső', kezdetleges életmódjá
ról, történetük hajnal- 
koráról semmit sem tu
dunk. Még faji hovátarto- 
zásukról, származásukról 
is a legélesebb viták foly
nak. Annyi mindenesetre 
valószínűnek látszik, hogy 
Új-Guinea pápuái vala
milyen negroida nép, a 
melanéziaiak negroida és 
egyebek között maláj i ke
veréknép, Mikronézia és 
Polinézia bennszülött la
kossága pedig maláji ere
detű, de arra a kérdésre, 
hogy mai lakóhelyükre ho
gyan és mikor kerültek, 
hogyan éltek, kikkel keve
redtek, r miféle változáso
kon mentek keresztül, a 
tudomány nem tud fele
letet adni.

Az óceániai népek 
történetének első, bizo
nyosan ismert eseményeit vándorlásaik jelentik. Ezek a vándorlások nemcsak 
azért történeti tények, mert emlékeik mindenhol megtalálhatók a polinéziai 
népek mondavilágában, hanem első sorban azért, mert nélkülük nem tudnánk 
megmagyarázni ugyanannak az egyetlen népnek és teljesen azonos civilizáció
jának és kultúrájának az elterjedését Hawaii-tói Új-Zealand és a Fiji szigetektől 
a Husvét szigetig, tehát Ázsiáénál kétszerakkora területen.

Melanézia nagyjában egységes lakossága nem kérdéses. Az egymáshoz közel
fekvő, nagy szigetek benépesedése könnyen elképzelhető ; a költözés csak rövid 
ideig tartó hajózást kíván, a polinéziaiak vándorlásai azonban sokkalta nagy
szerűbb és csodálatosabb vállalkozások.

Kérdés, mi okozhatta ezeket a vándorlásokat. Többféle, igen valószínű 
okot tételezhetünk fel : a kicsiny és szegény szigetek túlzsúfoltsága, politikai 
nyugtalanságok, látogatás, kereskedelem a szomszéd szigetekkel és a polinéziai
akkal velükszületett hajlam a vándorlásra elégséges magyarázatot adnak. A csen
desóceáni szigetlakó még ma is igen sokat utazik, mert elsőrangú hajósnéppé 
nevelte a tenger. A Carolina szigetek lakói évente felkeresik az 500—600 km 
távolságra levő Guamot, a tongaiak gyakran hajókáznak a tőlük 2000 km távol
ságban levő Loyalty szigetekre, hadi expedíciókat vezetnek Fijire. Rokonok,

New-Zealand. Maori fafaragás.
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barátok szigetról-szigetre menve látogatják egymást. Hajózó, hajóépítő készségük 
még ma is igen fejlett. Hosszú útakra fatörzsből kívájt, nagy, egyensúlyt tartó 
mankóval ellátott csónakokat, amilyeneket például a melanéziai népek nem is 
ismernek, valóságos hajókat használnak. Miért ne vállalkozhattak volna ilyen 
felborulásmentes hajókon a múltban is nagy útakra, hiszen tudjuk, hogy Bligh 
kapitány, mikor a «Bounty)) fellázadt legénysége kis csónakba tette ki, nyitott 
hajócskájával ezer km-t csónakázott Timor szigetig a Csendes óceánon.

A polinéziaiak tudatosan előkészített és végrehajtott vándorlásait gazdag 
mondaviláguk is igazolja. Mondáik és regéik középpontjában őseik vándorlásai 
állanak. Ezekben a mondákban mindig történik utalás az őshazára, a vándorlá
sok kiindulópontjára is. Az etnológiában régóta ismeretes az a szerep, amelyet 
a polinéziaiak származásáról és őshazájukról szóló mondáikban Hawaiki és szino
nimái (Hawaii, Sawaii, Awaiki, Hapai, Wawau, Hevava) játszanak. Eleinte ezek 
a szavak a nyugati őshazát jelentették, idők folyamán aztán, a vándorlások kap
csán a mindig ismétlődő, azonos nevek szinte kijelölték az útat, amelyet hosszabb- 
rövidebb pihenőkkel az ősök maguk mögött hagytak.

Ha a Hawaiki monda történeti magját minden mithológikus sallangtól meg
tisztítjuk, és a földrajzi, antropológiai, etnográfiai és történeti kutatások ered
ményeivel kiegészítjük, a polinéziaiak vándorlásáról tudunk magunknak valami 
hiányos képet rajzolni. Új-Zealand maorijai vándorlásának kiindulópontját nagy 
valószínűséggel a Samoa csoport Sawaii szigetében kell látnunk, sőt ez a sziget 
Awaiki Baro, «Hawaiki a szél alatt» néven valószínűleg a tahitibeliek korábbi 
hazáját is jelenti. Tahiti ismét a Cook szigetekhez tartozó Barotonga lakóinak 
volt előbbi hazája. Erre utal Tahiti rarotongai neve : Awaiki Bunga, azaz «Hawaiki 
a szél ellen», t. i. a passzát szél ellenében, tehát keleten fekvő őshaza. Nemcsak 
a rarotongaiak származnak Tahitihői, Tahitire mutat a Marquesas szigetek lakói
nak mondaköre is, és részben Tahitiben. részben azonban már Sawaiiban látja 
az etnológia a Hawaii szigetek lakosainak őshazáját is. Barotonga pedig nem
csak közbeiktatott pihenője volt a Sawaiiből és Tahitibői Uj-Zealandba költöző 
maoriknak, hanem kiindulópontja az Ausztrál- és Gambier szigetek megszállásá
nak is. Végül még említsük meg, hogy a Marquesas szigetcsoportban levő Nukabiwa 
sziget lakóinak mondája szerint, őseik a Tonga csoport Waw*au szigetéről költöztek 
mai hazájukba és honosították meg a kenyérfát és a cukornádat.

Sajnos, a vándorlások lefolyásáról és számáról is nagyon hiányosak az 
adataink. Úgy látszik és ez a valószínű, hogy lassan, fokozatosan, meg-megiijuló 
hullámokkal zajlottak le.

A vándorlások időpontjára csak következtethetünk. A papoktól vezetett 
királyi és fejedelmi genealógiai feljegyzések adataiból a kutatók azt következtetik,, 
hogy Fiji és a Samoa szigetek benépesedése a X—XII., Tahitié a X—XI. és 
Üj-Zealandé a XIV—XV. században következhetett be. De ezek csak feltétele
zések. Mindenesetre a polinéziai szigetlakok civilizációjának, szellemi és anyagi 
műveltségének egyöntetűsége azt a hitet kelti, hogy a polinéziai népek elhelyez
kedése a szigeteken eléggé újkeletű. Még nem volt elegendő idő szigetcsoportonkint 
különbözőségek, eltérések alakulására.

A vándorlásokkal kapcsolatban szinten önkéntelenül felvetődik az a kérdés, 
hogy ez a nép, amely évszázadokon keresztül tudatosan népesítette be és gyarma
tosította az óceániai szigetvilágot, hosszii története folyamán fejlesztett-e mai kul
túrájánál és civilizációjánál magasabb műveltséget, vagy végig megmaradt azon 
a kultúrfokon, amelyen Óceánia fehér felderítői ezt a népet találták. Hátha a jelen 
ivadékok csak a hajdani dicsőséges múlt szomorú, degenerált örökösei. Úgy látszik,
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a tudományos kutatások ezt az utóbbi feltevést igazolják. A polinéziaiak anyagi 
és szellemi kultúrájának mai foka nem a fejlődés csúcspontját, hanem egy régi 
magas műveltség szomorú hanyatlását jelenti. Melanézia kivétel. Itt semmi okunk 
és jogunk nincs annak a feltételezésére, hogy a pápuák és egyéb melanéziai keve- 
réknópek a kezdetleges kőkorszaknál, amelyben ma is élnek, valaha magasabb 
kultúrfokra emelkedtek volna.

A régi, magas polinéziai kultúra bizonyságai szerte a szigetvilágban szét
szórt építészeti és szobrászati emlékek. Ilyeneket ma Polinézia és Mikronézia 
lakosai nem építenek, de nem is tudnának építeni. A Hawaii- és Tonga szigeteken 
faragott köveket, valóságos dolmeneket találtak. Tongatabun a Hahake monu
mentális kapuja hatalmas monolitokból épült. Ugyanitt az egyik tuitongának 
(király és isten egy személyben) sírja fölé kőkockákból hatalmas piramist emelt 
az alattvalói kegyelet. Maldenben, a polinéziai Sporádok egyik szigetén kövezett 
padlójú romok és ciklopszfalak láthatók, a Carolina szigetekhez tartozó Ponape 
szigeten 11 méteres bazalt monolit oszlopok hevernek a földön. Kapán, Kawaiwain 
és Pitcairn szigetén hatalmas szobrok kőszemei tekintenek ismeretlen idők óta a 
horinzonra. Tinian szigetén, a Mariana csoportban oszlopok kettős sora szimmet
rikus négyszöget vesz körül. Tahitiból Cook ír le 100 méter hosszú és ugyanilyen 
széles, kövezett, fallal övezett teret, Új-Caledonia szigetén, a viharokmarta, nap
égette sziklákon Archambault furcsa jeleket : egyszerű és kettős keresztet, csiga
vonalat, csillagot, halat, durván rajzolt emberfőt, jelképírást talált. Értelméről 
a mai lakosságnak fogalma sincsen..Végül a Fiji szigeteken Vogan fedezett fel 
feliratos köveket. És az
tán a kicsiny, magányos 
Husvét sziget csodálatos 
emlékei. Eddig 525 darab,
2—20 m magas kőszobor 

maradványait találták 
meg. Sok már a földön he
ver, de sok még a mai 
napig is áll közülük. De 
van más emlék is itt. Ha
talmas falmaradványok, 
némelyik 100 méter hosszú,
5 méter magas és 8 méter 
széles és nagy, sírhalom- 
szerű építmények. A szob
rok közül néhány befeje
zetlen ; még a szikláról 
sincs leválasztva, amelyből 
kivésték. A földön, a szob
rok körül az ismeretlen, 
régi szobrászok obszidián- 
szerszámait lehet össze
gyűjteni.

A Husvét sziget más 
meglepetéssel is szolgált.
Fr. E. Eyrand 1864-ben 
táblákat és pálcákat ta 
lált,'amelyeket ismeretlen Maori üdvözlés. O rrukat dörzsölik össze.
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jelek, állatok és növények 
képei borítottak. A jele
ket összehasonlították pe
rui és yucatani hieroglifek
kel, de úgy találták, hogy 
a celebesziekhez is hason
lítanak. Routledgené, a ne
vezetes etnológus és arche
ológus, öreg husvétszigeti 
bennszülöttel próbálta le- 
fordíttatni a jelírást. Állí
tólag valami hősköltemény 
volna a régi időkből. En
nek azonban ellentmond 
az, hogy a perui kalózok 
elrabolta törzsfőnök 1862- 
ben még folyékonyan tud
ta olvasni az írást.

A Routledge házas
pár a világháború idején 
három évet szentelt a Hus- 
vét. sziget problémájának 
megoldására. Szerintük a 
sziget építményei, szobrai 
és feliratos táblái igen régi, 
magas polinéziai kultúra 
emlékei. Feltételezett pre- 
inka és maya kultúrhatá- 
sokat azonban bizonyos

Fából fa rago tt bálványszobrok New-Zeelandon. hasonlóságok ellenére Sem
sikerült igazolni.

A tudomány állás-
foglalása szerint tehát ezek az óceániai szigetvilágban szanaszéjjel heverő 
romépítmények, szobrok, oszlopok és a megfejtetlen jelírás nem idegen és 
ismeretlen népnek, hanem a polinéziaiak egykori magas kultúrájának, szervezett 
államéletüknek tanúbizonyságai. Hogy ez a nép ma ilyent nem alkot, nem tud 
alkotni, sőt régi nagysága emlékeivel szemben teljesen értetlenül áll, ez igen 
nagyfokú hanyatlás szomorú jele.

Ennek a hanyatlásnak világos jelei a polinéziaiak politikai és szociális, 
sőt vallási életének terén is világosan mutatkoznak. Biztos tudomásunk van arról, 
hogy Polinézia népei szigetvilágukban patriarchális rendszerű királyságokban 
éltek. A király eg3rszemélyben isten is volt, az egész ország az ő birtoka volt, 
minden tőle származott, mindenki érte élt. Amikor Cook és kortársai a XVIII. 
században Óceániában megjelentek, ennek a régi államszervezetnek már csak a 
nyomait, halódó, elkorcsosult, tartalmatlan formáit találták egyes szigetcsopor
tokon, más szigeteken pedig már teljesen az anarchia váltotta fel a rendezett 
állami életet. Eltűnőben volt és érvényét vesztette a hűbéres, patriarchális király
ság társadalmának régi, megszokott tagozódása is. A nemesi és papi rend hatalmát 
és befolyását veszíteni kezdvén, életformában is egyre jobban közeledett az alsóbb 
néprétegek tömegeihez. Kiváltságos különállásuk megszűnt. Lassan-lassan a vallás
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is kivetkőzött eredeti formáiból és jellegéből. A régi isteneket megtartották ugyan, 
de ezek az ősök tisztelte istenek hajdani jelentőségüket teljesen elvesztették, 
mert szigorúan korlátozott számukat idők folyamán mértéktelenül megszapo
rította a helyi istenségek tisztelete. Az eredetileg egységes, rendszeres és tételes 
államvallás egy csomó istenség, szellem és démon babonás és borzalmas tisztele
tévé torzult.

Ha ennek a hanyatlásnak az okait kutatjuk, az alapmotívumok, felderíté
sében igen nagy segítségünkre lehet Óceánia földrajzi viszonyainak ismerete. 
A polinéziaiak hatalmuk és régi dicsőségük tetőpontján a gyarmatosító vállal
kozások, a vándorlások idején állottak. Ilyen nagyarányú vállalkozások csak 
szervezett állami élet, szigorú belpolitikai organizáció feltételezése esetén képzel
hetők el. A vándorlások és gyarmatosítások tehát a polinéziaiak fejlődésének, 
állami szervezetének legmagasabb fokát jelentik, de jelentik egyben a hanyatlás 
kezdetét is. Mert hol van az a hatalom és erő, amely az ezernyi óceániai szigeten 
szétszóródott népet tartósan egyetlen politikai egységbe forraszthatta volna! 
Ahhoz túlságosan nagyok voltak a távolságok és a sok egyezőség és hasonlóság 
ellenére is, igen erősek az egyes szigetcsoportok különbözőségei, következés
képpen a megélhetés lehetőségei és formái is. A vándorlásokkal szétszóródott 
népesség a különböző környezet hatása következtében a változott viszonyoknak 
megfelelően különböző életformákra rendezkedett be. Minél nagyobb terjedelmű 
és minél gazdagabb volt az új haza,, a sziget, vagy szigetcsoport, a helyi körül
ményeknek megfelelően színeződött ősi örökség, államforma, politikai szervezet, 
vallás, társadalmi szervezet, szellemi és anyagi műveltség, annál tovább tudta 
magát fenntartani; azonban minél kisebb volt az új élettér, az új haza, és ezzel 
együtt természetesen szegényebb is, annál gyorsabban és könnyebben ment veszen
dőbe az ősi örökség. Nem véletlen, hogy a régi államszervezet és kultúra Fijin,

Polinéziai bennszülöttek egyensúly ta rtó  kitevővel e llá to tt osónakja.
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Hawaiin, Tahitin és Új-Zealandon tudta magát a legtovább fenntartani, viszont 
a kis korallszigeteken, Mikronéziában, a polinéziai Sporádokon már Cook és kor
társai is csak a nyomait találták a régi dicsőségnek. Amilyen mértékben következett 
be az új haza, az új élettér benépesülése és túlnépesedése (a nagyobb szigeteké 
később, a kisebbeké hamarabb) ugyanolyan mértékben követte az elszegényedés, 
a nyomor és az anarchia. Francia szerzők egyszerűen csak a nyomorra és az 
anarchiára utalnak, mint a hanyatlás közvetlen okaira. Bizonyos, hogy ezek csak 
kísérő jelenségei az igazi oknak, amely Óceánia földrajzi viszonyaiban keresendő. 
És ne feledkezzünk meg végül még két körülményről. Mindkettő a polinéziai nép 
lelkiségében leli magyarázatát. A polinéziai nem kitartó a tervszerű, céltudatos 
munkában, de annál kitartóbb a henyélésben, a boldog semmittevésben. Máról 
holnapra él. Ezért részben megint a természeti viszonyok felelősek, mert kis 
népcsoport eltartását a szigetek gyümölcse, a tenger hala munka nélkül is lehetővé 
teszi, de mindent mégsem szabad a természeti viszonyok rovására írnunk. Civódás 
és viszálykodás, önzés és irígykedés már igazán a természeti viszonyoktól füg
getlen lelki szerkezet alapelemei. És a polinéziaiak ezekkel a tulajdonságokkal 
bőségesen rendelkeznek. A törzsi viszálykodások, hadjáratok még ma is a legna
gyobb kedvvel űzött szórakozások közé tartoznak.

Ennyi műveltséggátló, hátráltató akadály, kultúrapusztító ok bőségesen 
elegendő Polinézia és Mikronézia népei hanyatlásának magyarázására. Mert ez 
a hanyatlás valóban ijesztő. Néhány évszázad leforgása alatt a teljes züllé
sig, sőt helyenkint, mint Új-Zealandon is, a kannibálizmusig vezetett. Hogy 
ez a hanyatlás milyen mélyreható és szomorú, és még a kezdetleges nép
művészet és technikai készség terén is mennyire érezhető, világosan mutatja az 
újzealandi maorik népművészetének és technikai kultúrájának elszegényedése. 
Hajdani híres fafaragóművészetük emlékeihez hasonló tárgyakat ma már kép
telenek készíteni.

A hanyatlással lépést tart Óceánia népességének nagymértékű csök
kenése is. Az első európai hajósok adataiban mindenesetre kételkednünk 
kell. Érkezésük alkalmával csak a partokat látták, azaz a szigetek legsűrűb
ben lakott részét, ahová a hajó érkezésének hírére mindenhonnan összegyűl
tek az emberek. Cook Tahiti lakosságát 200,000-re, a Hawaii szigetekét 
300,000-re becsülte; ezek bizonytalan és túlzott adatok. A bennszülöttek 
kevesbbedése mégis elvitathatatlan tény. Néhány példa világosan beszél. A Fiji 
szigetek bennszülött népessége 1900-tól 1980-ig 100,000-ről 90,000-re, Hawaiié 
1884—1927 között 40.000-ről 20,000-re, TJj-Caledoniáé 1885-től 1918-ig 26,000-ről 
1700-ra fogyott!

Az elnéptelenedés okai részben a hanyatlással, a nyomorral, az anarchiával, 
a folytonos t örzsi hábonikkal, a törzsfőnökök t öbbnej őségével és az egyre jobban 
terjedő erkölcstelenséggel kapcsolatosak, másodsorban pedig a fehér ember meg
jelenésével. A bennszülöttek megritkult soraiban hatalmas rendeket vág a kanyaró, 
a tüdővész, a himlő, a lepra, a vérbaj és az alkoholizmus. De bizonyosfajta beteg
ségek behurcolásán kívül még közvetlenül is felelős a fehér ember. Gyilkos harcokat 
előidéző, pusztító fegyvereket adott el a bennszülötteknek, szokásba hozta a 
gyarmatosítások kezdetén a munkássorozásokat, ez pedig nem volt más, mint 
modern rabszolgatartás. Néha még emberrablásra is vetemedtek. A peruiak 
1862-ben a Husvét sziget lakosságának felét, 1863-ban Nukulailai sziget népes
ségének a felét hurcolták el a perui bányákba.

De mindezeken túlmenőleg van még valami más is, ami Óceánia bennszülöt
teinek pusztulását gyorsítja. rA magasabbrendű, veszélyes fehér faj és az ala-
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Kőszobrok a H úsvét szigeten.

csonyabbrendű, védtelenebb bennszülöttek érintkezése hátrányt jelent az 
utóbbiakra. A gyarmatosítással megváltoztatott életformák a bennszülöttek 
létének alapjait pusztítják el. Óceánia nem bírja a túlságos gyorsan és adagolat- 
lanul kapott európai és amerikai civilizációt és kultúrát megemészteni. Velük 
szemben, ezzel a végzetszerűséggel szemben, ezek az ellenállásra képtelen, barna 
emberek teljesen tehetetlenek, különösen most, amikor a Csendes óceánon egymás
sal farkasszemet nézó' amerikai, japáni, angol és francia nagyhatalomnak más 
gondja is van, mint a polinéziai és mikronéziai bennszülött gyámolítása. A fehér 
patkány — mondják az újzealandi maorik — elűzte az idevaló patkányokat, a 
lóhere megijesztette a páfrányt, az európai légy megszalasztotta a mi országunk 
legyeit; ugyanígy tűnnek el a maorik is a fehér ember elől. Régi dicsőség, hanyatló, 
pusztuló jelen, örömtelen, kilátástalan jövő!
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MAGYAR HAJÓN
BUDAPESTRŐL EGYIPTOMBA ÉS VISSZA.

írta liaranglábi NEMES JÓZSEF.

Amikor a háború után felmerült a terv, hogy Középeurópa szívót, Buda
pestet és a Közelkeletet hajóúttal kössék össze, sokan kétségesnek tartották, 
hogy olyan hajót lehessen szerkeszteni, amelyik egyesíti a folyami és tengeri 
hajókkal szemben támasztott követelményeket. Az előbbi típus csakis csekély 
merülésű lehet, tekintve a Dunának gyakran alacsony vízállását. Az utóbbi 
pedig, vagyis a tengeri hajó, robusztus, magas kell, hogy legyen, hogy ellent tudjon 
állni a Fekete tenger és a Földközi tenger gyakran félelmetes viharainak. A legfelső 
hely megértő támogatása és a magyar gyár buzgó munkája létrehozta ezt a csodát. 
Hogy a Duna-tengerjáró hajót joggal csodának nevezhetjük, annak megerősítésére 
elmondom a következő történetet : Beyrouthi tartózkodásom alatt egy angol 
tengerészkapitánnyal kerültem össze. Amikor azt mondtam, hogy Budapestről 
jöttem hajóval, hosszúra nyitotta a száját: «Tréfás kedvében van, Sir, — mondta 
— hiszen Budapestnek nincs is tengere! Bizonyosan valami sportyachttal jött le 
a Dunán és ehhez igazán gratulálok is, szép teljesítmény! — Dehogy sportyacht 
ez, my dear captain, — feleltem -— szabályos kereskedelmi hajó az, minden két 
hónapban megteszi az utat Budapest és Egyiptom között, dicsőséggel hordozva 
a magyar lobogót ! — A jó angol nem győzött álmélkodni.

Március 12. Ködös, havas este a budapesti szabadkikötőben. A «Szeged» 
600 tonnás Duna-tengerjáró magyar motoros hajó rakodása végétért, a megtelt 
raktárhelyiségeket vízmentesen lezárják, a motorok erősbödő dübörgése közben 
elhangzik a vezényszó : — Köteleket elereszteni! — és a hajó lassan megindul 
lefelé a dunai havas éjszakában, közel 10,000 km hosszú útjára.

Másnap reggel Mohács alatt elhagyjuk Magyarországot és jugoszláv területre 
jutunk, majd a Vaskapu páratlan szépségű szorosán áthaladva kiérünk az Aldu- 
nára. Hatalmas széles itt a folyam, vízszabályozásról szó sincs, az őserdők és 
nádasok világáig még nem ért el az ember munkája. Az áthatolhatatlan bozóttal 
benőtt ezernyi sziget a vizimadarak valóságos eldorádója. A Duna jobbpartja 
már Bulgária. Kikötünk Kusséban. Kiszállunk a várost megtekinteni. A bulgár 
kikötőőrség barátságosan szalutál, útlevelet nem kér. Minek? Magyarok vagyunk 
és ennyi Bulgáriában elég. A gumikerekű kocsikba befogott kicsi, de rendkívül 
kitartó lovak is mintha édes testvérei volnának a mi könnyű magyar lovainknak. 
Azután elcsúszunk a legutolsó Dunahíd alatt Csernavodánál. A Duna itt kb. 
párhuzamosan folyik a Fekete tenger partjával. Ha ezt az alig 40 km széles föld- 
sávot csatornával átvágnák, nem kellene az egész Dunát körülhajózni, s a keleti 
vízi út kb. 500 kilométerrel megrövidülne.

Tulcea felett kezdődik a Duna deltája. A Duna három ágra szakad, de 
csak középső ága, a Szulina hajózható. Mindkét partján végtelen nádas. A hajó
kürt szavára a vízimadaraknak olyan tömege rebben fel, hogy az eget elhomá
lyosítja. Kikötünk a Duna torkolatánál, megtöltjük az ivóvíztartályokat és nehány 
perc múlva már a Fekete tengeren himbálódzunk. A hullámzás nem túlerős. 
Nagy tengerjáró hajónak meg se kottyanna, de nekünk . . Nem, semmivel sem 
látom indokoltnak ezt a képtelen ingadozást, hiszen a tenger nem annyira nyug
talan! Eszembe jut, hogy amikor hivatalos helyen előadtam kérelmemet, hogy a 
Duna-tengerjáró hajón utazhassam, a legkomolyabban le akartak beszélni róla.



299

Hogy én még nem tudom, mit visz véghez egy ilyen hajó a nyílt tengeren, hogy még 
közepes hullámzáskor is percenkint tizenkétszer dűl jobbra és balra, összesen 
90 fokos szög alatt! Ágaskodik, majd az orrára bukik, még a parancsnoki hidat 
is minden percben elönti az áradat! De ón kitartottam kérelmem mellett, hiszen 
már eddig is minden elképzelhető típusú hajón utaztam, kezdve az Atlanti óceán 
viharaival dacoló kis szárdinia- és tonhalász hajóktól. De ilyet még csakugyan 
nem láttam. Pontosan olyan, mint aminőnek leírták.

Tiszta, átlátszó a vize a Fekete tengernek. Órákig elnézem a delfinek játékát, 
kergetőznek, bukfencet vetnek és stafétaként adják át egymásnak a hajót. Este 
érünk a Boszporusz bejárata elé. Fényjelzéssel angolul kérdezik : Kik vagytok, 
hova mentek? Atlaszunk kielégítő, bevonulhatunk a szorosba.

A Boszporus szépségeit sokan megénekelték és meg is festették. De mindez 
elhalványul a szépség mellett, amelyet a valóság egy ilyen éjszakai bevonuláskor 
mutat. A mindkét part egész hosszában végighiízódó paloták, a függőkertek sötét
zöld ciprusainak árnyképei, a színes lámpák ezrei valószínűtlen, sejtelmes szép
séget varázsolnak elébünk. Istanbul szívében, az Aranyszarv öbölben vetünk 
horgonyt és míg a hajó rakodik, bemegyek a városba. Végigjárom az Aja Szófiát 
és a Kék Mecsetet, megcsodálom fantasztikus építészeti szépségeiket és a bennük 
levő óriási keleti szőnyegeket. Belépés előtt a kapunál óriási papucsot kell fel
húznom, nehogy az utca porától piszkos cipőm beszennyezze a szent helyeket. 
Bejárom a bazárokat, majd tovább megyek a Szerájba, a szultán egykori palotájába, 
s onnan a Hárembe. Ez az arab eredetű szó női lakosztályt jelent, de miután a 
szultánok többnyire itt is laktak, így itt volt az államtanács terme is. A tanács
tagok a fal mentén körbefutó kevereteken ültek, a középen egy óriási gömbölyű 
párna, ezen trónolt a nagvvezir. Feje felett egy ráccsal ellátott ablak, onnan

A «Szeged», D una-tengerjáró motoroshajó.
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figyelte a szultán a tanács
kozásokat, anélkül, hogy őt 
láthatták volna. Rengeteg 
szoba, terem, halkcsobogású 
szökőkutak. A padlón mesés 
értékű keleti szőnyegek. Egy 
török felső leányiskola érke
zik. Az egyik tanárnővel — 
igen jól beszélt franciául — 
megismerkedtem. «Megma -
gvarázzuk a lányoknak, hogy 
mit köszönhetnek a nők Ke- 
mál pasának. Azelőtt itt él
tek bezárva, egész nap heve- 
résztek, gitároztak, olykor 
párszázra is rúgott a számuk. 
Az ilyenkorú lányok, mint 
tanítványaim — körülbelül 
16 évesek lehettek — már 
régen háremben voltak. Most 
ellenben tanulhatnak, állást 
vállalhatnak, érettségit tehet
nek, egyetemre járhatnak.» 
Élnek is a szabadsággal. A 
kereső nők száma mindig na
gyobb lesz. Azért kissé külö
nös ötletnek látszott, hogy 
elrettentő példának éppen ezt 
a helyet választották a tanár

nők. A szomszédos kincstárban a pompás keleti ruhák és remekbe készült 
iparművészeti tárgyak között majdnem brutálisan hatnak a színaranyból

Damas

-Said (P ortsaid)

(A vastag vonal a hajó ú tjá t  jelöli.)

készült trónok.
Elhagyjuk Istanbul!, áthaladva a Márvány tengeren a Dardanellák végén 

járunk. Már látszik is az Égéi tenger. Szürke felleges az ég, erős szél fúj. A jobb
parton látszik Gelibolu félsziget vége. Nagy temetőnek hívják. Az angolok 1915-ben 
megkísérelték elfoglalni a tengerszoros bejáratát, de minden igyekezetük megtört 
a török védősereg hősies ellenállásán. A félsziget egész csúcsát elfoglalják az 
akkori harcokban elesett katonák sírjai.

Kinn vagyunk a nyílt tengeren, itt már semmi kétség az idő szándékai felől. 
A hajó veszedelmesen ingadozik, egyik hullám a másik után csap át rajtunk, 
némelykor az egész hajó víz alatt van. A fedélzet zsúfolva van áruval, bár 
kettős kötéllel van minden lekötve, a kapitány aggódó tekintete vet feléjük. Az 
ég kezd elsötétedni. Vakító villámok cikáznak a horizonon, felhőszakadás, 
majd jégeső váltogatják egymást. De a magyar hajó állja a vihart és ha csökkent 
sebességgel is, de haladunk és tartjuk az irányt. Veszélyes hely ez különben is, 
az Égéi tenger sziklás szigetvilága. Mellettünk a sötétben egy nagy hajó kör
vonala bontakozik ki, alig tudjuk kikerülni. Jó ideig imbolyog körülöttünk, 
végre eltűnik a koromsötét éjszakában. Csak pár nap múlva tudtuk meg, hogy a 
Prixosz görög hajó volt. Kormány törés miatt az orkán játéka lett és a kiálló szirtek 
még ugyanazon éjjel megpecsételték sorsát. Egész személyzete elpusztult, csak a
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kapitány menekült meg, akit egy úszó deszkáról, az egyiptomi útjáról éppen 
visszatérőben levő «Budapest» test vér haj ónk szedett fel.

Kikerülünk a Déli Szporádok szigetvilágából és Rodi mellett haladunk. 
A zöldelő olasz sziget párnás kertjeivel és pompás épületeivel meró' ellentéte a 
görög szigeteknek. Ezek is szépek lehettek egykoron, de az örökös hajóépítés 
kiirtotta az erdők fáit és ma a csenevész olajfák alatt legelésző kecskenyájak alig 
tudják megszerezni élelmüket. Elhaladunk Cyprus szigete mellett és Istanbuitól 
számítva a harmadik napon megérkezünk Bevrouthba. Nem hiszem, hogy van 
még a világon egy ilyen szépfekvésű város. Emlékeztet Nizzára, de annál sokkal 
szebb. Közvetlen felette nyúlik az égnek az örök hóborította, csaknem 3000 
méteres Libanon, világhíres cédrus erdejével. A libanoni köztársaság és fővárosa 
jelenleg a franciák fennhatósága alatt áll, akik nehezen boldogulnak az arabokkal. 
Ottlétünk idején is lázadás van, a havas túlsó oldalán fekvő Damaszkuszban. 
Francia hadi repülő
gépek keringenek fe
jünk fölött, aztán el
tűnnek a lázadó varos 
irányába. Mellettünk a 
kikötőben francia hadi
hajók riadó készültség
ben. Beyroutlmak két 
teljesen ellentétes része 
van : az arab és a nem
zetközi. Az egész arab 
lakosság az utcán él 
vág}’ a nyitott kávé
házakban. Csak március 
végén tartunk, de a 
hőség már a délelőtti 
órákban is kábító. Eh
hez járul az utcai zaj, 
az üzletek előtt felállí
tott századeleji tölcsé- 
res gramofonok recse
gése, gépkocsik tülkö
lése, az utcai kovács
műhelyekből kicsendülő 
zaj, az utcai lacikony
hák illata. Egymásután 
robognak el mellettem 
a szebbnél szebb gép
kocsik, tetejükre szerelt 
sítalpakkal, a rekkenő 
hőségben. A bennülők 
egy félóra múlva már 
síelhetnek is a Libanon 
hóborította lejtőjén, míg 
lent a tengerparton a 
pálmás kertekben tea-
rózsák és óriási fürtű Helyzetm eghatározás a nyílt tengeren.
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lila akácok között tarkaszárnyú pillangók kergetőznek a napsugárban. A város 
felett épült az európai negyed, igazi nemzetköziség, legszebb helyén az ame
rikai egyetemmel.

Késő' este kifutunk a kikötőből, egészen déli irányban. Éjfélkor elhúzunk a 
Gallilea tartomány bibliai földje mellett és hajnalban érkezünk Tel-Aviv elé. 
Kikötője nincsen, így kb. 1 kilométerre a várostól nyílt tengeren vetünk horgonyt. 
Zsidó munkáscsoport végzi a kirakodást. Szép a városnak a tengeri oldala, csupa 
négy-öt emeletes lapostetejű hófehér bérpalota. Ettől jobbra-balra kopár köves, 
homokos, úgynevezett bibliai táj. A háttérben erdős-dombos vidék, a híres narancs 
és grape-fruit ligetekkel. A körülöttünk horgonyzó 8—10 hajó is gyümölccsel 
tölti meg raktárait.

Másnap reggel érkezünk Port Saidba, a Suezi csatorna bejáratához. Igazi 
afrikai hőség fogad. Itt állunk a világ országútján világrészeket összekötő párat
lan fontosságú sztratégiai és kereskedelmi ponton, Ázsia és Afrika közti kapuban. 
Óriási tengerjárók rakodnak ki, vesznek fel szenet, élelmet. A csatorna partján 
emelkedik a Suezi társaság vakító fehér, keleti stílusban épült palotája. A város
ban bábeli hangzavar, minden nemzet képviselve van itt.

Az egész kikötőt vasrács övezi. A kapuknál szigorú testi motozás, az elter
jedt hasis csempészet miatt. A városban minden európait milliomosnak néznek 
és nagy árakon a legképtelenebb dolgokat igyekeznek rásózni.

Portsaidból vasúton megyek Cairóba, közvetlenül a suezi csatorna partján.



Jobbról a Menzaleh tó, de inkább sivatag. Mostanában nincs víz benne. Balra 
a végtelen arábiai sivatag. Nyomorúságos beduin sátrak, tevék és nehány csirke. 
Alig indulunk meg, finom por kezd szállni az ablakon át a fülkébe, lassankint 
elszúrkítve mindent. A kéz érdes tapintású, a fogak közt is csikorog a homok. 
Finom homok, el kell ismerni, de azért csak homok. Valahol messze a számum 
felverte a sivatag homokját és most szép lassan kezd visszaperegni. Mellettünk a 
csatornán hatalmas hajó, lassan, óvatosan halad, hogy a víz ki ne loccsanjon, 
mögötte teve-karaván, megrakodva vizes tömlőkkel. Angol katonai repülőgépek 
hasítják a kék eget és eltűnnek Alexandria irányába.

A fele úton El-Izmailiánál búcsút mondunk a csatornának és Nyugatra 
térünk. A táj egy csapásra megváltozik. Minden kizöldül, jobbra-balra a csator
nákkal szegélyezett kis zöld parcellák végtelen sora, rajtuk bronzszínű félmeztelen 
fellahok dolgoznak a déli nap izzó hevében. A búza már kalászba hányta fejét, 
pár nap múlva aratni lehet. Mindenütt narancserdők, pálma és banánligetek, 
rizs, cukornád, gyapotültetvények, csak éppen dohány és kender nincs. Ezeket 
termelni a törvény szerint tilos. Az egyiptomi cigaretta dohánya a Balkánon 
terem, csak itt dolgozzák fel, a kezelésére alkalmas száraz levegőben. A kender 
termelése pedig az abból készíthető szervezetromboló hasis miatt tilos.

Közel négy órai utazás után megérkezünk Cairóba, vagy ahogy arabul 
hívják El-Káhirába. A város még erősen keleti jellegű, ha a város szíve olyan is, 
mint bármelyik európai nagyváros.

Egyiptomnak három nagy vonzóereje van : a piramisok, a régi egyiptomi 
múzeum és az éghajlat. A Tutenkhamen termek hosszú so^át megtöltő csodálatos 
kincsek — minden arany, igazgyöngy, drágakő és iparművészeti remek, a régi

A «Szeged» viharban.
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egyiptomi szobrászat felülmúlhatatlan alkotásai, és az egész 4000 éves kultúra 
csodás maradványainak a gyűjteménye — ez a cairói régi múzeum.

Kimegyek a gúlákhoz. Március vége van, de máris rekkenő a hőség: 36 C°. 
Az árnyékban bóbiskoló vezetők elibém ugranak, de lemondok szolgálatukról, 
szívesebben vagyok egyedül. Nincs egy élőlény körös-körül, szinte érzi az ember 
a múlt idők szellemét. Mélyen bemegyek a sivatagba, onnan visszanézve a pira
misok még szebbnek látszanak a vibráló levegőben. Nyugaton úgy látszik, hogy 
a sivatag híres szele, a számum feltámadt. Forró lehelete felkapj a a finom homokot, 
narancssárga és lila lesz az ég, mint ahogyan azt a levelezőlapokon látni, aszerint, 
hogy hol milyen sűrű a homokfátyol. Ezen keresztül a Napba is jól bele lehet 
nézni. Már az első hírnökök megérkeztek, csikorog a homok a fogaim között. 
Sietve hazafelé indulok.

A következő nap Alexandria, arabul El-Iszkandarija kerül sorra. Éppen 
jókor, mert a hajó berakodása vége felé jár. Még van annyi idő, hogy bejárjam 
ezt az ősi, Nagy Sándor alapította várost. Uralkodik benne az európai jelleg, 
de nem is csoda. Északkeletafrika központja és birtoklásáért törökök, franciák és 
angolok vetélkedtek. Jelenleg ugyan a független Egyiptomhoz tartozik, de érődéi 
zsúfoltak angol katonasággal.

Lassan úszunk ki a kikötőből és búcsúzunk Egyiptomtól. Fejünk fölött az 
azúrkék égen angol hadirepülők gyakorlatoznak. Aztán ők is elmaradnak.

Hazafelé tartunk, irány Pireusz — görögül Pireefsz. — Ragyogó napsütés
ben szeljük a Földközi tengert. Második nap éjfélkor a telehold ezüstjében fürdő 
Kréta mentén megyünk el, a következő nap délutánján pedig elhúzunk Szerifosz 
szigete mellett, ahol évekkel ezelőtt a «Tátra» magyar hajó egyik mentőcsónak
ját az orkán a sziklafalhoz vágta és a bent ülő hat magyar tengerész életét vesz-
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tette. E gyászos emlékű hely mellett elmenve a félárbocra vont magyar lobogó 
tiszteleg a tengerészhalált halt hősök emlékének. A lebukó Nap ezüst sugarai 
áttörnek a fellegeken és dicsfénybe borítják a szigetet.

Este 10 órakor befutunk Pireefszbe. Nehéz esőcseppek pacskolják egyhan
gúan a fedélzetet. Európai április, természetes dolog, hogy esik az eső. Másnap 
reggel bementem Athénbe. Még borult az ég, de legalább nem esik. Első utam az 
Akropoliszba visz, a város megtekintését délutánra terveztem, de hogy-hogy 
nem, megint Akropolisz lett belőle. Későre járt mire felértem, nem lehetett be
menni, de azért nem éreztem magam megrövidítve. Sőt még a szitáló esőre sem 
haragudtam. Leültem a várral szemben levő sziklára és addig néztem, míg a késő 
alkonyban márcsak a körvonalai lát szottak. Csak otthon vettem észre, hogy egészen 
átáztam. A másnap reggel újra az Akropoliszban talált Ezúttal sincs szerencsém, 
az idő jó lett, melegen süt le a Nap, csak az a baj, hogy túristák érkeznek. Veze
tőjük megigazítja szemüvegét, megköszörüli torkát, kiteszi a jobblábát, azután 
tárgyilagosan magyarázatba kezd. — «1 had four hearts» — kezdi egy fiatal, sudár 
lány a tegnapi bridge partit megvitatni és közben beleuyomja cigarettáját 
az előtte levő dór márványoszlopba. Az Akropolisz kibírja ezt is, mint ahogy 
kibírta a török ágyúgolyókat, sőt még azt is, hogy Elgin angol admirális le
szedette a Parthenon frízeit és így az «Elgin marbles»-al magának örök időkre 
nevet biztosított. Én azonban sietve megváltam a helytől.

TJjból Ázsia felé tartunk, Izmirbe megyünk rakodni. Alig hagyjuk el Európát, 
újból kisüt a Nap. Élvezem ezt a gyönyörű időt és a kék Földközi tengert. Kék 
a víz, kék az ég, kékek a távoli szigetek. Valóságos kék szimfónia. A hajó ingadozá
sát meg lehet szokni, már régen észre sem veszem, csak az előnyeit látom. Öltöz-
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köclésgondok nincsenek, különösen, ha a megfelelő szélességen haladunk. A tisztek 
jókedvűnk, közvetlenek, úgyszintén a legénység is. Az egész olyan, mint egy nagy 
család. Kemény szolgálatuk van. Sokszor egész éjjel tart a rakodás, azért másnap 
éppúgy kell teljesíteni a szolgálatot, mintha végigaludták volna az éjszakát. 
Persze, mindenben a parancsnok jár elől jópéldával. Viharban, nehéz helyzetek
ben, sokszor napokon keresztül alig aludt egy-két órát, a ruha le sem került róla 
De mindenért ő a felelős és vállalja is, szinte túlzott lelkiismerettel. A mi nagysze
rűen képzett tengerésztisztjeinken kapva kapnának az idegenek — mindegyik 
legalább egy féltucat nyelvet beszól. Kettős fizetéssel, nagyobb hajókon, nagyobb 
kényelemmel és kevesebb szolgálattal élnének. De megmaradnak azon a helyen, 
ahová őket a magyar sors állította. Önfeláldozó buzgalommal, biztos kézzel 
viszik a hajókat a messze tengerek kikötőibe, csillagtalan éjszakákon, vak ködben, 
viharban, a sziklás szigetek útvesztőiben. «Nincs a világnak még egy nemzete, 
amelyik ezt még meg tudná csinálni.» Ezt nem én mondtam, hanem egy hosszú
járatú angol tengerészkapitány, amikor Beyrouthban elhoztam a hajóra. Mert, 
hogy egyszer-kétszer meg lehessen csinálni ezt az utat, különösen, ha a viszonyok 
kedvezőek, az rendben van, de hogy évenként nyolcszor-kilencszer, sokszor a leg
nehezebb viszonyok között, bármelyik évszakban, a zajló Dunán éppen úgy, mint 
Afrika parázsló levegőjében és majdnem menetrendszerű pontossággal vezetni 
ezt az alapjában véve mégis csak folyami hajót. . .  — igazat kell adni az angol 
kapitánynak.

Teljes erővel haladunk Izmirnek, de sietni is kell, mert alkonyodik és este 
8 után lezárják a kikötőt. Azon túl tilos a bemenet. Ha valamelyik hajó a tilalmat 
nem venné figyelembe, úgy egy ágyúgolyót küldenek elébe,.egyet pedig mögéje, 
mint ahogy ez egy magyar hajóval már meg is történt. Ha ezek után is folytatná 
útját, akkor a harmadik ágyúgolyó már «ül».

A cairói citadella és a m am elukok sírja.
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A félmillió lakosú város fekvése Beyrouthra emlékeztet. A felette levő ősi 
vár omladozó falai régmúlt időkről beszélnek. Mögötte hóval borított hegyek. 
A világháború után a görögök vették birtokukba, ahonnan Kemál serege verte 
ki őket. Bebarangolom a várost. Mindenütt az új Törökország apjának, a felszaba
dító Ata-Türknek képe és szobra. Európai palotasorok, ragyogó üzletekkel és 
ősi török negyedek váltakoznak. Térkép nélkül többször eltévedek a nagykiter
jedésű városban és ilyenkor élvezem azt a szeretetreméltóságot, ahogyan útba
igazítanak, különösen, ha megtudják, hogy magyar vagyok. A kikötőben óriási 
élet. Tucatjával rakodnak a nagy óceánjáró teherhajók. Mellettünk egy amerikai 
hajóra remek vászoncsomagolásban török dohányt raknak be. A dohánybálák 
ezrével tűnnek el a hajó belsejében, messze érezni a pompás illatot. Egy nap 
múlva folytatjuk útunkat északi irányban. Elhaladunk Lezvosz szigete mellett, 
átmegyünk a Dardanellákon és másnap hajnalban már bent járunk a Márvány
tengerben. Idelátszik a Bursán túli 2526 méter magas Kisázsiai Olimposz. A sok 
Olimposz között ennél csak egy van magasabb : Thesszalonitól délre levő, az ere
deti Olimposz, csaknem 8000 méterével. Balra elmarad mellettünk Rodostó a 
Nagy Fejedelem örök emlékeivel.

A tengeren deszkadarabok, szalma és egyéb úszó tárgyak : az istanbuli 
szemetet hozza le az ár. Hatalmas folyók, a Düna, Dnyesztr, Don stb. vizétől 
duzzasztva, a Fekete tengernek délen a Boszporuson át lefolyása van, és ez az 
áramlat hozza magával a szemetet. Már itt is vagyunk a szoros bejáratánál. Balra 
a híres Hét torony, ahol sok jó magyar fogoly sínylődött a régmúlt századokban. 
A lemenő Nap izzó narancs egében újra elvonul előttünk az Aja Sofia, a Kék- 
Mecset, a Szeráj lila teste, vele szemben Usküdár vörös házaival a mély zöld 
tuják erdejében. Erős szél van, az ég tele van papírsárkányokkal és erős a gyanúm,
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hogy akárcsak Középázsiában, úgy itt is nemcsak a gyerekek azok, akik ezzel 
szórakoznak. Most nem állunk meg Istanbulban. Elhagyjuk a színes lámpák 
fényében rezgő' Boszporuszt és kiérünk a Fekete tengerre. Hideg szél süvít, a 
hőmérséklet 0°-ra esett, az európai április újból jelentkezik. A Fekete tengeren 
áthatolhatatlan sűrű köd. Búg a ködszirénánk, — a távolból több halk válasz 
érkezik. A szemek és fülek megfeszülve figyelnek, mert erre elég nagy a hajó
közlekedés, nehogy összeütközzünk valamivel. A sűrű ködben semmi támpontunk 
nincs a helyzetünk meghatározására, kénytelenek vagyunk a víz mélységét állan
dóan mérni, hogy aromán partoktól való távolságunkat megtudjuk. A következő 
nap éppen Húsvét vasárnapja, megszűnik a köd és rövidre rá felfedezzük a Duna 
torkolatánál levő szulinai világítótornyot. Minden csodálatom a parancsnoké, 
aki ebben a másfélnapos áthatolhatatlan ködgomolj'agban a hajót ilyen pontosan 
ide vezette. Én őszintén szólva biztosra vettem, hogy eltévedtünk. A tenger zöld 
hullámai összekeverednek a Duna sárga vizével. A delta előtt egy egész kis flotilla 
halászik, kifeszített hálójuk felett átsiklunk.

Megint a Dunán vagyunk. A megáradt folyam egész fatörzseket ragad 
magával zavaros hullámaiban. Az idő megjavult, a gyönyörűen kizöldült parti 
erdők két sora között haladunk felfelé.

De nemsokára kezdődik a Duna legszebb szakasza. A sziklabércek közé 
szorított hatalmas folyam olyan sebesen folyik, hogy még rendes körülmények 
között is vontató hajót kell igénybe vegyünk, hát még most, amikor meg van 
duzzadva a tavaszi áradástól. Egyesült erővel is alig tudjuk leküzdeni az ár sodrát, 
míg végül a szorosokból kikerülve kiakasztjuk magunkat a vontató hajó köteléből.

Elhagyjuk Belgrádot, Újvidéket és felmegyünk a Dráván Eszékre. Öt 
vaggon szentjánoskenyeret rakunk ki. Megcsodálnak bennünket, először van itt 
tengerjáró hajó. Azután visszatérünk a Dunára és Bezdánnál a jugoszláv határra 
érkezünk. Rövid, udvarias búcsúzás a jugoszláv vámőrségtől és pár percre rá 
már újból magyar területen vagyunk.

Úszik felfelé a Dunán a magyar tengerjáró hajó, megrakva a Kelet áruival. 
Holnap estére már újból Budapesten van. Párnapi ott tartózkodás — azalatt 
megtörténik a kirakodás, a berakodás és újra megindul tíz ország tengerén és 
vizén átvezető messze keleti útjára, hátán a magyar föld terményeivel és termé
keivel, élő bizonyságául annak, hogy a magyar tengerészet élő valósággá vált. 
Elszánt és fáradhatatlan, mint az az ország, amelyiknek szelleme és akarata 
étrehozta és amelynek lobogóját jogos büszkeséggel hordozza a távol tengereken.



A MITTELLAND CSATOLNA.
írta WALLNER ERNŐ dr.

Németország közlekedésének hármas hálózatát egyforma eréllyel és gyorsa
sággal fejleszti. Autóútjait évente 1000 km-el gyarapítja, a Berlin—Lipcse—Brenner 
(Bóma) tengely vasútvonalat villamos vontatásra alakítja át és a múlt- év október 
30-án megnyitotta a Mittelland csatorna utolsó 150 km-es szakaszát.

Bármilyen messze van is tőlünk ez a viziút, mégis érdeklődésre tarthat számot. 
Különösen most, amikor a Körös hajózhatóvá tételének befejezése után, — vagy 
talán előbb is — parancsoló és elodázhatatlan feladatként jelentkezik a régóta 
vajúdó Duna-—Tisza csatorna építése. Magyarország külkereskedelmében Német
ország majdnem 50 %-os arányban vesz részt, a német dunai hajótér Ausztria 
csatlakozása után az első helyet foglalja el, s épül már Bécs közelében az új dunai 
kikötő'. Idejekorán bele kell kapcsolódnunk abba a nagy viziúthálózatba, amely a 
Duna—Bajna és Duna—Odera csatornák elkészültével 5—6 év múltán Délkelet- 
európa mezőgazdasági tömegáruinak természetes piacait feltárja.

A Mittelland csatorna építésének terve és kezdete félszázadra nyúlik vissza 
és heves vitákat váltott ki. A birodalom keleti mezőgazdasági érdekeltségei attól 
tartottak, hogy a csatorna olcsó utat nyitva a tengerentúli gabonának Berlin felé, 
árromboló hatással fog jelentkezni. Tervezői azonban szerepét elsősorban a német 
belső forgalom tehermentesítésében-, olcsóbbá tételében és az áruszállításnak a 
német tengeri kikötők felé irányításában látták. Napjaink, amikor a német áru
kivitelnek súly szerint számított 60%-a viziútcn hagyja el az országot, ezt a fel
fogást teljesen igazolták.

A csatorna a rajna-westfáliai iparvidéket az Elbével és ezen át Hamburggal, 
ezen túl pedig a keleti viziutakkal köti össze. Olcsó szénnel láthat el nagy városo
kat, megkönnyítheti az élelmiszer — gabona, burgonya, cukor — szállítását a 
nyugati sűrű ipari lakosság számára, végül bekapcsolhatja a folyami és tengeri 
hajóforgalomba azt a vidéket, amelyet katonapolitikai okokból az ríj német ipari 
központok számára a harmadik birodalom kijelölt, A csatornát méreteiben tehát
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A M ittelland csatorna M agdeburg közelében.
A birodalmi au tóú t m ögött a hajóemelőmű látszik.

úgy kellett megépíteni, hogy az a hármas célnak megfeleljen. Szélessége 34—37 m, 
mélysége 3—4 m között ingadozik. Korunk rohanó iramára mi sem jellemzőbb, 
mint hogy, mire a csatorna elkészült, máris bővíteni kell. A Hannoverig terjedő 
nyugati rész eredetileg csak 700 tonnás hajók számára készült, s így csak a víz
szintnek a rendesnél magasabbra történő duzzasztásával bírja el az 1000 tonnás 
hajókat. A Hannovertől keletre az Elbáig terjedő szakasz már 1000 tonnás hajók 
részére is alkalmas. Ma azonban a fontosabb német viziutak szabályozásakor és 
átépítésekor az a cél, hogy 1500 tonnás hajók közlekedését is biztosítsák. A rajnai 
hajózás ugyanis sok év tapasztalata után ezt a méretet mutatta a leggazdaságo
sabbnak. A csak alig befejezett Mittelland csatorna bővítésére tehát készülnek a 
tervek, sőt a legnyugatibb részen már dolgoznak is. A csatornának ez a része 
ugyanis a Rajna—Herne és Dortmund—Ems csatornák korábban megépült 
szakaszai. A voltaképpeni Mittelland vagy másképpen Ems—Weser—Elbe 
csatorna a Dortmund—Eins csatornából Bevergernnél ágazik el. A távolság a 
Rajnától az Elbáig 465 km (a mai magyar Duna 423 km), az elágazástól az Elbáig 
33Í km.

A Német középhegységtől északra a Germán síkságon nagyobb térszíni 
nehézségek a csatornaépítést seholsem akadályozták. A sűrűn lakott vidéken 
azonban sok út- és vasútkeresztezés tette költségessé. A keleti 150 km-es szakaszon 
ezért 100 kisebb, 3 nagyobb híd épült, nem is szólva a még ezen felül szükséges 
50 kisebb nagyobb patak vagy folyó áthidalásáról. Kevés a lépcső s az átlag 
10—20 m emelkedést legtöbbször egyetlen zsilip küzdi le. A forgalom gyorsítása
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A M ittelland csatorna hídja a Weser folyó fölött. A 2 1/2 m mély csatornán akadály talanul
halad á t  a hajó.

céljából is inkább kevés, de annál nagyobb méretű zsilipet építettek. Legnagyobb 
a Hannovertől keletre Anderten falu közelében épült Hindenburg zsilip. Nagyságra 
nézve a Panama csatorna zsilipjei után következik s így Európában a legnagyobb. 
Az egyszeri átzsilipeléshez szükséges 40,000 m3 vizet külön erre a célra épített 
medencékben tárolják. Éppen a vízgazdálkodásban szükséges takarékosságnak 
köszönhette megépítését az a hajóemelőmű, amely az Elba folyó és csatorna 
közti összeköttetést biztosítja. Egyelőre csak a balparti kész Rothensee mellett. 
Ez a hatalmas 87 m hosszú, 12 m széles, és 21/2 m mély teknő, a vízzel és a rajta 
úszó hajóval együtt az Elbe változó vízmagassága szerint 11—18*5 m-t süllyed, 
illetve emelkedik. Az 1000 tonnás hajóval terhelt teknő súlya 5400 t. Ezt két 
hatalmas, egyenként 36 m hosszú, 10 m átmérőjű vashenger ellensúlyozza. Olyan 
az egész, mint egy jól kiegyensúlyozott kútágas két karja. Az ellensúly a vödörhöz 
hasonlóan egy 70 m mély aknában mozog föl és alá. Ezért a mozgatáshoz aránylag 
csak kis motorokra van szükség. Vízveszteség pedig nincsen, ami azért fontos, 
mert az Elbének a Rajnához viszonyítva csak egyötödnyi vízmennyisége van s 
maga is sokszor vízhiánnyal küzd. Egy hajó átemelése 20 percig tart s így napi 
16 óra munkaidőt számítva a csatornára tervbevett évi 12—15 millió tonna 
forgalom akadály nélkül lebonyolítható. De ma már évi 30 millió tonna forgalomra 
számítanak s így Hohenwarte mellett a jobbparton már kettős hajóemelőművet 
terveznek, ahol az ellensúly is hasonló teknő.

A Német középhegységhez a Mittelland csatorna csak a Weser hegységnél 
kerül közelebb, ott, ahol a Weser folyó a Westfáliai kapun át kilép a síkságra. Itt



van a csatornának egy másik nagyobbszerű műszakig érdekessége is. A Weser 
folyót 14 m magasságban egy 24 m széles és 37 m hosszú hídon keresztezi a csatorna 
2x/2 m mély vize. Szokatlan látvány! Minden város közelében a csatornahídon 
és a folyón egymás alatt-fölött keresztben haladó uszálysorok láthatók! A híd 
előtt ,a Weser két partján zsilipek teszik lehetővé, hogy a szintkülönbség legyőzése 
után a két keresztirányú viziút egymással kapcsolatot nyerjen. Hasonló, de ará
nyaiban még nagyobb lesz az 1942-re elkészülő Elbe áthidalás. Itt a csatorna egy 
900 méteres hídon kb. 15 m magasan halad majd át a folyó fölött. A folyó és csa
torna közti közvetlen forgalmat a már említett hajóemelőművek teszik lehetővé. 
A keleti folytatása — az Ihle—Plauer csatorna — átépítés alatt áll.

Néhány év múlva Berlin a birodalom keleti felével együtt tetemesen meg
rövidített úton éri el az északnyugati városokat. De vájjon néni felesleges befek
tetés és erőpazarlás ez, amikor épen elegendő más közlekedési út és mód áll 
rendelkezésre? A feleletet a német munka lázas irama adja meg. Ha ez egyszer 
alábbhagy, talán igazuk lesz a kételkedőknek, de addig a birodalom érdekei nem 
ismernek sem pénzügyi, sem gazdasági nehézségeket. 1938 bebizonyította, hogy 
válságos időkben nem a vasutak, még kevésbbé az autók feladata az ipari nyers-

anyagszállítás és a váro
sok élelmiszer vagy szén- 
ellátása. Viszont gondos
kodni róla elsőrendű fela
dat. A lassúbb, de nagy
teljesítményű, olcsó bel
vízi hajózás erre teljesen 
elegendő. A vontatáshoz 
kevés üzemanyag kell s 
végszükségben még ezt is 
lehet helyettesíteni. Ezért 
a Mittelland csatornán 
3 m-nyire a vízszínt fö
lött a töltésen villamos 
vontatópályát terveznek.

Nem céltalan törek
vés a német nagyvárosok, 
ipartelepek és nyersanyag
vidékek bekapcsolása a 
viziúthálózatba.Sorra épül
nek tehát a Mittelland csa
tornából az elágazások 

Osnabrück, Hannover, 
Braunschweig, Hildesheim 
városokhoz, Hannover 

440,000 lakosából majd
nem 200,000 a különböző 
gyári üzemekben dolgo
zik. Kikötőjének forgalma 
máris félmillió tonnát ér 
el. A tervek szerint 1944- 
ig elkészülnek a legmesz- 

A M ittelland csatorna hajóem előmüve a R othensee m ellett. Szebbre érő elágazások is
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Braunschweigtől délre és 
Halle—Leipzig városokig.
A 200,000 léleknél népe
sebb német városok közül 
a jövőben már csak alig 
egy-kettő marad kikötő 
nélkül. Különös jelentő
sége lesz annak az elága
zásnak, amely a Salzgitter 
mellett a Hermann Göring 
művekhez visz. A nemrég 
még ismeretlen, térképen 
még meg sem található új 
településnek egy év múlva 
már 150,000 lakosa lesz.
A harmadik birodalom ka
tonai erejének egyik ipari 
tápláló forrása ez, s el sem 
képzelhető a nyersanyag
szállítás zavartalanságá
nak biztosítása nélkül.

Nemcsak a csatorna 
keresi fel ágaival az ipart, 
fontos új ipartelepek épül
nek közvetlenül melléje 
is. Legismertebb és bizo
nyára legnépszerűbb köz
tük a Fallersleben mel
letti népautógyár, Braun
schweigtől í északkeletre.
Lurópa legnagyobb autó
gyára épül itt 2 km hosszú 
és 1 x/2 km széles terüle
ten. Évi félmillió új autó 
olyan munkateljesítmény, amely ugyancsak indokolja, hogy külön kikötőt épít 
magának.

A Mittelland csatorna megnyitása fontos lépés a középeurópai viziúthálózat 
szervesen összefüggővé tétele terén. Basel—Rotterdam uszályai akadálytalanul 
juthatnak el Prágába, Danzigba vagy Felső Sziléziába. De ez a távlat néhány 
év múlva lényegesen bővül és csak rajtunk múlik, milyen szerephez jut benne 
Budapest vagy talán már Szolnok is.

A M ittelland csatorna hatalm as zsilipje A nderten m ellett 
ma E urópában  a legnagyobb.
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SVALBARD ÉLETE.
írta P. J.

Földünk állandóan lakott területei közt egyik legészakibb kétségtelenül a 
Svalbard (Spitzbergák) szigetvilága. Ennek a közel 64,000 kin2 kiterjedésű sziget- 
csoportnak felfedezése a múlt homályába vész, első felfedezőit valahol a viking 
idők legendás világában kellene keresnünk. A középkorban már ismerték a hegyes 
csúcsok jeges földjét és az újkor elején az északeurópai bálnavadászat központja 
volt. A szigetcsoport északnyugati partját a hollandus, délnyugati és déli partját 
az angol, francia és német vadászok szállták meg. A parti zsírolvasztók mellett 
lakó- és raktárházak épültek, kocsmák és boltok nyíltak meg. A többszáz bálna
vadász és őket kísérő nagyszámú kereskedelmi hajó 10-—15,000 főnyi legénysége 
lepte el nyaranta Svalbard nyugati partvidékét. A legforgalmasabb kikötőtelepet, 
Smeerenburgot, a kis Amsterdam szigeten hollandusok alapították. Két évszázad 
múltán a bálnaállomány kipusztulása véget vetett a mozgalmas, zajos életnek, 
a Spitzbergák ezután csak halász támpontként szerepeltek s néhány elszánt prém
vadásznak nyújtottak kietlen otthont, sovány kenyeret. A múlt században meg
indult felfedező- és kutatómunka hozta napvilágra Svalbard nagy természeti 
kincsét, a szenet. Ez a lelet azután újabb állandó letelepedést hozott létre Sval- 
bardon és a senki földjét 1925-ben Norvégia vette birtokába. Kormányzót állí
tottak élére és fővárosául Longyearbyen telepet választották.

A Spitzbergáknak jelenleg körülbelül 2425 állandó lakója van. Sorsuk 
nem irigylésreméltó ; szűk életterüknek a tenger és a szigetek belsejét borító 
jégtakarók szabnak határt, barna, sziklás, komor vidék a hazájuk. 110 napig tart 
ott a téli éjszaka, nyáron 115 napon át nem nyugszik le a Nap, a hideg állandóan 
gyötri őket. Az év kétharmad részében fagypont alatt marad a hőmérő higanya, 
július hónap középhőmérséklete -}-5*40, márciusé csak —18-6°.

W. Dege német kutató glaciológiai vizsgálatai mellett 1938 évi tanulmány
ú já n  Svalbard településeit is alaposan tanulmányozta. A településeket három 
csoportba osztja : 1. a bánya-, 2. a halászkikötők, 3. a prémvadásztelepekre.

A legnagyobb telepek a bányák mellett létesültek, valamennyi bányatelep 
a Nyugati sziget nyugat felé nyíló fjordjaiban van. Itt a kiaknázásra váró kréta- 
és harmadkori szenek mennyiségét 9 milliárd tonnára becsülik. A szénrétegek 
nyugodt települése, szennyezetlensége, az állandóan fagyott talaj vízmentessége 
és az erős, bedőléssel nem fenyegető, kidúcolást alig igénylő fedőréteg a bányá
szatot, a szárazföldbe mélyen benyúló fjordok tiszta, csendes vize az elszállítást 
teszik aránylag könnyűvé. A bányák tökéletes modern felszerelésének az előbb 
említett helyi előnyökkel együtt az a következménye, hogy egy-egy munkás 
munkateljesítménye háromszor akkora, mint az európai bányákban.

Az első bányát amerikai tőkével 1905-ben norvégek nyitották meg Long- 
yearbyenben. Az egyetlen norvég vállalat ma is itt az Advent öbölben működik, 
két régi és egy 1938-ban m egfutott tárnájának évi átlag termelése a 300,000 
tonnát is meghaladja. 1936—37 telén pontosan 576 lélek élt a fjord partján : 
munkások, tisztviselők és az utóbbiak családtagjai. A Svalbardon telelő gyermekek 
jól felszerelt, tágas iskolában tanulnak, nyáron legtöbbnyire Norvégiában üdül
nek, hogy a fejlődésükhöz szükséges meleget és napsütést megkaphassák. A munká
sok családjai viszont a telet töltik Norvégiában, csak nyáron látogatják meg néhány 
hétre a Longyear by enben dolgozó családfenntartókat.

Három bányatelepet a szovjet bérelt ki. Reá nézve nagyon értékes a Spitz-
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bergák szene, mert innen látja üzemanyaggal jegestengeri hajóinak nagy részét. 
Murmanszk, sőt a Disco sziget szénraktárai is svalbardi szenet tárolnak. A szén- 
szállítás zavartalansága érdekében létesítették a Medve sziget új rádióállomását, 
Ice fjord bejáratát jelző linnéfoki világítótornyot, s szervezték meg a jégviszonyo
kat kémlelő légiflottát.

A Braganza öböl partján fekvő szénbányának megnyitása 1936 óta még 
mindig késik, valószínűleg a szállítóberendezések elkészülésére várnak. így csak 
két bányában folyik intenzív széntermelés, éspedig az Ice fjord partján Grumant- 
byenben és ennek oldalágában, a Green Harbourban, Barentsburg telepen. Barents- 
burg messziről nagyszerű képet nyú jt: háromemeletes, 50 m hosszú házak sorakoz
nak a mélyfejtésben dolgozó bányák mellett, a fából épült mólóknál egyszerre 
két 7—7000 tonna befogadóképességű szénszállító hajó is rakodik. Az orosz 
bányák személyzete 1938-ban 1812 főt tett ki, széntermelése ebben az évben 
400,000 tonna volt.

A három működő bányatelep számára a norvég kormány állított fel kötelező, 
a földrajzi fekvés következtében szükséges szabályzatot. Minden telepnek leg
alább egy évre szükséges élelmiszer- és ruhaneműkészletet kell állandóan raktáron 
tartania s a készleteket egymástól távol épített több raktárban, tűzbiztos helyen 
őriznie. Minden telepnek van péksége, villanytelepe, vízvezetéke és csatornázása, 
kórháza, rádióállomása. Longyearbyenben templom is van. A szórakozást és kul
túrát mozi és gazdag könyvtárak szolgálják, a sport és szellemi élet művelésére 
mindenütt egyesületek alakultak.. Ezek az intézkedések elviselhetővé teszik 
ugyan a svalbardi bányamunkásság életét, de vájjon kárpótolják-e őket az egész
séges, megszokott viszonyokért, amelyek közt születtek és felnőttek? Pótolhatja-e 
valami a.napsugarat, friss gyümölcs zamatét és madárdalt? A munkabérek termé
szetesen magasabbak, mint Európában, sok norvég munkás egy-két évi takarékos
kodás után hazájában birtokot vásárol, de akad olyan is, aki 10—15 évig él Sval- 
bardon. Az orosz vállalatok munkásait évente leváltják, önkéntes jelentkezők 
szívesen mennek egy-egy évre a Spitzbergákra, mert az itt végzett munka előnyt, 
jobb előmenetelt jelent a visszatérőknek s ha ellátásuk, bérük silányabb is, mint 
a norvégeké, még mindig sokkal különb az otthoninál.

Kisebb jelentőségűek a svalbardi halászkikötők. Az Északi Jeges tenger 
halászata újabb időkben újra feléled. A norvégeken kívül angol, francia, német, sőt 
spanyol hajók keresik fel a Medve sziget és Svalbard környékét. A hajók számát 
és a fogott halmennyiséget illetőleg megbízható és teljes statisztikák nem készülnek, 
de hozzávetőleges számítás szerint 1935 nyarán 200 hajó 1500 főnyi legénysége 
halászott a Spitzbergák környékén. Összes zsákmányuk 4500 t volt, bizony elég 
szerény. Tromső kikötőjébe 134 a Spitzbergákról érkező halászhajó futott be 
1.526,347 kg rakománnyal. Ezekben a számokban csak azok a hajók szerepelnek, 
amelyek visszatérőben útbaejtették Tromsőt. A nagyban fogott halfajták a gabócák 
és félszegúszók családjából valók.

A halászok legfontosabb svalbardi kikötői a Kingsbay partján Ny Aalesund 
s a Green Harbaur mélyén épült Finneset. 1938 nyarán itt volt a két bálnavadász
hajó állomása is, ezek összesen 32 bálnát ejtettek el. Ny Aalesundban működik 
a bergeni norvég halászati intézőség tudományos kutatóállomása, ennek s a szállo
dának 26 alkalmazottja az egész nyári félévet a Spitzbergákon tölti. Finneset 
is állandóan lakott hely a nyári évadban.

Svalbard nem eldorádója többé a prémvadászoknak. A Nyugati sziget 
vadállománya nagyon megcsappant, mert itt, az állandóan lakott vidék közelében 
telepedett meg a legtöbb prémvadász. Több a vad a déli és keleti területeken.
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1938-ban 36 vadász élt Svalbard területén, egyik-másikkal felesége is megosztotta 
a fagyos, kietlen világ egyhangú, veszélyes életét. Csapdáikkal ejtik el a kék- és 
fehérrókát, jegesmedvét lőnek s tavasszal csoportosan veszik űzőbe a fiatal fóká
kat. Újabban a dunnalúdak pelyhét is gyűjtik és forgalomba hozzák. A vadászok 
házai rendszerint a fjordok partján, védett helyen épültek, több, jól fűthető helyi- 
ségből állanak s élelmi-, tüzelőszerrel valamint ruhaneművel bőven el vannak 
látva. A vadászok otthonát és készleteit a norvég kormány kiküldöttei időnként 
felülvizsgálják, s ha elégtelennek találják, megvonhatják a vadászati engedélyt, 
minden vadásznak lakóházától egynapi járóföldre (körülbelül 15 km) vadász- 
területe szélén, amerre csapdáit elhelyezi, 2—4 kisebb menedékkunyhója van. 
Ezek egyetlen szobából állanak, egy fekvőhely és egy embernek legalább két hétre 
szükséges fűtőanyagot és élelmet tartalmazó raktár van bennük, hogy a vadász 
ne csak egy éjszakát tölthessen benne, hanem rossz idő esetén hosszabb ideig se 
szenvedjen szükséget. A Spitzbergák Nyugati szigetének partjain úgyszólván meg- 
szakíttatlan láncszemekként állnak ezek a vadászkunyhók, néhány menedékházat 
a szénbánya társaság és a kormány tart fenn, hogy tudományos expedíciók 
támaszpontjaiul szolgáljanak. Az Északkeleti földön és a környező szigeteken is 
van néhány vadásztanya.

A vadászat elég gyöngén fizet; 1937—38 telén 31 vadász dolgozott Svalbardon 
s összes zsákmányuk 420 fehér, 37 kék róka, 136 jegesmedve és 24 élve elfogott 
bocs volt. Az elejtett rókák prémjének értéke aránylagosan elosztva fejenkint 
1700 norvég korona jövedelmet jelent, de a tavasszal csapatosan vadászott fókák 
bőre és zsírja, valamint a dunnalúdpehelyből befolyt jövedelemről nem készült 
kimutatás. Ezzel szemben egy-egy vadász évi szükségleteinek értéke meghaladja 
az 500 koronát s a kezdő tőke, amit a kunyhók építése, berendezése, fegyverek, 
csapdák beszerzése emészt fel, 1200—1500 koronára becsülhető. A nyugati szigeten 
igazán nem lehet vagyont gyűjteni vadászatból. Jobb a helyzet a déli és délkeleti 
partvidéken, mert itt a tengeráramlás következtében sok a fóka és a jegesmedve. 
A fent említett 136 jegesmedve közül 110 az Edge szigettől délre fekvő kis Halb
mond sziget két vadászának csapdáiba került. Ezeknek természetesen nagyobb a 
kockázatuk is, messzebb vannak a nyugati part állandó telepeitől, ha baj érné 
őket, nem számíthatnának külső segítségre.

De nem is a vagyongyűjtés vágya készteti vadászéletre a norvégeket, hanem 
a bennük élő olthatatlan szabadságszeretet és a kóborlás láza, az ősi viking ösztö
nök. Ezek az ösztönök hozták létre a Svaldbard idillikus vadász- és halásztelepeit, 
míg a szénbányák pusztán üzleti vállalkozások.
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IRODALOM
Dr. SztrilichPál: A  N a g y  F ő n ö k  levelei, 

V. sorozat : Vad vizeken (Vízbőlmentés). 
A Magyar Cserkészszövetség kiadása. Bu
dapest, 1939. 128 oldal, sok képpel. 
Ára P P50.

Különös talán, hogy A Földgömb ez
úttal nem földrajzi tárgyú -könyvet ajánl 
olvasóinak figyelmébe. A «Vad vizeken» 
című kis munka egyedüli tárgya a vízből
mentés, pontosabban azok az utak-módok, 
amelyekkel a fürdőző, vagy akaratán kí
vül «vad vízbe» került ember önmagán 
segíthet, vagy bajbajutott embertársát 
megmentheti. Világos, könnyed előadás
ban, magyarázó rajzokkal kísérve szól a 
«Nagy Főnök» az úszókat fenyegető ve
szedelemről : az örvényről, forgókról, hí

nárról, görcsről ; ismerteti az úszva és 
csónakból történő életmentés fogásait, a 
jégbe beszakadt ember kiszabadításának 
módját és eszközeit. Elsősorban cserké
szeknek készült ez a hasznos levélsorozat, 
de mindenkit érdekelhet, aki a szabadban 
szokott fürdeni. Legnagyobb haszonnal 
forgathatják azok, akiknek nagyobb für
dőző csoportra kell felügyelniök, tehát a 
tanítók, tanárok, leventeoktatók, túrista- 
vezetők stb., mert gyakran rajtuk, éber
ségükön és tudásukon múlik a halálos 
szerencsétlenség megakadályozása. Évente 
500—600 magyar áldozatot szed a borzal
mas «nedves halál»; a vízbőlmentés el
sajátítása tehát fontos nemzet védő fel
adat is. P .  J .

ISMERTETÉSEK ÉS HÍREK MINDENFELŐL
A megnagyobbodott Csonka-Magyarország statisztikai adatai.

Terület Népesség Népsűrűség községek száma
km2 1930-ban 1930-ban 1930-ban

A trianoni Magyarország .. ............  93,073 8.688,319 93.4 3147
A bécsi döntés alapján visszacsatolt terület 11,946 1.034,463 86.5 877
Az 1939 márc.-ápr. folyamán visszaszerzett

kárpátaljai részek ......... ............  12,141 592,901 48.8 464
117,160 10.315,683 88.0 4 7 5 8

Vallás 1910-ben % 1930-ban % Anyanyelv 1910-ben %
Búm. kath. . 5.349,821 59.6 6.321,820 61.3 Magyar .. 7.454,972 84.1
Görög kath. . 597,747 6.6 613,629 5.9 Német .. 629,383 7.0
Református . 1.836,939 20.5 2.015.391 19.5 Szlovák .. 270,627 3.0
Evangélikus 518,929 5.8 572,362 5.6 Rutén . . . 352,103 3.9
Izraelita . . . . 601,547 6.7 594,539 5.8 Egvéb . . 182.818 2.0
Egyéb ....... 75.920 0.8 197.942 1.9 8.980,903 100.0

8.980,903 100.0 10.315,683 100.0
Foglalkozás 1910 % 1930 %

Őstermelés .. . . . 5.163,345 57.5 5 515,144 53.5
Bányászat és kohászat. . . . 94,422 1.0 122 798 1.2
Ip a r ............ . .. 1.721,708 19.2 2.109,868 20.5
Kereskedelem és hitel . . . . . . 400,851 4.5 559,655 5.4
Közlekedés .. .. . 354,418 3.9 402,933 3.9
Közszolg. és szabadfoglalk. . . . 346,934 3.9 511,196 5.0
Véderő ....... 77.247 0.9 96,874 0.9
Napszámosok ...  217,380 2.4 — —
Házicselédek . ..  243.157 2.7 208,522 2.0
Egyéb és ismeretlen foglalk. . . . . . .  361,441 4.0 788.693 7.6

8.980,903 100.0 10.315,683 100.0
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A francia «biztonság» legégetőbb, földrajzi
vonatkozású problémái.

Az egész világon úrrá lett a háborútól 
való félelem, a feg}rverkezési verseny talán 
most éri el tetőfokát, minden nép és nemzet 
saját biztonsága érdekében kétségbeesett 
erőfeszítéseket tesz. A francia gazdaság- 
földrajzi lapokban is megvitatják azokat 
az intézkedéseket, amelyeket egy esetleges 
háború szerencsés kimeneteléhez szüksé
gesnek tartanának. Ezek a munkák fon
tosságuk sorrendjében a következők : a 
La Manche csatorna alagútja, a transz- 
szaharai vasút, az Atlanti óceán—Földközi 
tengeri csatorna megépítése, a Rajna- 
Rhőne belvízi összeköttetés elkészülésének 
siettetése, Togo és Cameroun birtokának 
biztosítása. Ügy vélik, hogy mindezeknek 
a munkáknak megkezdésére itt az utolsó 
óra, hiszen egyik sem készül el percek 
alatt, hanem évekig eltart.

A Calaisi szoros alatt építendő alagút 
terve közel 65 éves. 1875 és 76-ban vetették 
fel először az alagút ötletét és 1883-ig 
gondos geológiai kutatásokat végeztek 
Calais és Dover környékén. A francia 
partról 1800, az angol oldalról 2000 m 
hosszú próbafúrást is csináltak. Ezek a 
fúrások igazolták, hogy a csatorna alatt 
60 m vastag, vizet át nem eresztő, kréta
kori rétegcsoport fekszik, ebben az alagút 
aránylag könnyen megépíthető. A közbe
jött politikai változások azután feledésbe 
borították a nagy alagút tervét. A világ
háború után először 1930-ban került, újra 
komoly formában szóba a la Manche 
alagút terve, de az angol alsóházban nem 
talált megértésre. A terv készen van; 
eszerint az alagút összesen 53 km hosszú 
lenne, 39 km-t a szárazföld alatt, 14 km-t 
a tenger alatt kellene fúrni, költségeit a 
franciák 3 milliárd francra becsülik. Az 
alagút függetlenítené Anglia és Francia- 
ország összeköttetését a tenger és a levegő 
viharaitól és biztosítaná az ellenséges 
támadások ellen a csapat-, hadiszer- és 
élelmiszerszállítást.

A második ilyen szükséges és sürgős 
nagy építkezés a francia Szaharát észak-dél 
irányban, Orantól a Nigerig átszelő vasút. 
A transzszaharai vasút terve már nagyon 
régen, 1881 óta kísért, de megvalósulása 
még ma is késik. A világháború után gép
kocsi forgalom indult meg a Szaharán 
keresztül, ma rendes menetrend szerint

közlekednek a személy- és teherszállító 
gépkocsik, ezért egy ideig nem is tartották 
fontosnak a vasútépítést. Nagymennyi
ségű, olcsó és biztos szállítást azonban 
csak a vasút nyújthatna, ezért 1928-ban 
egy kiváló szakemberekből álló bizottságot 
küldtek ki a transzszaharai vasút kérdé
sének a helyszínen való alapos vizsgálatára. 
Ez a bizottság kétévi tanulmányútja alatt 
készült jelentésében technikai, gazdasági 
és pénzügyi szempontból világította meg 
a Szahara-vasút kérdését. Azt ajánlja, 
hogy az Oran-Bou Afra vonalat hosszab
bítsák meg dél felé a Nigerig. 2000 km 
hosszan tervezik a vasutat, építése útjá
ban semmiféle nagyobb természeti akadály 
nem áll. Nyolc év alatt készülhet el és 3 
milliárd francba kerülne. A vasút gazdasá
gilag feltétlenül kifizeti magát, különösen 
ha meggondoljuk, hogy a Niger-vidék öntö
zött területéről évről-évre több árut kell 
majd az anyaországba szállítani. Egy tonna 
áru fuvardíja tehergépkocsin a Szaharán 
át 5000 franc, vasúton 300 franc lenne.

A legfontosabb azonban a franciák 
szemében a Szahara-vasút hadászati jelen
tősége. A Berlin—Róma tengely meg
hosszabbítása Líbián át Camerount és 
Togot, a németektől elvett mandátumokat 
veszélyezteti és mélyen belenyúlik az 
afrikai francia gyarmatok közé. A gyar
matok 20 milliónyi színes lakosságának 
hathatós védelmét csak a Szahara-vasút 
biztosíthatja — mondják. Aztán kezdik 
csak boncolgatni az igazi okot : európai 
háború esetén Franciaországnak sok-sok 
gyarmati katonára és nyersanyagra van 
szüksége. A tengeri szállítás bizonytalan, 
mert Spanyolország — ha semleges ma
radna is — kikötőiben és a Kanári szige
teken biztos támaszpontokat nyújtana a 
német és olasz flottának. Egyedül az 
egyetlen éjszakán megtehető rövid Alger- 
Marseille tengeri út volna valamennyire 
biztosítható. Az algeri kikötőbe pedig 
vasúton kell eljutnia a színes katonaság
nak és nyugatafrikai árunak. Ezért olyan 
sürgős a franciáknak a Szahara-vasút, a 
különféle kulturális, emberbaráti, sőt gaz
dasági megokolás mind csak a hadászati 
érdekeket takargatja.

A Bordeaux—Marseille csatorna terve 
még kezdetleges állapotban van, célja a 
Gibraltári szoros kikerülésével biztonságos 
közlekedő utat teremteni az Atlanti óceán 
és Földközi tenger között.
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IA Strassbourg—Lyon—Marseille csa
tornának Rhöne szakaszán már javában 
folynak a munkálatok. Cameroun és Togo 
katonai megerősítése és a bennszülött 
lakosság pacifikálása, francia szellemű 
nevelése szintén folyamatban van. így 
folyik tehát a lázas tervezgetés és készü
lődés a béke megóvására. P. J .

Franciaországban 1937-ben a születések 
száma

13,000-rel, vagyis 14.70/M-kel csökkent, 
ezzel szemben 15.3%,,-keÍ (11,740 lélekkel) 
több halt meg, mint született. K .  J .
Francia kutatóhajó az Indiai óceánon.
I- • A Bougainville francia hajó kéthóna
pos tanulmányutat tett az Indiai óceán 
déli részének szigetvilágában. A madagas- 
cari Diégo-Suarez kikötőjéből indult el és 
felkereste a Prince Edward, Crozet, Ker
guelen, Saint Paul, Amsterdam szigeteket 
az Indiai óceán és a Déli Jeges tenger 
határvidékén, majd visszatérőben a Ré
union és Mauritius szigeteket ejtette útba. 
A Bougainville-expedíciónak tagjai a ter
mészettudomány minden ágában, a ten
gertan, meteorológia, geodézia és föld- 
mágnesség területén értékes megfigyelése
ket és méréseket végeztek. Kerguelen 
szigetcsoport partvonalainak térképét ki
egészítették és helyesbítették. A meteoro
lógiai megfigyelésekbe ezen az úton kap
csolták be először a sztratoszféra-kutatást, 
léggömbre szerelt műszeres kosarakat bo
csátottak fel rendszeresen a nagy magas
ságokba. A hasonló magaslégköri meg
figyelésektől várják az óceánrepülések ha
tározottabb időjóslásának lehetőségét.

P. J .

Kutatócsoport Olasz Keletafrikában.
1 Az olasz Kir. Akadémia megbízásából 
Édoardo Zavattari, a római egyetem 
zoológus professzora vezetésével expedíciót 
küldött ki Ethiopia déli részére. Kuta
tásuk területéül a Rudolf és Stefánia ta
vakat, illetve az ezektől északra elterülő 
vidéket, a Sagan és Omo folyók völgyét 
jelölték ki. Állat-, növénytani és néprajzi 
gyűjtéssel, embertani mérésekkel és az 
egész terület gazdasági életének meg- 
figyeléséval, lehetőségeinek vizsgálatával 
fognak foglalkozni. Ä kutatók öt tábort 
létesítenek s ezekből kiindulva kisebb 
kirándulásokon ismerik meg alaposan a

terepet ; ebben a munkájukban repülő
gépek támogatják őket. A márciusban 
útra kelt expedíciót novemberben várják 
vissza Olaszországba. P. J .

Alaska érctermelése.
Alaska bányászata a világháború idején 

élte fénykorát, utána lehanyatlott s csak 
1933-ban kezdődött újabb fellendülése. 
1936-ból származik a legutolsó teljes 
bányastatisztika s ennek tanúsága szerint 
a csúcsértéket a mai termelés még nem 
érte el.

A legfontosabb alaskai fém ma is két
ségtelenül az arany, értéke az összes 
bányatermék 65%-a, 1936-ban 18 millió 
dollár. Ennek a mennyiségnek több mint 
kétharmadrészét a folyók hordalékából 
mossák ki, csak egyharmadát fejtik telé- 
rekből. Az egyéni, kezdetleges eszközökkel 
dolgozó aranymosó vállalkozások kora 
lejárt, a legtöbb aranymosó-telep ma nagy
tőkések kezén van, modern gépekkel, nap
számosokkal vagy akkordmunkásokkal 
dolgozik. A Yukon völgye, Fairbanks kör
nyéke szállítja a mosott arany felét, a 
másik fontos lelőhely a Bering szorosba 
benyúló Seward félsziget. A kiaknázás 
alatt álló telérek Alaska délkeleti részén, a 
Chichagof és Amirauté szigeteken és 
Willow Creek vidékén vannak.

Rezet a Copper River mentén, a Na- 
besna völgyben és a Prince de Galles szi
geten termelnek ki. Több fém, így az ón, 
ólom és platina bányászata másodrendű 
jelentőségű; ezüst csak mint az arany - 
és rézerek tisztításakor kiváló mellék
termék kerül ki Alaskából.

A széntermelés évi 130,000 tonna, nem 
fedezi a helyi szükségletet ; évi 40—50,000 
tonnát a szomszédos Brit Columbiából és 
Washington államból hoznak be. P. J .

Meddig terjedt el észak felé a maya-kultúra?
Ez a kérdés évtizedek óta foglalkoz

tatja az amerikai régészeket. Az általános 
felfogás eddig áz volt, hogy északi határul 
a Tehuantepeci földszorost kell tekinteni, 
mert ezen túl nem lehet a maya-kultúra 
nyomait megtalálni. 1902-ben ugyan a 
Vera Cruz állambeli San Andres Tuxtla 
mellett egy mayakorbeli szobrocskára 
bukkantak, de ez a szobor olyan kicsi és 
könnyen szállítható volt, hogy a kérdést 
nem befolyásolhatta lényegesen. Most 
azonban döntő bizonyítékot talált a Smi-
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thonian Institution és a washingtoni 
Nemzeti Földrajzi Társaság közös expe
díciója. Vera Grúz államban, Trés Zapotes 
határában óriási kőbe vésett emberfőre 
találtak; keletkezésének korát, mint a 
tuxtlai leletét is, a Kr. e. I század elejében 
állapították meg, tehát a maya-kultúra 
virágkorára teszik. Ezzel bebizonyítottnak 
látják, hogy a maya-műveltség határa 
túlterjedt a Tehuantepeci földszoroson, 
Mexico területére is. P .  J .

Németalföldi expedíció Új-Guineában.
A németalföldi Földrajzi Társaság ren

dezésében indult útnak az újguineai Nassau 
hegység ismeretlen részeire egy kutató- 
csoport. Vezetője C. C. F. M. Le Roux 
topográfus és ethnográfus, tagjai pedig 
R. Ijzerman geológus, H. Boschma zooló
gus és Brouwer orvos és anthropológus. 
A tudományos expedíció Új-Guinea déli 
partjáról, az Edna öbölből repülőgépen 
kel útra és az 1937-ben Wisseltől felfede
zett és róla elnevezett tavak legnagyobbi
kán, a Paniai tavon fog leszállni. Itt ren
dezik be főtáborukat és raktáraikat, majd 
a közvetlen környék átkutatása után 
Le Roux és Ijzerman a Nassau hegység 
nyugati részét, Boschma és Brouwer a 
Wissel tavak vidékét és annak bennszülött 
törzseit veszik vizsgálat alá. P. J.
Hazaérkezett a német Antarktisz-expedíció
négyhavi távoliét után. Április 12-én fu
tott be a Schwabenland motoroshajó 
Hamburg kikötőjébe és örömmel számolt 
be útjának teljes sikeréről. Az expedíció 
vezetője Alfred Ritscher, az 1912-ben 
szerencsétlenül járt Schröder—Stranz expe
díció kapitánya, világháborús hadirepülő 
volt, a Schwabenland parancsnoka Kottás 
kapitány, akit nehéz munkájában a jég 
közti hajó vezetésben nagy'jártasságú Kraul 
kapitány támogatott. Ä tudományos sze
mélyzet Erich Barkley' biológusból, Ernst 
Herrmann geográfusból, Regula és Lange 
meteorológusokból és Paulsen oceáno- 
gráfusból állt, a földmágnességi méréseket 
Leo Gburek végezte. A Schwabenland fe
délzetén magukkal vitt két repülőgépnek : 
a Passat és Boreasnak Rudolf Mayr és 
Richard H. Schirmacher volt a vezetője, 
mindkét gépen még egy-egy szerelő, fény
képész és rádiókezelő teljesített szolgálatot. 
A repülőgépeket nem a tenger színéről 
indították, mert akkor nyugodt, hullám

mentes időre kellett volna mindig várniuk, 
hanem a fedélzetről, az ott elhelyezett 
katapulta-szerkezet segítségével küldték 
őket felderítő útjaikra.

Hála az expedíció kitűnő felszerelésé
nek és a résztvevők lelkes munkájának, 
a Schwabenland nagyszerűen és könnye
dén oldotta meg a reábízott feladatot. 
Előzetes jelentésük szerint alig három 
hétig tartózkodtak az Antarktiszon s ez
alatt a nyugati hosszúság IP 5° és keleti 
hosszúság 20° közt a 70° és 76'5° déli 
szélességi körök közt 600,000 kma-nyi 
területet derítettek fel repülőgépeikkel. 
Ebből 350,000 km2 területről készítettek 
olyan tökéletes légi felvételeket, amelyek 
segítségével teljesen pontos térképet lehet 
majd rajzolni. Megállapították, hog}' a 
76°30' szélességen hirtelen emelkedik az 
Antarktisz jégtakaróval fedett térszíne 
4000 m magas fennsíkra, ennek közepén 
pedig 3000 m magas hegység helyezkedik 
el. A hegység déli végének földrajzi hely
zetét a déli szélesség 74°25' és nyugati 
hosszúság 0°20' koordináták határoz
zák meg.

A földrajzi, tengertani, földmágnességi, 
biológiai és meteorológiai megfigyelések 
anyaga olyan teljes képét adja az átkuta
tott terület természeti viszonyainak, hogy 
ennek alapján nem az első felfedezők, 
de a felderítők jogán, a németek felség
jogaikat akarják kiterjeszteni erre a vi
dékre. A térképeket és mérések meg
figyelések pontos, rendszeres eredményeit 
természetesen csak később fogják feldol
gozni és közölni. P .  J .

Norvégia gyarmatai.
Norvégia 1939 januáriusában jelen

tette be felségjogának kiterjesztését az 
Atlanti óceán déli felében fekvő Bouvet és 
a csendesóceáni I. Péter földje szigetekre, 
valamint az Antarktisz egy részére. Ennek 
a foglalásnak inkább eszmei, mint gazda
sági jelentősége van. Bouvet sziget ugyan 
a norvég bálnavadászok támaszpontjául 
rendkívül alkalmas. Norvégia valamennyi 
gyarmata a két sarkvidéken van, területi 
megoszlásuk a következő : Svalbard 62,920 
km2, Jan Mayen sziget 370 km2, Bouvet 
sziget 60 km2, I. Péter földje 240 km2, az 
Antarktisz körülbelül 2.500,000 km2. Va
lamennyi gj'armat összes lakossága alig 
haladja meg a 2500 főt, népsűrűsége 
1000 kma-kint egy. P .  J .
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MAGYAR LOBOGÓ A TENGEREKEN.
Irta SZUROVY GÉZA.

Lent járva a dalmát karszt kietlen mészkőplanináin, az esőmosta hegycsú
csokról gyakran bámultam sóvár, messzenéző szemmel az Adria végtelen tükrét. 
Nem tudtam ellentállni a csábításának, leereszkedtem a hegyekről és ott álltam 
a hatalmas víz partján. Ott élt, hullámzott, lélegzett előttem lomhán és mégis 
nyugtalanul. Arcomba vágott sós lehellete.

Eltűnődtem.
Valahol messze Számoa partjain karcsú bennszülött lány mossa a civilizáció 

vívmányát jelentő ócska kartonruháját és közben körülcsókolják lábait ugyan
ennek a víznek szelíd habjai. . . Grönland ködbeborult partjai mellett keskeny 
kajakjával zsákmány után indul egy eszkimó. A könnyű alkotmány sebesen 
siklik — ugyanezen a vizen . . . Ugyanez a víz viszi fel a hajókat London roppant 
dokkjaiba, ugyanez törik meg a newyorki Szabadságszobor talapzatán, ennek 
háznagyságú hullámai pusztítják mennydörögve a Horn fok szikláit és ennek 
hátán okádják égigérő füstjüket az angol világhatalom őrzői, a büszke csata
hajók.

Igen, a tenger a világ országútja. Aki erre ráteheti a lábát, az előtt nyitva 
van a Föld minden tája ; kelet, nyugat, észak és dél. Nem kell hosszú évek fárasztó 
munkájával követ törni, betont keverni, talpfákat lerakni, síneket lefektetni ; 
az út készen van, csak az eszközt, a járművet kell megépíteni és indulhat az ember 
távoli földrészek kincsének felkutatására.

Bennünket magyarokat ennek az országútnak az utolsó négyzetméterétől is 
megfosztott az átkos trianoni béke. Ezzel meghalt a magyar tengerészet. Hazánk 
gyöngyszeme, az annyi áldozattal pompásan kiépített Fiume elsorvadt. Az olaszok
nak nincs rá szükségük. Genova, Napoli, Palermo, Bari, Trieste hatalmas kikötői 
mellett eltörpül a jelentősége. A trianoni olló két helyen is durván elvágta élet
adó ütőerét, a magyar verejtékkel épített Karsztvasutat és így a kikötő, elszakítva 
a tápláló mögöttes területtől, elpusztult. A rakodópartokat felveri a gaz és a daruk 
rozsdás láncait csak a szél csikorgatja meg néha.

Hát tényleg elpusztult a dicsőmúltú magyar tengerészet?. . . Hiába 
hullt az otrantói hősök vére? Egy árbocon sem loboghat többé a büszke 
magyar trikolór?

Nem! Itt is győzött a magyar élniakarás és bár nincs tengerünk, a magyar 
lobogó mégis megtalálható minden tengeren.

A tengert elvették, de a tengerhajózási jogot meghagyták. Mivel a magyar 
tőke idegenkedett magyar tengerhajózás megteremtésétől, azért néhány évnek 
kellett elmúlnia. Csak ezután alakult meg jórészt idegen tőkével a «Magyar Keleti
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Tengerhajózási R. T.» De alig kezdett lábrakapni az új magyar tengerészet, 
hiába győzték le a selejtes, ócska kis hajók a tenger viharait, a világgazdasági 
válság mindent elborító hullámai elsöpörték őket. Hogyan is maradhatott volna 
fenn a tőkeszegény, csak néhány ember jóindulatán és a magyar tengerészek 
akarásán felépült kis társaság, mikor még a leghatalmasabb konszernek is csak 
óriási állami szubvencióval tudták magukat fenntartani és még így is kénytelenek 
voltak hajóparkjuk legnagyobb részét leállítani.

Borúra derű, mondja a közmondás, így a világgazdaságban is helyreállt 
lassan az egyensúly és visszatértek a nyugalom évei, most pedig lassú fellendülés 
mutatkozik. A külföldi tőke nem zárkózott el ismét a kiválóan képzett magyar 
tengerészek tudása és élniakarása elől. Jelenleg két társaság dolgozik magyar 
erőkkel; az egyik az «Angol-Magyar Hajózási R. T.», a «Csikós» és a «Csárda», 
egyenkint kb. 7000 tonnás gőzösökkel, a másik a jórészt olasz tőkével dolgozó 
«Neptun» hajózási r. t. a «Kelet» és a «Nyugat» egyenkint kb. 7800 tonnás és a 
«Turul» 4200 tonnás gőzösökkel. Ezek a társaságok mintegy 150 magyar tengerész
nek adnak kenyeret. A magyar kormány mindössze annyit tehetett a vállalatok 
érdekében, hogy adómentességet biztosított számukra. Különben a magyar 
gazdasági életben alig van szerepük, inkább csak erkölcsi jelentőségük nagy, 
mert mégis csak magyar tengerészek hajóznak magyar hajókkal magyar lobogó 
alatt. Ezeknek a hajóknak útjairól majd egy más alkalommal fogunk írni, most 
inkább egy, a magyar gazdasági életben sokkal jelentősebb tengerhajózási vállalat
ról akarok szóllani és arról, hogy hogyan lett Budapest tengeri kikötő.

A magyar gyáripar a nagy világégés után lassan újraéledve kezdte vissza-

1. A «Budapest» elindul a vám m entes kikötőből levantei ú tjá ra . H ipp felvétele.
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2. A «Duna» gőzös a vám m entes kikötőben. Hipp felvétele.

szerezni keleti piacait. Ezeken a területeken mindig elsőrendű piacot találtak a 
magyar ipar különböző termékei: cukor, vas, fém, gép, villamossági cikkek, 
bútor, üveg, bőr, kefe, maláta, szappan, gumi, stb. Csakhogy míg a háború előtt 
ezeknek a kiviteli rádiusza a magyar Gazdaságkutató Intézet vizsgálódásai szerint 
csak 400 km volt, addig a háború után eltolódott ez a távolság és 1985-ben 1077 km, 
sőt egyes iparcikkeknél 1706 km volt. Tehát beleesik Törökország, Ciprusz, Palesz
tina, Szíria, Egyiptom, Tunisz és Alger. A magyar áru azonban csak akkor lehet 
ezeken a most fellendülő és nagy felvevőképességű területeken versenyképes, ha 
a gyárak megfelelő alacsony fuvartételek mellett szállíthatnak. Különösen avas- 
és fémipar hangsúlyozta, hogy nélkülözhetetlen a fuvardíjak mérséklése. Márpedig 
olcsón csak vizen lehet szállítani. Igen ám, de nincs tengeri kikötőnk. Trieste és 
Fiume nem jöhet e tekintetben számításba, mert a szárazföldi út már maga meg
kétszerezi a költségeket és az áru még akkor sem versenyképes, ha a M. Á. Y. 
ingyen szállítja a trianoni határig. Ezért maradt Olaszország részéről mindössze 
csak szép gesztus később, 1936-ban, a fiumei szabadkikötő létesítése. Ezzel a csele
kedettel csak barátságának adott kifejezést hazánkkal és népünkkel szemben, 
de a fiumei kikötő jelentősége gazdasági életünkben vajmi kevés.

A kérdés megoldása csak egy lehetett: közvetlenül Budapestről szállí
tani a Dunán! Eleinte úgy gondolták, hogy az árut uszályokkal leszállítják 
a torkolatig, ott azután átrakják tengeri hajókra és úgy viszik tovább. 
Eltekintve attól, hogy az átrakodás sok időbe telik és erősen rongálja az árut, 
súlyos akadályt jelentett a dunai rakodóhelyek kiépítetlen és szervezetlen 
volta, valamint a román hatóságok akadékoskodása is. Ezért ez a mód nem 
volt megfelelő. Helyette a komphajó tervét vetették fel. Ezek a hajók az
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3. R itka  pillanat! K é t tengerjáró h a jó ; a «Szeged» és a «Budapest» egymás mellett 
a csepeli kikötőben. Hipp felvétele.

uszályokat mindenestől magukra vették volna és úgy szállították volna 
tovább a rakományt. Bár a feladat technikailag megoldható, mégis számos 
más nehézség miatt ezt a tervet is elkellett vetni.

Ekkor, 1938 szeptember 20-án, 
érdekes' vendég futott be a csepeli 
vámmentes kikötőbe. Ez pedig az 
«Apollinaris» nevű tengerjáró hajó 
volt. Egyenest a tengerről jött és 
ezzel Budapestet egyszeriben tengeri 
kikötővé avatta. Az Apollinaris meg
jelenése adott tápot újból annak a 
gondolatnak, hogy közvetlenül Buda
pestről kell elszállítani a magyar 
ipar termékeit olyan hajókkal, melyek 
éppúgy tudnak a Dunán is járni, 
mint a tengeren. A kérdés már égető 
volt, hiszen az iparcikkek lénye
ges részét teszik kivitelünknek. Míg 
a válság alatt mezőgazdasági ki
vitelünk 50%-kal csökkent, addig

. . D , . . o n . c , KO_ , . iparcikk-kivitelünk mindössze csak4. A «Budapest» 4 8 0 1, a «Szeged» 585 t  es a «Tisza» rFn n / , , . .. , . . - . An/
1190 t  hordképességű Duna-tengeri m otoroshajók / o ’ kal .  Ma IS OSSZklVltPlÜnk 40 / q-b I

összehasonlító árnyképe. teszi.
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Ezért a M. F. T. R. T. vette kezébe a dolgot és megbízta a Ganz 
hajógyárat egy Duna-t enger járó hajó építésével. A feladat nem volt éppen 
kicsi. Ügyelni kellett a dunai vízállásokra, a tengeren való kellő stabilságra, 
a gazdaságosságra és még számos fontos körülményre. A magyar mérnöki tudás 
azonban itt is zseniálisan oldotta meg feladatát és 1934 aug. 14-én vízrebocsáj- 
tották az első magyar Duna-tengerjáró hajót, a «Budapest»-et a Ganz-gyár 
óbudai telepén. (1. kép.) Ennek a hajónak a megalkotása éppen olyan 
korszakalkotó volt a magyar hajózás életében, mint a Vaskapu szabályozása. 
Hiszen Budapestről a távoli levantei kikötőkbe 4—6 pengőért viszi el a magyar 
iparcikket, annyiért, amennyiért az előtt csak Fiúméig jutott. A «Neptun» 
társaság is vásárolt 198,000 pengőért egy régibb típusú, 1910-ben vízre - 
bocsájtott francia folyamtengerjáró gőzöst. Ez a hajó «Duna» néven fut 
(2. kép). így már két tengerjáró hajónak volt az anyakikötője Budapest.

Mivel a kísérlet jól be
vált, 1936 márc. 9-én meg
alakult 1.000,000 pengő 
alaptőkével a «Duna-Ten- 
gerhajózási R. T.». Ez a 
társaság átvette a fen
tebbi két hajót. A nö
vekvő forgalom lebonyo
lítására rövidesen még 
két hajót bocsájtottak 
vízre : 1936 áprilisában 
a «Szegedet» (3. kép) és 
1937 októberében a «Ti
szát». A hajók összeha
sonlító méretét a 4. ábra 
tünteti fel a Ganz Közle
mények nyomán.

Ezek a hajók bizony 
nem óceánjárók a szó 
köznapi értelmében véve, 
bár szintén meg tudják 
járni akár az óceánokat 
is. A nagy, igazi óceán
járók mellett, mint a 
«Queen Mary», «Norman
die», vagy az «Europa» 
bizony csak úgy feste
nek, mint a mosóteknő 
a nagy dunai hajók mel
lett. Egyébként az épí
tésük, felszerelésük ép
pen olyan, mint a nagy 
tengeri hajóké, csak hát 
kicsibe. Jellemző ada
taikat legszemléltetőbben 
egy kis táblázatban foglal
hatjuk Össze. 5. Rakodik a «Szeged». Hipp felvétele.
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6. A csepeli vám m entes kikötő bejárata. H ipp felvétele.

Teljes hossza................................................
Budapest]
56.52

Szeged
59.13

Tisza
73.20

Szélessége középen ............. ...................... 8.50 8.50 10.00
Magassága középen..................................... 3.00 3.80 4.70
Legnagyobb gázolás tengeren ................. . . .  « 2.30 2.50 3.10
Hasznos hordképesség 1.85 m gázolásnál a 

Dunán .............................................. tonna ' 290.0 315.0 410.0
Hasznos hordképesség legnagyobb gázolás

nál a tengeren................................... « 480.0 585.0 1190.0
Aruraktárak térfogata............................... .. . m3 650.0 900.0 1500.0
Üzemolajtartályok befogadóképessége . . . tonna 45.0 40.0 »120.0ü
Hajógépezet teljesító'képessége................. . . .  LE 2x200 2x200 2x400
Sebesség a Dunán...................................... km/h 16.3 16.75 18.2
Sebesség a tengeren................................... . mf/h 8.9 9.2 10.5

Amint láthatjuk, a Budapest teljes terhelésnél mindössze |7ü cm-el emelkedik 
a vízszínt fölé és ha tekintetbe vesszük a viharos tenger 3—4 m magas ‘hullámait, 
bizony elképzelhető', hogy nem éppen Tkéjutazás ilyenkor a hajón tartózkodni. 
A sebességük nem túl nagy. A Budapestnél és a Szegednél a hajtóeró't elektro
motorok adják. Az elektromotorokat nyersolaj tüzelésű Diesel-motorok hajtják 
percenkint 950 fordulattal. A csavarokat pedig 250 fordulattal az elektromotorok. 
A Tiszán nincs közbeiktatva elektromotor, ott közvetlenül a nyersolaj motorok 
forgatják a két csavart. A sebesség fokozása a gazdaságosság rovására menne, 
ugyanis ezzel az üzemanyagfogyasztás és a gépsúly hatványozottan nó' a hasznos 
terhelés rovására. A hajók kis merülése miatt vihar idején a csavarok gyakran
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kibukkannak a 'vízből. Ilyenkor persze, mivel jóformán nincs ellenállás, veszett 
pörgésbe kezdenek, ez pedig cseppet sem basznál a gépnek. Ezért automatikus 
fékezőberendezést alkalmaztak a tengelyre. A Tisza már az előbbi két hajón szer
zett tapasztalatok figyelembevételével épült, teljesen megfelel a modern követel
ményeknek és méltán kelt feltűnést a külföldi kikötőkben, elismerést szerezve a 
magyar iparnak és a magyar mérnöki tudásnak.

A Duna valamivel nagyobb méretű, mint a Tisza, régi típusú gőzös.
A hajókat többnyire a csepeli vámmentes kikötőben rakják meg ($., 6. kép), 

majd elindulnak. Végighaladnak a Dunán, keresztülmennek a festői Kazán 
szoroson (7. kép), majd Sulinába érnek. A dunai út 7—8 napig tart. 
Sulinánál elhagyják a folyamot, kisiklanak a Fekete tengerre és jó messze eltávo
lodva a parttól, egyenes vonalban haladnak Istanbulig. A Fekete tenger szeret 
kellemetlenkedni és a kis hajó gyakran úgy táncol a hullámokon, mint egy be
dugaszolt üveg. Ilyenkor bizony az árboc 60°-os kilengéseket is megenged magának 
és gyakran a legedzettebb tengerész is lavórral a kezében állapítja meg, hogy : 
«De fene rondán rollózik ez a rothadt teknő». Akkor mondják, hogy «rollózik» a 
hajó, mikor előre-hátra bukdácsol és egyidejűleg jobbra-balra is billeg. A másfél
napos feketetengeri út fáradalmaiért kárpótlást nyújt a Boszporusz, a Márvány 
tenger, a Dardanellák, majd a görög szigetek csodálatos panorámája. Itt a szigetek 
között mutatkozik meg a kis hajók egyik előnye. Ugyanis ezek olyan sekély- 
kikötőjű városokat is felkereshetnek, ahova mélyebbjáratú hajók nem juthatnak 
el. Igaz, hogy gyakran nincs kiépített kikötő, nem lehet a parthoz állani és a nyilt 
vizen horgonyozva kisebb bárkákra kell átrakni a szállítmányt. Ez különösen akkor 
kellemes művelet, ha a víz hullámzik. Ilyenkor a hajó is mozog, a bárka is mo
zog, a darún függő többtonnás hídalkatrész, vagy gép ingát játszik és hol a 
hajó oldalát döngeti, hol a rakodómunkásokat hajítja vízbe. De az ilyesmi

7. A «Tisza» a K azán szorosban.
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csak használ a hajósok 
lelkiüdvének.

Kréta szigetét elhagyva 
egyenesen szelik át a Föld
közi tengert (8. kép) és 
3—4 nap múlva befutnak 
El-Iskanderija, vagy is
mertebb nevén Alexandria 
kikötőjébe. Ez az átlagos 
útvonal. De gyakran el
mennek a Fekete tenger 
más kikötőibe is, továbbá 
Cipruszba, Haifába, Póri
saidba. A Tisza legutóbb 
Fiúméban telelt.

A föntebb említett 1706 
km-es kiviteli rádiusz ép
pen megfelel e hajók akció- 
rádiuszának. A társaság 
1936. évi kimutatása sze
rint (amikor a Tisza még 
nem volt készen) a három 
meglévő hajó 18 útban 
*21.038.2 t. árut szállított, 
a bevétel 648,259.55 P 
volt, ebből a tiszta haszon 
765.75 P. Nem kell te
kintetbe vennünk ezt a 
csekély nyereséget, hi
szen mégcsak a kezdet 
kezdetén tartunk. Annyit 
máris elértünk, bogy a 
magyar iparcikk verseny- 
képes a levantei piacon 

8. A «Budapest» a Földközi tengeren. és ezáltal a magyar mun-
A kedvező szelet egy kis segédvitorlával használja ki. kásolv ezrei jutnak ke

nyérhez.
A fejlődés lehetősége minden esetre biztató. Levantéba annyi árut lehet 

szállítani, amennyi csak elfér a hajókban. Éppen ezért már épül a Tisza testvér
hajója is. Nemsokára már ott tartunk, hogy Budapestről kéthetenként indulnak 
rendszeres tengeri járatok a földközitengeri kikötők felé. A csepeli vámmentes 
kikötő mellett már megkezdték a külföldi áruk kezelésére több szabadságot 
biztosító «Punto Franco» kikötő építését is. Ezzel Budapest valóban tengeri 
kikötővé lép elő és roppant energikus helyzeténél fogva megfelelő szakképzett 
vezetés mellett kéz bent art hatja és irányíthatja Nyugat és a Közelkelet áru
forgalmát .

Mi pedig nézzük simogató szeretettel ezeket a kicsiny hajókat, Hiszen utolsó 
szegig a magyar alkotniakarás, a magyar munkakészség művei. Fedélzetükön é> 
gépházukban kivétel nélkül magyar fiúk látják el sokszor igen nehéz szolgálatukat, 
hogy megbecsülést szerezzenek a hajó árbocán lengő magyar lobogónak.
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Reggel nyolc óra. Nagy izgalommal sietünk Szófia Szveti Nedelja dóm terére, 
ahol már vár ránk a társasgépkocsi. Mindenki bent ül a helyén. Hosszú, nyolcórás 
útra készülünk, végig a Sztruma folyó völgyén a görög, jugoszláv határsarokba, a 
Pirin hegységbe, az anyaországban maradt makedónok központjába.' Csak az 
tudja meg, milyen a bolgár testvérszeretet, aki minden nyelvismeret nélkül közéjük 
pottyan. Erről a népről még a komoly kézikönyvekben is azt olvashatjuk, hogy 
teljesen elszlávosodott. Ez azonban csak a nyelvükre érvényes. Antropológiai 
szempontból sokkal tisztább turániak, mint mi. Sötét, dióbarna hajuk, mongolos 
ajkuk mellett igen soknak annyira ferdevágású a szeme, hogy szinte japáninak 
nézné az ember. Mentalitásuk, lelkületűk pedig szinte vetekszik a magyarral. 
Nincsen az autóbusznak egyetlen utasa sem, aki ne igyekezne szórakoztatni, vagy 
érdeklődésemet kielégíteni. Rohan az idő. A nyolc óra alatt több ismeretre teszek 
szert, mint máskülönben egy hónap alatt. Tanítgatnak a ciril betűkre, mozog a 
kezünk, a lábunk a gesztikulálásban, közben nagyon közel férkőzünk egymás 
szívéhez.

Utunk nagyon változatos. A főváros fölött emelkedő Vitosa hegy tövén 
épített hatalmas síugró pályánál megtudom, hogy télen fejlett síélet, nyáron 
túr istaélet van és hogy a Vitosán gombamódra nőnek a minden kényelemmel 
ellátott menedékházak. Változatos vidéken kanyarog az út. A kisült kopasz hegy
hátak, a sárga mezők mögül messziről feltűnik hányóival, drótkötélpályáival 
Pernik szénbányatelep. Akárcsak a dorogi bányák vidékén járnánk. A Sztruma 
völgy lapályán sűrű a lakosság. A piros cseréppel fedett, lapostetejű házak foltjai 
bizarrul ütköznek ki a nagy kopaszságból. Egyideig elhagyjuk a Sztruma völgyét. 
Mindinkább előtolakszik Bulgária legnagyobb hegységének, a Rilának hófehér 
teteje.

Gépkocsink türelmetlenül tülköl, felfigyelünk. Szűk, csinos, kiugró emeletes 
házakkal szegélyezett utcákon haladunk át, majd kikanyarodunk a főtérre. 
Dupnicában vagyunk. Szomszédom bozáért kiált, majd kedvesen kínál meg vele. 
Ezt a Balkánon elterjedt hűsítő italt kölesből erjesztik. Kiszáll a közönség, mi 
is körülnézünk. A forróságban pörkölődő vásártéren minden elképzelhető van. 
de ami a legjobban feltűnik, az a nők tarka, színpompás öltözéke.

Dupnica a Sztruma-völgyi dohánytermelés egyik főhelye. Az öntözött völgy
szegélyek zöldek a dohánylevelektől. Emeletes házsorai törökösen épültek. Az 
utca felé a földszinten síma fal tekint, az istállók, kamarák hátfala. A lakószobák, 
amelyek török szokás szerint mindig széles párkánnyal ugranak ki az utca felé, 
az emeletre költöztek. A földszinti utcafalra szerelt léchálózaton lógnak a felfű
zött dohánylevelek. A hegyoldalba épült házakkal szemközt két méter magas, kis 
tetővel ellátott szalmafonadék mentén, sőt az egész utcát beborító lugasról is 
dohánylevelek lógnak.

Az út egészen a hegy lábához feszül. Szomszédom elragadtatva mesél az 
1,200 méter magasan a Rila eldugott, őserdővel fedett völgyében meghúzódó 
Rila kolostorról. A mintegy 30,000 ember befogadására alkalmas, műemlékekben 
gazdag kolostorvárba a király is visszavonul évente néhány napra. Szeretném 
látni a bizánci művészetnek ezt a remekét, de a mi célunk még messze van.

Szomszédom boldogan mutat le a víztől csillogó zöld gyepre. Őriz, őriz! 
{rizs). Ahá! ezt már én is megértem. A dél felé szabad Sztruma völgyet észak felől
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hegyek zárják el, azért olyan meleg, hogy a rizst is beérleli, úgyszintén a szézámot, 
amelynek magjából a szézámolajat sajtolják. A dohányföldek itt már rizsföldek
kel váltakoznak, egész lent a völgyben pedig vad dióligetek integetnek. És nincsen 
az öntözött területnek egy talpalatnyi helye sem, ahol ne sorakoznának fel a kellő 
távolságra ültetett fiatal, nemes gyümölcsfák, a legújabb, modern mezőgazdasági 
törekvések vívmányai.

Csak az ezer méter fölé nyúló környező hegyhátak kietlenek. A ritkán 
elszórt zöld fafoltok tanúskodnak róla, hogy itt valaha erdőség volt, és az erdő- 
irtásnak nem vetettek gátat. Most minden sivár kopaszság. Ezt különben maga 
a folyó is elárulja. A nagy kőgörgetegekkel fedett, széles völgyfenékben mint 
vékony tükröző csík hol az egyik, hol a másik oldalra kanyarog. A hegyoldalakról 
lefutó mellékvölgyek hatalmas törmelékkúppal torkolnak a fővölgybe. Sok helyen 
gépkocsink letér az útról, belehajt a mellékpatak medrébe, mert a legutolsó 
esőzéskor a hegyoldalakról hirtelen lezúgó víztömeg elragadta a hidat vasúttal, 
mindennel együtt. A legtöbb patak völgye szárazon torkollik a folyóba. Az ember

nem akar hinni a szemé
nek, hogyan jutottak oda 
azok a félelmetes nagyságú 
görgetegek.

Az öntözetlen helye
ken siralmas a tájék. A 
mi forróságunkat vígan 
elszenvedő szamárkenyér 
teljesen kisült. Mintha le
pörkölték volna. Az embe
rek nem sietnek. A szama
rakra, balkáni szokás sze
rint, fanyerget tesznek, 
azon elől-hátul két lőcs
szerű nyúlvány van. Ebbe 
kapaszkodik a makedón, 
lába majdnem a földet 
éri. Mögötte gyalogol ék
telen batyuval a hátán 
az asszony.

Már elgémberedtünk 
a sok üléstől, amikor 
Górna - Dzsumájához ér
tünk. Ebédidő van. Egy 
perc alatt üres a 
Megrohanják a k 
déglőket. Tiszta, ragyog 
minden, a bolgár konyha 
remekel. A legmodernebb 
színház előtt bőbugyogós 
törökös öltözetű nők őgye- 
legnek. A színház mögött 
magasra szökik a minaret. 
Tülkölés, gurulunk tovább. 
A Kila havas csúcsai mind

gépkocsi, 
özeli ven-
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Melnik. U tcarészlet. A törökös ízlésű házak hom lokfalán felfűzött dohánylevelek száradnak.

inkább el-eltünedeznek, ezzel szemben újabb havas csúcsok bukkannak ki a zöld 
hegyhátak mögött. Ezek már a Pirin hegység havasai, középen a legmagasabbal, 
a 2920 méter magas El Tepével.

A Pirin hegység, mint ahogyan a Rila hegység is, éppen olyan különálló, 
felemelt tönkje annak a régi masszivumnak, melyet a tágabb értelemben vett 
Rhodope hegységnek neveznek. Rhodopénak különben a nép csak a Pirint 
északkeletről határoló Meszta folyón túli hegyeket nevezi. A földrajzi irodalom 
meglehetősen mostohán kezeli és a nagy leíró kézikönyvek téves adatokat közöl
nek róla. Az adatok a monarchia átnézeti 1 : 200,000-es térképéről származnak, 
amely elárulja, hogy készítői a hegységben nem jártak, csak alulról mérték be. 
Legújabban azonban Herbart Louis százezres és ötvenezres mértékű felvételei 
valódi képet nyújtanak róla. Legmagasabb csúcsa, az El Tepe csak kilenc méter
rel alacsonyabb a Muszallánál, a Rila főcsúcsánál és igen sok csúcsa a 2800 m fölé 
emelkedik. Kiterjedésében is körülbelül egyezik a Rilával, vagy a délibb, szintén 
ilyen magas (2917 m) Olimposszal. Nyugat és dél felé aránylag egyenletesen lejt; 
itt a sok előhegy egészen elzárja alulról a havas csúcsokat, északkelet felé azon
ban minden átmenet nélkül meredeken tör az ég felé. A kis, zárt Razlogi medencé
ből nézve szinte azt hisszük, hogy a Tátra áll előttünk. A jégkorszakban éppen 
úgy gleccserek ereszkedtek le róla, mint az északibb fekvésű Riláról. Az, általá
ban 2000 m alatt ősfenyvesekkel és tölgyesekkel, főképpen a magyar tölggyel 
borított vidéknek csak az alsó, enyhébb lejtőjű völgyei lakottak. Északon Razlog 
és}jBanszko a túristaélet központjai, délibb telepei, Nevrokop, Petries, Szveti- 
Vracs, Melnik szintén színtiszta makedón városkák.

Északi, keskenyebb gerincéről a glaciális teknővölgyek sűrűn, párhuzamosan 
szaladnak le, közöttük tarajos gerinceket hagynak. Déli, zömökebb része bonyo-
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liiltabb szerkezetű. A minden irányban széjjelfutó teknővölgyeket több, el
szórt, 2800 m fölé emelkedő merész csúcs szegélyezi. A túlmélyített gleccser
völgyek páratlan szépségű sok tengerszemében ragyogó hófoltok tükröződnek. 
Ezek közül legmegközelíthetetlenebb, de a legnagyobb és a legszebb helyen fek
szik-a Papas Gyöl. A régi térképek csak ezt az egyet tűntetik fel százszoros méret
ben. Az egész hegységet csak északon nem fedi nagyobb törmeléklejtő a kis Raz- 
logi medence mentén. Valószínűleg sokkal mélyebb lehetett ez a medence, a bele
jutó törmeléket azonban később befedte a nagy mennyiségű lösz, amely az alacso
nyabb halmokat 20—80 méter magasságban borítja. A hegységből lefutó patakok 
mély szakadékokkal vágódtak bele ebbe a rétegbe. Ilyen szakadékvölgyben épült 
Melnik, Szveti-Vracs és részben Razlog is.

Gépkocsink mély szurdokban jár. A Kresznenszkoto szurdokban annyira 
összeszorul a völgy, hogy a patak mellett az út csak a mesterséges bevágásban 
haladhat. Régóta csodálom a folyó terasszainak szabályos kifejlődését. Végig 
követhetők az egész folyóvölgyben, semmi sem zavarja szabályos futásukat. Az 
egész olyan, mint egy idealizált tömbszelvény. A település mindenütt híven követi. 
Végül elhagyjuk a Sztrumavölgyét és hamarosan megérkezünk Szveti-Vracsba, 
Bulgária egyik legmelegebb helyére. Az alig 100 m-t elérő medencét kétezerötszáz- 
háromezer méteres hegyek veszik körül. Északkeletről a Pirin, délen már a görög 
határon az Ali-Botus, nyugatról a jugoszláv határ mentén a Belasica-, és a Males 
planina. Két hónapja nem láttak esőt. Mindennapos a 40 C°-os hőség. Télen egy
két alkalommal esik csak hó. Minden megnyilatkozásában földközitengeri vidék 
ez már. A zúgó patak völgyét a keleti platánfa és diófa szegélyezi. Vadon nő a 
szőlő, a füge, gyomnövényei egytől egyig mediterráneusak. A kertekben érőben a 
gránátalma.

Szveti-Vracs különleges éghajlata és növényvilága mellett néprajza is az. 
Fekete, vastagajku szerecsengyerek szalad utánam, hóna alatt cipőtisztító 
készülék. Bő, tarkaszínű, bokájuknál szorosra kötött bugvogóban sikítva szöknek 
él a cigány lányok, amikor meglátják a fényképezőgépet. Előtűnik egy-egy piros- 
turbánós török is, a cukrászdában albán kínálja az édességet. Este csendesen 
baktat le az erdőről jövet a cserzett bőrű makedón. Szamarán féloldalt ül, dereka 
köré piros gyapjúövet tekert. A városka szerény fürdőhely. Főterén a bánj a 
(fürdő) két medencéből és több kis kádfürdőből áll. A medencét alig lehet látni a 
gőztől. Itt áztatják magukat török szokás szerint nagy vászonkendőbe burkolózva 
az emberek. Beljebb a völgyben igen szép park közepén csobog a Bisztrica. Min
denütt keresem a parti fürdőt, de hiába. A park csak sétahely. A melegvíz úgy 
folyik ki a szabadba, csak a fürdővel szemben lévő nagy mosócsarnokban használ
ják fel. Itt mos a város népe az istenadta melegvízben.

A kis fürdőhely nappal kihalt. Főutcája csak este kilenc óra felé kezd élén
külni. Ilyenkor nagy az élénkség az üzletekben, amelyeknek tulajdonosai főleg 
zsidók. Most él a városka, a főutca a nagy parkkal egyetemben korzóvá alakul. 
A kávéházak, kaffanák előtt elszórt székek vannak. Le lehet ülni bármelyikre, 
nem kell fogyasztani. Éjfélután újra elcsendesül minden. A kis városkában hideg-, 
melegvízzel, villanyvilágítással ellátott modern szálloda fogad.

Elhagyjuk Szveti-Vracsot. Öszvérünk csendesen poroszkál a Bisztrica 
völgyében, bőven akad időm a megfigyelésre. A dió- és keleti platánligetek mögött 
az alluvium dús rétekkel fedett. Keskeny csatornákban, magasan a patak szintje 
felett csörgedezik a messze elválasztott és a hegyoldal szintvonalát követő víz. 
Ezzel öntözik feljebb a réteket, lejjebb a dohány-, rizs-, kukorica-, zöldség- és 
egyéb táblákat. Yölgyszoroshoz érünk. Bejáratánál méteres kövekből álló kőtenger
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A Sinanica hegy (2520 m) kopár lejtője a Pirin ben. (A szerző felvétele.)

A köveken mekegve ugrálnak a hosszúszőrű, nagy szarvú, fekete kecskék. Meg
közelíteni azonban vajmi nehéz őket, mert három hatalmas havasi kutya is szá
guld felém. Már harcra kerülne a sor, amikor észrevesz a kis pásztorgyerek. Egyet 
kiált rájuk és én nyugodtan mehetek közéjük, egy hangot sem adnak. A hegy
oldalakról is eltűnik a mediterráneus jellegű, áthatolhatatlan, tüskés bozót — 
legnagyobbrészt Krisztus tövise — s erdő váltja fel.

A bükkrégiót is elhagytuk már, a fenyők övében járunk. Egyhangúan zúg 
a fűrészmalom. A nagy esésű patak vizét fölvezetik a meredek hegyoldalra, ahonnan 
vízszintes vájúba eresztik. Innen zuhog le tíz, tizenöt méter magasról függőleges, 
zárt váj un keresztül a víz, hogy a kis kerék lapátjaiba ütődve, hajtsa a nagy 
fűrész pengéjét. Ezek a fűrészmalmok igen elterjedtek a Rila és Rhodope hegység
ben is. Az ügyes és szerfelett értelmes ácsok maguk készítik. Minden alkatrészük 
fából készült, csak a fűrész vas bennük.

A malomtól már csak nehány lépés Popina Laka menedékháza. Az erdei 
irtáson hosszú sorokban rendeződnek a kis fa weekendházak. Este a menedékház 
mellett levő vendéglőben egy asztalnál ül a betérő pásztor, erdőkerülő, a nyaraló, 
túr ist a és ácsmunkás. — Ungarci? Magyarok? — Egy perc, máris mi vagyunk 
a központ. Társam nem győzi gyűrni a bolgár nyelvet, a rádiót Budapestre állít
ják be, éppen cigányzene van. Poharak kerülnek elő. Jaj el nem fogadnunk! 
Először az emigráns orosz mérnök rendel, majd az ács, és így tovább. Behozzák 
a juhászt, az ovcsinárit. Torzonborz hajú, félnótás kis fekete emberke. Érthetetlen 
hangok jönnek ki száján, nagyokat kacagnak rajta, — úgy látszik gúny tárgya 
— de a félhomályban értelmesen ragyog bogárszeme. Arckifejezéséből nem sokat 
tudok kiolvasni, mert arcát bozontos, fekete szakáll fedi. Rongyos ruhája alól, a
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többiek unszolására kihúzza a gajdát, a nálunk is ismert dudát. Nyálazza sípjait, 
mire hosszú próbálkozás után végre megszólal. A monoton szláv melódiák vad 
hangokba csapnak. A kis erdei manónak minden porcikája mozog, és — ahogy 
nézem — talán többet érez mindnyájunknál. A vadarcú nyáj tulajdonosnak is. 
megpuhul a szíve. Elnémul a vidámság.

Melegen tűz a Nap. Felértünk a Bisztrica völgyfejéhez. Az ősfenyvesben nagy 
lépcsőkön zuhog le a patak. Szívünk hevesen dobog, mire felérünk a Mozsgovica. 
széles teknővölgyébe. Az elszórt fenyők között heverő' hatalmas gránitsziklák 
bemutatják pusztulásuk útját. A törpefenyők között nagyon kell ügyelnünk a já
rásra, különben áthatolhatatlan dzsungelbejutunk. De a Pirinből eddig ismeretlen 
tőzeglápok, a havasi sáfránymezők újra felélénkítenek, erőre kapunk. Mindenfelé 
ragyogó hómezők, tarajos csúcsok, néma tanúi a jégkorszak nagy munkájának. 
Egy pásztor fáradságos kapaszkodó után, 2500 m magas hágóra vezet, — ahonnan 
még mindig veszedelmesen magasnak látszanak a csúcsok. Elhagyjuk a Mozsgovica 
nagy cirkuszvölgyét, a vastag hóval fedett lejtőn lecsúszunk az alattunk csillogó 
tengerszemekhez. Szürkülik, tovább nem mehetünk. Amire én is leérek, vezetőnk 
már vígan melegszik az egyik tábortverő ovcsinári társaságában. A hegyekről 
lassan leereszkedő nyájak nagy havasi kutyái vadul törnek rám, de a bojtár 
leinti őket és amint présembe rakosgatom növény-zsákmányomat, unalmasan 
bámulják vesződésemet.

Készen a kaliba. Két függőleges rúd ágaiba fektetett vízszintes rúdra egyik 
oldalról deszkákat fektettek. I tt vannak a saját faragású ősi sajtárok és a huszadik 
század jellegét adó üres benzines bádogtartályok. Ebben melegítik az aludttejet 
a sajtkészítéshez. Mindenesetre kirívó ellentét az ősi, kezdetleges eszközök között.

Egészen sötét van. A bojtárok a karám felé hajtják a nyájat, a pásztor elkap 
egyet-egyet közülük, megfeji, azután mehet a karámba. A Hold ragyogóan csillog

Banderica tengerszem, háttérben az El Tepe (2920) a Pirin legmagasabb csúcsa.
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Legelésző kecskenyáj a Bisztrica völgy kőgörgetegein. (A szerző felvétele.)

a hómezőkön, a csillagok is élesebbek innen, 2500 m magasból. Közben a bojtár
gyerek fölszítja a tüzet, kiforrázza a sajtárokat és megmelegíti a tegnapi aludt
tejet. A tűz fényénél kifejezést kap a fekete bozontos arc. Gondosan dolgozik, 
nagy vászontömlőkbe kerül a meleg aludttej, hogy helyet adjon az újonnan fejt 
tejnek. A bojtárgyerek nagy fahasábot vet a tűzre, nagyobb társa pedig nyúzza a 
fiatal báránykát. Pattog a tűz és a kondérban vígan rotyog a bárányhús. Csen
desen beszélgetnek maguk között. Feltűnő, hogy milyen nagy gonddal ügyelnek 
a tisztaságra. Minduntalan kezet mosnak. Már hanyatlóban van a Hold is, amikor 
az utolsó falatot is elfogyasztják. Előkerül a furulya, síró bánatosan panaszos 
hangját messziről visszhangozzák a havas csúcsok. Végül is hanyatfekve az 
elnyujtozó pásztor mellett, utolsót pislogok a ragyogó csillagboltozatra. Soha 
nyugodtabban és boldogabban nem hajtottam le fejemet, mint a félvad, egész 
életüket a havasokban töltő pásztorok között.

A tűző napfény kiveri szemünkből az álmot. Barátkozunk a nyájjal, a kutyák
kal. Ezek a nagy havasi kutyák merőben eltérnek a mi juhászkutyáinktól. Mint 
ahogy egyéb berendezései is mutatják, a pásztornép a műveltség nagyon alacsony 
fokán áll. Nincs esztétikai érzéke, nem fejlődött ki népművészete sem. Nem farag a 
pásztor semmi szépet, mint a mi székelyünk. Eszközei is nagyon kezdetlegesek. 
A pásztornépnek évezredekkel ezelőtt sem lehetett más az élete. Erről tanúskod
nak kutyái is, amelyek csak arra valók, hogy megvédjék a nyájat. Félelmetesen 
nagyok és vad kinézetűek. Ha idegen közeledik a nyájhoz, már messziről észre
veszik és csaholásukkal mélyen visszhangzanak a hegyek. Csak a pásztornak 
engedelmeskednek. Ha látják, hogy a pásztor jó embere jött a nyáj közé, a leg- 
elkényeztetettebb ölebnél is szelídebbek.



A pásztorral indulunk útnak, hogy felkeressük a Pirin hires tavat, a Papas 
Gyölt. Kétméteres sziklagörgetegeken, nagy hómezőkön, szakadékok fölött, 
lépést-lépés után mutatva vezet a pásztor a veszedelmes úton. Minden mozdulata 
elárulja, hogy szerelmese a havasoknak, hogy minden kő, minden virág barátja. 
Nehéz a búcsú a rövid ismeretség után. Végül is öntudatosan áll a fényképezőgép 
elé és boldogan diktálja le címét a küldendő fénykép reményében. Majdnem 
minden teknővölgyben legel égj” nyáj. Pásztorai, a karakacsánok az ősi vándor- 
életet élik. Azelőtt nyájaikkal bejárták az egész Balkánt, eljutottak Erdélyig 
is, és ahol lehetett, elpusztították az erdőt. Ma a bolgárok erősen korlátoz
zák szabadságukat és szeretnék őket letelepedésre bírni. A mi pásztorunk 
is téli tartózkodóhelyéül Ráz logot, ezt a színtiszta makedón városkát jelöli 
meg, ahonnan különben utolsó pirini htunkat tesszük a havasokba.

Pirin, a Bisztrica völgye. Kifagyás hatására  négyzetesen széttöredező 
gránittöm b. (A szerző felvétele.)

Miközben fenn
jártunk a havasok
ban, Popina-Laka fel
élénkült. A pár nap 
előtt kihalt hely csak 
úgy nyüzsög az em
berektől. Félórán
ként újabb és újabb 
családok érkeznek. 
Kisgyerekek, asszo
nyok halálos nyuga
lommal rázatják ma
gukat az öszvérek 
hátán, amelyekre kü
lönben egész nyári 
készletüket is felsze
relték. Jó néhány 
hétvégi ház is épült 
ezalatt a pár nap 
alatt. Amint körül
nézek a kis telepen, 
bepillanthatok a bol
gár középosztály igé
nyeibe is. Nincs más 
vágyuk, minthogy a 
nagy forróság elől 
kellemesebb helyre 
meneküljenek. A fa
házikók előtt kezdet
leges tűzhely, belül 
deszkákból összetá
kolt fekvőhely. Öltö
zékük is nagyon egy
szerű, legtöbbé túris- 
taruha, vagy a ná
luk is tömegcikként 
szereplő dirndl. A 
tisztáson, vagy a
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Pirin, a Prevala havasi ré tjén  legelésző nyáj. A hátté rben  a Danjanica völgye.

környező erdőben heverésznek egész nap, távolabb egy lélek sincsen. Megérkezé
sünk felélénkíti a telepet. Mindenkinek akad egy-két szava hozzánk. Magyar- 
országról érdeklődnek. Kedvesen nézik növénypreparálásunkat és szakértelemmel 
szólnak hozzá. Bulgáriában ugyanis a botanikus nem ismeretlen fogalom, hiszen 
Boris bolgár cár is botanizál. Ő is éppúgy járja a bolgár hegyeket és gyűjti 
az állatokat, növényeket, akárcsak a többi bolgár tudós.

Ünnepélyesen elbúcsúztatnak. A vendéglős szladkót (sűrű, cukros szirup, a 
hagyományos bolgár vendéglátás szimbóluma) hoz szobánkba. Már messze zötyö- 
günk lovunkon, még mindég lengenek felénk a kendők.

Szveti-Vracsban kimondhatatlan a hőség, a hőmérő higanya jóval túlszalad 
a 40 C°-on. A Sztruma völgye még siralmasabb képet mutat, mint három héttel 
ezelőtt. Órákat töltünk Szimitliben, a Sztruma völgy egy kis állomásán, amíg 
Szófiából megérkezik a Razlogba menő autóbusz. De a várakozás nem unalmas. 
Az öreg mestergerendás «krcsmában» egyszerű napszámosok beszélgetnek módosán 
pödörgetve hosszú bajuszukat. Bizalmatlanul sandítanak felénk, idegenekre. 
A «krcsma» előtt öreg nénikék tereferélnek, miközben mérhetetlen gyorsasággal 
pödrik ujjaik között az orsót. Itt még nagy értéke van a házi szőttesnek.

Szimitlit elhagyva gyorsan emelkedik az út. A Rila hegység és a Pirin 
hegység szinte egymásnak feküsznek itten. A hőmérséklet is gyorsan változik, 
üde szellő csapja meg az embert. A nagy bevágásokban haladó utat a magyar 
tölgy erdeje szegélyezi. A sok gránit után jólesik a fiatalkorú rétegek nagy feltá
rásait látnunk. Hihetetlen vastagságú hordaléktömeg gyűlt itt össze. Lépten- 
nyomon le kell térnie a gépkocsinak az útról, mert az utat javítják. Egy zivatar
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mély szakadékokat vágott az útba, máshol vastagon hordalékkal temette el. Az 
utak javítására, vagy építésére a munkanélkülieket és a trudovákokat, mint 
kötelező munkaszolgálatosokat használják fel. A kötelező munkaszolgálat gondo
lata Bulgáriában született meg először és talpraállította az országot. Leszáll a 
Nap mire felérünk a 900 m magas kis Razlogi medence központjába, Razlogba.

A Razlogi medence, amelyből délnyugat felé minden előhegy nélkül mere
deken szöknek az ég felé a tarajos csúcsok, Jlentéte a földközitengeri jellegű 
Szveti-Vracsnak. Az idő tavasziasan kellemes. Ebben a kis városkában élénk 
kultúr- és túristaélet van. A faragott erkélyekkel díszített házsorok között hosszú 
ökrösszekerek dübörögnek. A szekér tengelyeit hosszú gerenda köti össze, abból 
tüskésen merednek az égnek a villaágak. A földekről hazatérő szekerek roska
doznak a gabona alatt. Éppen most folyik a betakarítás. A kazal tetejéről hamis
kásan mosolyog a pirosszoknyás, díszített mellény es menyecske. Híre terjedt, 
hogy idegen jött, előterem két makedón egyetemi hallgató, parasztszülők gyer
mekei. Gondoskodnak szállásról, öszvérről, hogy másnap felvezessenek a Szuhodol 
patak felső völgyében lévő «Javorov» hiezsához (menedékházhoz). Oroszos ízlésű 
vendéglőhöz vezetnek, ahol a legkényesebb európai igény is kielégülhet. Éppen 
szombat van. A városka főtere, amelyet a hatalmas gimnázium, középületek és 
több emeletes modern ház vesz körül, csakúgy nyüzsög az élénk fiatalságtól.

A makedón nők viselete eltér a többi bolgár viselettől. Szoknyájuk aránylag 
rövid, a pénz mint díszítőtárgy teljesen elmarad. Kedvelt a sötétpiros szín. Sok a 
diák is. Könnyű őket felismerni, katonás egyenruhájukról. A városias központon 
kívüli utcák igazi makedón házakból állanak. Piros favázasak, az emeletet kiugró 
ablakpárkányok, díszes faragású erkélyek díszítik. A girbe-gurba, köves utcák 
közepén patak csörgedezik. A járda mellett vízvezetékcsapok mindenütt. Ezek az 
utcák is hangosak az apróságoktól. Minden ház előtt négy-öt pirospozsgás képű 
gyermek játszik.

A meredek hegyek lábáig érő, alig lejtő medencében a nagy búzatáblákat 
kukorica- és burgonyatáblák váltogatják. Még a kukoricaföldeket is öntözik. 
A patakból alig jut valami a városba, annyi kis csatornát vezettek le róla. A szűk 
Szuhodol völgyben gyors az emelkedés. Eltűnnek a fekete fenyők, az elszórt 
jegenyefenyő óriásokra is felülről nézünk, érintetlen lúcfenyvesben visszhangzik 
a patak zúgása. A hegy lábánál elterülő Razlog csak kis folt, amikor két egyetemi 
hallgató társaságában egy meredek fal után elérjük az 1800 m magasan fekvő 
«Javorov» hiezsát. A menedékház gondnoka, Methasti Arsoff razlogi tanító és 
felesége Mara Arsoffa közvetlen otthonossággal fogad. Ettől a perctől kezdve 
nem mi intézzük sorsunkat, vendégek vagyunk. Ha tovább maradunk a havasok 
között, mint amennyit mondtunk, már pásztort küldenek felkeresésünkre. A 
Pirinnek ez a része sokkal zordabb is, mint a déli. A jeges eső nap-nap után kabá
tunkra fagy, minduntalan felhőbe keveredünk. Az előttünk levő El Tepe csak 
olykor-olykor tűnik elő.

Nagyon értékesek számunkra a menedékházban töltött esték. Itt találkozik 
a bolgár szellemiség minden problémája a magyar őszinteséggel, fájdalommal. 
Helyes megvilágításba kerül a makedón kérdés is, amelyről egészen, más fogal
maim voltak. Megtudom, hogy Nagy Sándor görög népe a bolgár honfoglalás 
után bolgár nyelvre tért át. Ettől kezdve Bulgáriával közös volt a sorsa és, éppúgy, 
mint a mi székelyeink, ők voltak a leghazafiasabb bolgárok. A hosszú török iga 
után ők nem szabadultak fel. Az anyaországgal való egyesülés minden kísérlete 
véres, sikertelen lázadásba fulladt. Ugyanez volt a sorsuk a világháború után 
is. Makedonia nagy része szerb és görög uralom alatt maradt. Ez a megoldatlanság
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Pirin. E rd ő h atár a B isztrica völgyében 2000 m körül. 
H á tté rb en  a szerb, bulgár ha tárm en ti Males planina. (A szerző felvétele.)

az oka minden balkáni viszálynak. A Pirin régóta menedékhelye a felkelő' makedón 
vezéreknek. A menedékházak ősei mind titkos tanácskozó helyek voltak. Javorov, 
akinek a nevét viseli a menedékházunk, Eazlog szülötte, vezérük mellett egyúttal 
legnagyobb makedón költőjük is volt. Az a sok elrettentő dolog, amit erről a nép
ről beszélnek, érthetetlenné válik közöttük.

Utolsó állomásunk rövid hete után végül is búcsúznunk kell a nagyszerű 
panorámától, a halványan kéklő szerb és görög hegyektől. Bármennyire is élénk 
minden élményünk, úgy érezzük, hogy mindezekből legtovább a bolgár vendég- 
szeretet fog elkísérni egész életünk folyamán.

Nemcsak testalkatában, arcvonásaiban, hanem'érzületében és lelkivilágában 
is testvérnép emlékét zárjuk szívünkbe.
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SETA A KAUKÁZUSI MAGYARSAG FOVAROSABAN.
írta BENDEFY LÁSZLÓ dr.'

Az Ural-Irtisz-vidéki őshazából elköltözött magyarság hosszú esztendők ván
dorlása után a Kaspi tó, az Azovi tenger (Meotis), illetve a Don. Volga, Kuma és 
Kuban folyók közén telepedett meg. Az írott történelmi források tanúsága szerint 
már a Kr. u. VI. században különböző néven ott éltek a kimmeriai Boszporusz tá
jékán s miként a legújabb kutatások igazolják, hatalmas területet szálltak meg. 
Ebbe a területbe beletartozott a Don és Manicsj folyók köze, valamint Krim 
félszigetének északi része, továbbá a Levedia néven ismert, úgynevezett második 
őshaza: a Volga és a Kuma folyók köze s a Kuban forrásvidéke is, a Kaukázus 
hóborította lejtőin.

A hatalmas kiterjedésű és nehezen járható mocsárvidék a sátorospásztor 
életmódot folytató magyarságot széttagolta és a törzsek kapcsolatát erősen kor
látozta. így történhetett meg, hogy a volgai bolgárok visszavándorlásakor öt 
magyar törzstöredék (Gyarmat, Jenő, Kér, Megyeri, Tarján) a bolgárokhoz csat
lakozott és a Bjelája környékére húzódott vissza. Tatárral kevert utódaikat ma 
is megleljük a testvér baskir népben.

A délen letelepült magyar törzseket 889-ben a kelet felől előrenyomuló 
besenyők támadták meg. A törzsek egy része, nevesen a mi honfoglaló őseink 
nyugat felé menekültek, másik részük pedig — mivel őket a járhatatlan mocsarak 
védték a besenyők pusztításától — visszamaradt a Kuma-menti őshazában és ott 
a XV. század legelejéig virágzó államot alkotott. Ezek azok a magyarok, akikről 
Bíborbanszületett Konsztantinosz bizánci császár is megemelékezik. «De ad- 
ministrando imperio» c. művében. Sokszor találkozunk említésükkel egykorú egy
házi iratokban (pápai bullákban, keleti hittérítő szerzetesek és püspökök beszá
moló leveleiben) is. Ennek a magyarságnak volt ura és vezére 1329 táján az a 
Jeretány (Gyertyán) fejedelem, akiről XXII. János pápa 1329 okt. 3-án kelt 
bullája részletesebb adatokat közöl.

Jeretány magyar népe főként a Volga, Kuma és Don folyók közti síkságot, 
illetve dombvidéket szállta meg és sátorospásztbrkodással nagy jólétbe került. 
A sátorospásztornépek egyik főerénye — az öntözőföldmívesekkel ellentétben — 
a harciasság. A haditudomány és a harckészség a bátor népeknek tekintélyt

szerez. A kaukázusi magyar
ság rendelkezett ezekkel az 
erényekkel, sőt magával- 
hozott magas műveltsége, 
alkotásvágya és alkotóereje 
még tetézte azokat. Ter
mészetesnek találjuk tehát, 
amikor az említett pápai 
bulla Jeretány fejedelemről 
azt írja, hogy a legtekin
télyesebb fejedelem azon a 
környéken az összes szom
szédos vagy közeli ural
kodók között.

Tekintélyét nagymérték- 
Magyer és a Kum a vízrendszere. A három rom vidék helyzete. ■- ben emelhette az is, hogy



t e l

fővárosában, a Kumamenti 
M a g y e r -  bon olyan pompás 
kőépületek emelkedtek, ame
lyeket nemcsak az egykorú 
szomszédnépek szemlélhettek 
tisztelő csodálkozással, ha
nem még azok a XVII—
XVIII. századbeli utazók is, 
akiknek még alkalmuk volt 
láthatni Magyer romjait, a 
legnagyobb elismerés hangján 
emlékeznek meg róluk.

Jeretány népét a szom
szédos török-tatár népek m a d -  
z s e r i-nak nevezték. A név 
Klaproth szerint kőből emelt 
épületet jelent. Nyilvánva- 
ióan ugyanolyan névát hason í- 
tással van dolgunk, mint 
amilyennel a kínai kútfőkben 
Is találkozunk. Ez utóbbiak
ban a m a -k a - ( r ) szó betű- 
szerint «lovas nemzetségből 
való»-t jelent, míg a m a d z s e r i a mai nogáj-tatár nyelvben is «kővári» jelentésnek 
felel meg.

Nem lehet kétséges, hogy Jeretány fejedelem magyar népe a kő-, illetve a 
téglaházak építésének módját nem magából fejlesztette ki, hanem perzsa építő
mesterek dolgoztak náluk. A magyeri épületromokon világosan felismerhetők a 
perzsa hatások, de tagadhatatlan, hogy a magyar néplélek átformáló ereje — külö
nösen a díszítésekben — erősen éreztette hatását.

Az első utazó, aki Magyer romjairól hírt adott, H a tv a n i  T u r k o l y i  S á m u e l  
volt. 1'724-ben és 1725-ben, tehát kétszer is megfordult Magyerben és 'rokonaihoz 
írott levelében azt közli, hogy « .. .A Magyarok királlyá pedig lakott Kuma nevű 
folyóvíz mellett, mellynek Palotái jóllehet rogosak (rogyósak, rogyadozók), de 
még ma is fennállanak.. .»

A későbbiekben német utazók fordultak meg a romok között. 1728-ban 
(jh ierher töltött néhány napot a romvárosban. Művének a cserkeszekről szóló 
fejezetében ezt olvassuk Magyerről : «Azon a vidéken, ahol (a Kuma) a Birumát 
veszi fel, kellemesen szép földek és erdőségek vannak, nemkülönben különféle 
helységek és falvak maradványai is. Ugyanitt egy nagy városnak romjait is lát
hatja az ember : szép kőházakat és bolthajtásokat. Ezekből, valamint a romok 
alatt heverő és részben jeles szobrászmunkával faragott kövekből csakis arra a 
következtetésre juthatunk, hogy ennek valaha tetemes és híres városnak kellett 
lennie. Még manapság is Madzsarnak nevezik... Gyaníthatóan erről a vidékről 
származtak a magyar királyság alapítói».

Nagy kár, hogy sem Turkolyi, sem Gaerber nem hagytak hátra részletesebb 
leírást a romokról, mert a romokat legközelebb csak 40—50 év múlva kereste fel 
ismét egy német utazó, G m e lin , márpedig félévszázad nagy idő akkor, amikor 
nemcsak a természet erői. hanem az emberkéz is pusztította azt a keveset, ami 
Magyer városából Timur-lenk pusztító hadainak ottjárta (1401) után megmaradt.

Magyer város kiterjedése. Összehasonlításul rárajzolva B uda
pest mai beépített területére (ritka vonalkázás). A pontozás 

B udapest községi h a tá rá t jelzi. (Szerző rajza.)
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1735-ben T a tic s e v , Asztrakhán kormányzója, erős katonai fedezettel néhány 

megbízható emberét elküldte Magyer romjaihoz, hogy kutassák át az akkor még 
tatároktól, megszállva tartott romvidéket. Az orosz kormányzó emberei a még fel
lelhető régiségeket magukkal vitték, így többek között egy kék színű, nagyon erős, 
teleírott papirost is, meg néhány érmet. Ennek a gyűjteménynek teljesen nyoma 
veszett, ami annál sajnálatosabb, mert abban az időben még valószínűen igen sok 
érdemes dolgot lehetett találni a romok között, amit később az odatelepített orosz 
földmívesek — «kincskeresés» közben — feldúltak, elhordták s elpusztítottak. 
Klaproth szerint nincs Magyerben talpalattnyi föld sem, amelyet az orosz parasztok 
meg ne bolygattak volna, s így még az a kevés érték is, amit meghagytak, eltűnvén 
róla a védelmet nyújtó fedőréteg, biztos pusztulásnak indult.

Különösen sajnálatos az említett írásos emlék elkallódása, mert az bizonyára 
értékes adattal járult volna hozzá Magyer és Kummagyeria történetének ismere
téhez. A múlt század elején a mongolok még mindig ugyanazt a papirosfajtát 
használták a buddhista szentkönyvek céljaira. A papiros színe kék, barna vagy 
fekete, a reájuk kerülő betűké pedig fehér, arany vagy ezüst szín. Teljesen hasonló 
módon készültek azok a Szemipalatna és Ablájkit környékén talált tibeti és mongol 
írások, amelyek a XVIII. század harmincas éveiben olyan nagy feltűnést keltettek.

Magyerről a legrészletesebb adatokat Gmelinnek köszönthetjük. Ez az
érdemes német tudós 1772 
szeptemberében járt a ro
mok között. Magyertől 
keletre mintegy 64 km-rel, 
a caricin-mosdoki műúton 
kelt. át egy-egy rozoga 
fahídon a Kumán s annak 
egyik mellékfolyóján. A 
Kuma és Bujvola torko
latától 19 km-rel keletre 
találta az első romokat. 
Ezeket ő Első- vagy Alsó- 
Magyernek nevezte. Ezek
nek a romoknak a közelé
ben fekszik a ma is virágzó 
Kavszkaj-Uszvjet, vagy 
más néven Borgon Mad- 
zsar (vagy egyszerűen: 
Madzsar) község. Borgon 
Madzsar nevét onnét vette, 
hogy Skarzinszki nevű 
földesura burgundi szőlőt 
ültetett a határában. A 
környék tatár lakossága 
Kicskine Madzsarnak (Ki
csiny Magyer) nevezi. 
Tekintettel arra, hogy 
ezek a tatárok a vidék 
őslakói, és ha valaki, ők

Magyeri nemes palotájának alaprajza és metszete. őrizték meg a régiek hág} O-
(Bendefy rekonstr.) mányait, közelfekvő az a
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feltevés, hogy ezt a tele
püléshelyet a jeretányi 
időkben is hasonlóképen 
nevezték.

Magyer székváros 
romjai főként a Kuma 
balpartján és a Bujvola 
mindkét oldalán találha
tók, de ezekkel szemben 
a Kuma jobbpartján is 
van néhány kevésbbé 
ismert rom, egykori házak 
és egyéb épületek marad
ványa. Ez a — folyók- 
tól — háromfelé tagolt 
romcsoport alkotta egy
koron Magyer városát. Ma 
az oroszok a romokat Sze- 
rednoj-Madzsarinak (Kö
zépső Magyer) nevezik. A 
közvetlen közelben fekvő 
község neve ma Prikumszk.
Korábban ugyanezt a köz
séget Szvatoj Kreszt néven 
ismerték.

Magyer városát tu 
lajdonképen három folyó öleli, illetve szelte át. Közöttük a legnagyobb a Kuma, 
bővíz idején igen tekintélyes folyó a Bujvola is, a legkisebb pedig a Donguszle. 
Ez a két utóbbi folyó a torkolata közelében tóvá dagad, de csaknem az egész 
év folyamán megtartja összeköttetését a főfolyóval. Kivételes eset, ha esőtlen 
nyáron a Kuma igen alacsony vízállása mellett a mellékfolyók kiszáradnak. 
Ilyenkor a Bujvola terjedelmes, kákás mocsárvidékké változik át s abban 
vaddisznók, meg egyéb vadállatok találnak menedéket.

A romok — Klaproth szerint — magas sztyeppoldalban terülnek el a Kumá- 
nak bal- és a Bujvolának mindkét oldalán, észak felé pedig két kis sóstóig hú
zódnak, de már az ő idejében (1808) is nagyon jelentéktelenek voltak. Gyenge 
nyomokban akadt csak rájuk. Klaproth becslése szerint a romok mintegy 
23 négyzetkilométernyi területet borítanak, nagyjában négyzetalakban. A terület 
hosszabbik tengelye észak-déli irányú.

Hogy milyen bámulatosan nagy terület ez (különösen, ha meggondoljuk, 
hogy egy olyan városról van szó, amelyik a XII—XIII. században élte virág
korát!), azzal érzékeltethetem legjobban, ha összehasonlítom Budapest mai 
beépített területével. Az egybevetésből kitűnik, hogy Magyer három, egymás 
mellett fekvő, épületromokkal borított része akkora terület, mint amekkorát 
Budapesten a tervezett óbudai hídtól kiindulva a külső Hungária-körúton át a 
csepeli összekötő hídig rajzolt határvonal a Dunával a pesti oldalon zár be, majd 
ezt kiegészítőén a budai oldalon a Margit-bídtól a lágymányosi vasúti összekötő- 
bídhoz húzott félkörnek másfélszeres területe. Ezen kívül jön számításba a Magyer 
külvárosaként szereplő Felső Magyer. A két város közti 3.5 km-es térköz pontosan 
Budapest és Budaörs távolságának felel meg.

Magyeri parasztház. (Bendefy rekonstr.)



344

A maradványok sorsát a XIX. század elején sűrű tömegekben ideözönlő 
telepesek pecsételték meg, amikor odahúzódtak a romterület közelébe s mivel 
ezen a bozótos területen az épületfa aránylag ritka, hamarosan széthordták a 
kitűnő' építőkőanyagot. A romok teljes megsemmisülésének szomorú ténye 
azonban a hírhedt Potemkin Szergej Pavel gróf nevéhez fűződik. A nagyrészt 
még fennálló épületeket ő bontatta le, hogy anyagukat a közelben épülő kormány
zósági erőd, Jekaterinográd, falaihoz felhasználja. Példáját követték a pokojnoji 
meg a praszkovinoi parasztok is és annyi követ elhordták, annyi falat lebontottak, 
hogy 1808-ban K la p r o th  már alig-alig talált egy-két épebb épületet mutatóba.

Az épületek Gmelin idejében még olyan állapotban voltak, hogy tájékoz
tatást nyújthattak az egykori pompás városról. Egyes épületek azidőben még 
tökéletesen jókarban voltak, másoknak a boltozatai már omladoztak, a gyengébb 
építményekből pedig csak egy-két fal, vagy kevés boltozatmaradvány volt meg. 
A jobb megtartású, erősebb épületek a város négyszögű alaprajzának peremén 
sorakoztak s körülvették a főváros szívét. Ezek a romok — írja Gmelin — az egy
kori pompás és nagy városnak beszédes tanúi. Egyes épületek romjai ma is még 
olyan állapotban vannak, hogy áttekinthetően tájékoztathatnak bennünket. 
Mások jobban tönkrementek és a legtöbbről az idő vasfoga csak az omladékot és 
az alapfalakat, többé-kevésbbé beomlott boltozatokat stb. hagyott meg. A jobb 
megtartású és erősebb kivitelű romok a négyszög peremein sorakoznak és körül
veszik a város többi részét.

Ezek nagyobb körültekintéssel, maradandóbb és nagyobb téglákból épültek, 
faragványokkal gazdagon díszítettek és többnyire elkülönülten állottak. Sáncok, 
gödrök nyomai vették körül őket s általában magukon viselték minden nyomát 
annak, hogy valaha előkelőségek palotái voltak. Kiterjedésük, pompájuk és idő
álló voltuk egyaránt bizonyítja ezt.

A téglák olyanok, ahogy azt az asztrakháni tatárok ma is készítik, ú. i. 
szélesebbek és vastagabbak, mint a mi közönséges égetett tégláink. A falakban 
csak imitt-amott akadunk mész- és homokhabarcsra, jobbadán csupán agyag 
közbeiktatásával készültek. Belülről azonban majdnem minden szobát mésszel 
vakoltak, simítottak és mázoltak. Az épületek alapzata többnyire égetett tégla, 
ritkábban terméskő, de valamennyié nagyon tartós kivitelű. gerendák anyaga 
fenyő.

Az épületek formája négyszög, nyolcszög, vagy kör. Valamennyi 8—17 m 
magas és a négy- vagy nyolcszögalakúak fent csúcsos piramisban végződ
nek, vagy ami sokkal gyakoribb, piramisalakúan, csúcsosan egymáshoz hajlanak 
a falak. Ezekhez a piramisokhoz vagy kupolákhoz az oldalfalakba rejtett csiga

lépcsők vezettek. A lépcsők nagyon kesk( - 
nyék, ritkán haladták meg az 1.30 m széles
séget. A piramisok és kupolák világításukat 
ablakszerű oldalnyílásokon keresztül kapták. 
A tetőn a kupolák boltozottak. Minden 
házban volt ugyancsak e g y  kőből épült 
magas és térés csarnok két ablaknyílással; 
ebből egyr ajtón át az alsó főszobába léphe
tünk. A csarnokba vezető kapuzat előreugró 
és alacsony. Tehát minden épület három 
részből : az alsó főszobából, a csarnokból 
és a boltozatból vagy piramisból állott. 

A főszoba a napvilágot jó magas, nem
Gumbesz a I>áj völgyéből (a), a laprajz (b), 

kurgan (c). F’rinz Gy. nyom án.
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nagy és keskeny ablaknyíláson át kapta 
minden oldalról. Ezenkívül a padozathoz 
nagyon közel is volt egy vagy két oldal
ról egy-egy kisebb nyílás, vagy azért, 
hogy világosságot adjon, vagy hogy a 
légvonatot biztosítsa. A főszoba, vala
mint a csarnok oldalfalai kívülről egy 
téglavastagsággal gyengébbek és ezeket 
a gyengített helyeket fent mindig bolt
ívek váltották ki. Valószínűleg a fal
felületek tagozása a cél. Belülről még 
több gyengítést vagy fülkét találunk.

A kerek házak epítésmódja még 
jobban eltér a mai európai és ázsiai 
építészettől. Ezek ugyancsak 8—15 m 
magasak, nem nagyok, fenn boltoza
tosak vagy csúcsosak és a kerek perzsiai 
és egyéb őrtornyokhoz olyan hasonlók, 
hogy ilyesmiknek tarthatná őket az 
ember, ha nem a többi épület a la tt 
akadna reájuk, a lágy talajba mé- 
lyesztve. Ablaknyílásaik a lőrétekre 
emlékeztetnek. Gyaníthatóan raktárak 
voltak.

A főszoba közepén kerek nyílás 
vezet a boltozatos pincéhez. Átmérője 
2.0—2.5 m és jól záródó kőlap fedi. 
A pinceboltozat vízszintes folyosó, 
gyakran nem hosszabb mint a szoba, 
máskor — mégpedig gyakran — az 
alapfalak alá nyúlik, majd egyenes 
vonalban az udvar (major) határáig 
terjed és ott ismét elzárható kijárat
ban végződik. Néhány levegőző nyílása

Szván m inta szerint épült kabard kula a Csegem 
völgyéből. (A Zichy-expedíció gyűjtése.)

is volt.
Az épületet kék, zöld, vörös, tégla- és gvöngybetétes csiszolt kövek díszítik. 

Ezeket az alsó szoba a piramis, vagy a kupola és a csarnok külső és belső falán 
az égetett téglák között igen csinosan, háromszög-, négyszög-, rombusz-, kereszt-, 
szív- és egyéb alakban rendezik el és falazzák be éppen úgy, mint azt ma a kirgizek 
építményeiből nagyon jól ismerjük. Ezekről Prinz Gyula adott igen jó leírást.

Az udvar jeles épületeit kis sánc veszi körül és pedig formájához mérten 
mindig négyszögalakban. Minden udvarban egy- vagy több sírból álló temető is 
van, nyilván a tulajdonosé és családjabelieké. Minden sírhoz álló vagy fekvő 
sírkő tartozik. Az utóbbiakon — leginkább felső lapjukon — egy nálunk is szo
kásos koporsó vésetét láthatjuk, kb. 150—180 cm hosszúságban, másokon azok
ban mértani vagy egyéb formákat lehetett látni.

A városnak ez a belső részét körülvevő, maradandóbb épületekkel övezett 
területe ma mind eg}retlen romhalmaz és kis dombot alkot. Annakidején ezek 
a házak bizonyára gyengébb minőségű kőből, sőt részben égetetlen agyagból 
(tehát vályogból) készültek. Mindamellett minden háznak megvan a maga
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körülfutó sánca és sírja az udvarban s egykori tulajdonosai ott alszanak a maguk 
földjén, miként azt a sáncok és a sírkövek beszédesen tanúsítják. A német utazók 
megtalálták Magyer különálló temetó'it is.

Az alsó-, illetve a felsőmagyeri épületromok az előbbiekhez teljesen hasonlók, 
de ezek a települések egészen kicsinyek. Különösen az előbbi alig egynéhány ház
csoportból áll. Valószínűleg nagyobb uradalom majorsági épületei lehettek.

Amikor 1808-ban Klaproth Magyerben járt, egy sírkamrát még hozzáfér
hető állapotban talált. Leírása szerint előbb 120 cm vastag faltörmeléket kellett 
eltakarítaniok az útból, hogy a bejáratig juthassanak. Ezt hatalmas kőlap zárta el. 
Mögötte keskeny és alacsony folyosó következett, majd tágas, de olyan alacsony 
sírkamrába jutottak, hogy alig állhatott fel benne az ember. Élükre rakott tég
lákkal volt kirakva és a közepén égetett kőből készült emelvényen állott a vastag, 
fenyődeszkából készült koporsó, benne a halott csontjai. Ezek a megszokott nagy
ságúak, azonban már nagyon elmállottak és nagyon régieknek látszottak. A ko
ponya szétzúzódott. Más említésre méltót a sírboltban nem láttak. A levegő tiszta 
volt s a viaszgyertyák jól égtek odabenn. A koporsó É-D-i irányban állott. Klap
roth örmény kísérői bizonygatták, hogy egy évvel korábban a többit is sorra ki
bontogatták s azokban sincs más, mint abban, amelyet megszemléltek.

Ha gondosan mérlegeljük a hat kutató adatait, arra a megállapításra kell 
jutnunk, hogy Magyer városa kétféle jellegű házakból állott : a gazdagoknak 
időálló, égetett-tégla palotáik voltak, faragott kő, színes és csiszolt tégla díszí
tésekkel s ezeknek az építményeknek formajellege, stílusa a legszorosabb per- 
zsiai kapcsolatokra utal. Valóban a kummagyeriai magyarság — mai ismereteink 
szerint — legalább 900 éven keresztül igen szoros politikai és kulturális kapcso
latban élt a szomszédos perzsa birodalommal.

Gmelin leírása alapján a magyeri paloták alaptípusát így képzelhetjük e l : 
a lakóház toronyszerű, 8—17 m magas, négyszögű, nyolcszögű, vagy köralakú 
alaprajzú építmény volt. Az épületnek ez a része a földszinti főszobára és az eme
leti helyiségre oszlott. A kettőt keskeny csigalépcső kötötte össze. Mindkettőnek 
mennyezete boltozott. A földszinti szoba minden valószínűség szerint nappali 
helyiség volt : a felnőttek, és pedig elsősorban a férfiak lakosztálya, míg az emeleti 
helyiség hálószoba, valamint a nők és gyermekek otthona lehetett. (Azt hiszem, 
nem sokat tévedek, ha bizonyos fokú mohamedánus hatásokat tételezek fel, leg
alábbis a XIV. sz. utolsó harmadától kezdve.) A földszinti szobából megközelít
hető pincehelyiségbe nem lépcsőn, hanem — feltehetően — létrán közlekedtek. 
Amennyiben a pince folyosó, jobban mondva alagútszerűen megnyúlt a majorság 
széléig és ott a szabadba szolgált, inkább védelmi, semmint kényelmi berendezés
ről beszélhetünk. Annnál is inkább hiszem ezt, mert — mint már fentebb em
lítettük — némelyik pincefolyosó olyan alacsony volt, hogy alig lehetett abban 
kiegyenesedni, tehát huzamosabb tartózkodásra semmiképen sem volt alkalmas.

Az épületek másik fajtája a kevésbbé tehetősek igényeit elégítette ki. Kő
épületek voltak ezek is, de egyszerűbb kivitelben, amilyent még megbírt az 
építtető zsebe. Alaprajzuk ugyancsak négyzet, kör vagy nyolcszög, de ezeknél 
az emeleti helyiség tulajdonképen a mi padlásunknak felelt meg és az alsó helyi
séget sem boltozat, hanem gerendákra fektetett parasztin egyszerű mennyezet 
fedte s az felül, az emeleti helyiségben pelyvás sárborítást kaphatott. A tető és 
egyben az emeleti helyiség oldalfala is valójában téglából készült á lb o lto za t, vagyis 
olyan piramidális építmény volt, amelyben a téglasorok vízszintesek és csak az 
egyes téglák előreugratásával érték el azt, hogy végül összetalálkoztak. Csakis 
ilyen szerkezeti megoldással érhették el Kumamenti eleink azt, hogy tömeges
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emeletes építményeik (miként azt Gmelin leírásából tudjuk), nem haladták meg 
a 7.5—10 m-es összes magasságot. A földszinti szoba területe az egyszerűbb há
zakban (négyzetes alaprajz mellett) 16—25 négyzetméter körül mozgott, más 
alaprajzi elrendezés mellett ennél valamivel kisebb. Előszobájuk is volt kiugró és 
alacsony kapuzattal, amiben szintén hasonlítanak a paloták csarnokos alapraj
zához. Valószínűnek tartom, hogy ezekben az egyszerű lakóházakban a kőből 
készült csigalépcsőket létrák vagy falépcsők helyettesítették, mert a falazatba 
a csigalépcsőt nehezen lehetett volna beilleszteni, másrészt ha külső különálló 
lépcsőházat tételeznénk fel, az álboltozatokat kellett volna áttörni.

A szobák méretei meglepően szűkek. Ha azonban meggondoljuk, hogy 
az említett német utazók egyöntetűen azt vallják, hogy a magyeri építmények 
csalódásig hasonlatosak a perzsiai, általunk ma is ismert mintákhoz, világos, 
hogy adott összes magasság és a szükséges falvastagság mellett (boltozatok 
oldalnyomása!) tágasabb lakóhelyiségekre nem is számíthattunk! A Gmelintől 
megadott 17 m legnagyobb magasság esetén 5.60x5.60 m átmérőjű helyiségeket 
nyerünk. Ez az alapterület megfelel egy kényelmes jurtáénak, már pedig nem 
lehet kétséges, hogy mielőtt a kummagyeriai magyarság áttért a kőépületekre, 
a mai kirgiz jurtákhoz hasonló sátrakban és szövevény-, ill. veremlakásokban

Hegyi kabard kula a Cserek völgyéből. (A Zichy-expedíció gyűjtése.)
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lakott. Igényeit illetően tehát ez az alapterület Magyer város lakosait tökéletesen 
kielégíthette.

A kőházak jelentős része volt még a földszinti lakószoba elé épített csarnok. 
Ennek díszes kapuzata a város belseje felé nyílt. A csarnok felett — a perzsa 
építőmodornak megfelelően — tetőterraszt képeztek ki s azt az emeleti helyiségből 
lehetett megközelíteni.

Az épületek másik csoportjába a szegény nép pórias kunyhói, szövevényes 
vagy vertfalas vályogviskói és veremlakásai tartoztak. Nem nehéz elképzelnünk, 
hogy a tulajdonképeni városon kívül, a még le nem települt magyer pásztornépség 
ezrei éltek sátrak oltalma alatt, miként arra nem egy egykorú okmányban ta
lálunk utalást.

Az épületek külső díszítésére és belső tagolására a Prinz Gyulától a kirgiz 
régi építészet köréből összegyűjtött anyag szolgáltat jó példákat.

Az épületek harmadik csoportja a védelmi célból épített kőtornyokból áll. 
Ezekről a német utazók egyöntetűen azt vallják, hogy a város peremén helyez
kedtek el. Ez természetes és érthető is. Ugyanezt a rendszert találjuk a kínaiak 
nagy falán és a rómaiak limesén. A tornyok, a környezetük fölé emelkedő erődít
mények megnövelik a városfalak védelmi erejét. A tornyokból napjainkig egyetlen
egy sem maradt fenn, de az első Zichy-expedíció gyűjteményéből ismerünk olyan 
ősi típusú, lakóházakkal kapcsolatos kabard védelmi tornyokat, amelyek ere
detét feltétlenül a középkorba vezetik vissza. A védelmi tornyokat Posta Béla, 
az expedíció egyik résztvevője írta le.

Zichyék a Csegem völgyében látták a szván fajtája szerint két lakóház 
között, dombtetőn épült első tornyot. A lakóházak leírásával ezúttal nem fog
lalkozunk. «A két ház közt a domb tetején áll a védelmi torony egyetlen négyzet- 
alapú helyiségével. Ajtaja olyan magasan van, hogy csak létrával lehet oda fel
ütni. Az ajtó felett két, majd még feljebb egy ablakocska látható. Felső peremét 

lefelé irányított lőrések veszik körül. A torony kőből épült s felfelé alig keske- 
nyedik».

A védelmi tornyok másik fajtáját a cserekvölgyi kabardoknál figyelték meg. 
Itt is dombon áll a torony, a lakóház pedig szorosan melléje zárkózik, majd a 
torony másik oldalán a telek kapuja következik. A házat a toronnyal és ezt a 
kapuval kavicsokból és kövekből összehordott magas kerítés köti össze. A védelmi 
torony alapja négyzetes, felfelé erősen keskenyedik, majd hirtelen függőleges 
falakkal emelkedik még magasabbra. Kövekből rakják össze. Ajtaja igen magasan 
van. előtte pedig kőrakás, mintegy lépcsőzetül, hogy meg lehessen közelíteni. 
A falakon körös-körül két sor lőrést láthatunk.

A kőből épült őrtoron}r nem a Kumamenti magyarság találmánya volt. 
Az őrtornyok a v éd h e tő  h á z  legegyszerűbb típusából, a kulának nevezett alap
formából fejlődtek ki. Ezek a toronyszerű lakóházak — miként G h o ln o k y  írja 
különösen elterjedtek a Balkán félszigeten : Albániában, Macedóniában, Romá
niában, általában Európában leginkább a Dinári Alpokban. A  legtöbb k u lá t  a z o n 
b a n  a  K a u k á z u s b a n  ta lá l ju k . «Ebben a gyönyörű hegységben a népek nagyon 
bizonytalan életet éltek, azért a falvakban több kulát is építettek s oda menekült 
a lakosság veszedelem idején, tehát már nem védhető lakóház, hanem mentsvár 
lett belőle. Mint igazi kula, tehát védhető ház ismeretes Kisázsiában, az Örmény 
felvidéken, Perzsiában. Afganisztánban, meg Tibetben... Ezen a vidéken van 
még egy sajátságos kula, szintén mint mentsvár. Ez olyan alakú, mint valami 
gyárkémény. Olyan magas, hogy alig lehet nyíllal elérni a tetejét, a lábánál rakott 
tűz sem árthat annak, aki a tetejébe menekült. Egész sereg ilyen tornyot kellett
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Kaukázusi védőtornyok (kulák) Gondia Cecniában. A kán palo tá jának  m enedéktornyai.
(Cholnoky m. 101 kép.)
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a kínaiaknak kiéheztetni, amíg a határszéli, rabló tibetiek ellenállását megtörték», 
olvassuk C h o ln o k y  művében.

Kínában az országutak (Selyemhordó út) védelmére vályogból őrtorony
szerű kulákat építettek. S te in  A u r é l  száz kilométereken át kutatta fel a nyomukat 
és igen sok értékes régiséget lelt romjaik között.

Kétségtelennek látszik, hogy a kulák építésének és alkalmazásának tudo
mánya a Kínai alföld és Tibet felől jutott el nyugatra, így a Kaukázusba is. 
Ez a népvándorlások vezérirányából, a hazát kereső népcsoportok kelet-nyugati 
értelmű vándorlásából természetszerűen következik, noha ezideig ezt — tud
tommal — még senki sem bizonyította be, de nehéz is volna bebizonyítani.

A kula az ó- és középkorban életszükséglet volt, mert nem tudhatta soha 
senki, mikor és honnét érheti támadás a házatáját. Ezért a gazdagok védhető 
házat, építettek. A mai európai kulákban éjjelre a földszinti helyiségbe terelik 
a lovakat s marhákat, az első emeletre a kecskéket, juhokat és az apróbaromfit, 
a második emeleten alusznak az asszonyok és gyermekek, míg a legfelsőn a férfiak 
töltik az éjszakát, minden pillanatban készen a védelemre.

Nagyjában ilyen viszonyok lehettek Jeretány fejedelem fővárosában is, 
mert a magyeri lakóházak emeletes volta arra utal, hogy a kulákból fejlődtek ki 
emeletes parasztházzá, illletőleg pompás nemesi palotákká. A magyeri őrtornyok 
pedig határozottan a mai kaukázusi, őrtoronyjellegű kulák ősei voltak a maiakhoz 
teljesen hasonló alakkal.

Mindenesetre lenyűgöző látvány lehetett Magyer teljes épségében, egykori
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pompájában. A távolról érkező' kereskedő karavánok előtt már messziről kibon
takozott a várost védő tornyok sokasága, majd megcsillant a napfény a tornyok 
övezetén belüli paloták színes zománccal burkolt kupoláin s csúcsos piramis
szerű tetején. A városba érkezvén pedig elgyönyörködött szemük a sok csinos 
épületen. Noha ezeknek a falazata nyerstéglából és vakolat nélkül készült, a 
sok díszes farag vány és az ajtókat, ablakréseket övező színes, mintás vagy 
feliratos téglák változatos díszt kölcsönöztek az épületeknek. Kár, hogy fény
képezésről Hatvani Turkolyi Sámuel és Gmelin idejében még nem lehetett szó, 
hogy legalább felvételeink maradtak volna keleti eleink fővárosáról.

Húsz évvel Klaproth után 1829-ben B e sze  J á n o s  hazánkfia látogatta meg 
Magyer romjait, de már alig-alig talált valami érdemlegeset. Ha meggondoljuk, 
természetes is, hogy rendszeres ásatás nélkül ma már nem várhatunk szárnba- 
jövő eredményt Magyerben, viszont az is igaz, hogy rendszeres, tudományos 
ásatás még igen sok értéket vethetne felszínre ennek a hajdan oly kiterjedt, 
jelentős kereskedelmi városnak területén. Még olyan futólagos kutatástól sem 
várható több eredmény, mint amilyent 1895-ben Z ic h y  J e n ő  gróf expedíciója 
végzett Magyerben.

Nemzeti szempontból semmikép sem volna érdektelen, hogy jobb viszonyok 
beköszöntével ásatás útján tisztázzuk Kummagyer sok, ma még homályos részlet- 
kérdését és jobban megismerhessük annak a szép országnak magyar vonatkozású 
történetét, amelyről Besze János a Tud. Gyűjteményben így ír : «Nem csudállom, 
hogy a Magyarok ezen a szép tájékon, ezen a termékes és szarvas marhával, szép 
gyapjúval ruházott birkákkal, mindenféle vaddal, kimondhatatlan sok fácánnal, 
fogollyal stb. bővelkedő földön, melly Itáliával vetelkedhetik, letelepettek.. .»
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1852-ben a porosz kormány rendeletére só után kezdtek kutatni Stassfurt- 
ban. A lemélyesztett aknákban a rendes konyhasó helyett azonban olyan sóréte
gekre akadtak, amelynek íze élvezhetetlenül csípős-keserű volt. «Adtál uram 
sót, de nincs benne köszönet, mert főzésre nem való» írta Cotta Bernát, a hír
neves geológus a leletről. Az aknákat azonban tovább mélyítették abban a remény
ben, hátha lejebb megtalálják a rendes kősót is. Fáradozásukat négy év múlva 
csakugyan siker koronázta, mert elérték a kősórétegeket. A közben kibányászott 
kb. 600 tonnányi kálisót, mint használhatatlan anyagot, kidobták a hányóra. 
Csak kilenc évvel később Krug von Nidda porosz főbányakapitány kezdeménye
zésére megindult kémiai vizsgálatok derítették ki, hogy ezek a hulladéksók főleg 
káliumtartalmuk miatt sokkal becsesebbek, mint az addig egyedül értékesített 
konyhasó. A káliumot ugyanis mindeddig nagy költséggel fahamuból állították 
elő. A vegyiipar a kálisókat szappan, puskapor, festék, továbbá a legkülönfélébb 
vegyszerek és orvosságok készítésére kezdte alkalmazni. Később a mezőgazdaság 
is felismerte a kálium fontos szerepét a növények életműködésében úgy, hogy 
jelenleg a kálisótermelés 90%-át műtrágyának értékesítik.

Németország igen szerencsés ebből a szempontból, a Föld ismert kálisó- 
telepeinek legnagyobb része ott fordul elő. Ez a körülmény is nagyon előnyösen 
hatott a világhírű német vegyipar kifejlődésére. A legtöbb helyen a kősó ugyanis 
tisztán, egymagában fordul elő. Kincses Erdély rengeteg sóbányája közül pl. 
egyikben sem találtak még nyomokban sem kálisóra. A magyar kincstár a német 
példa után az Erdélyi medencében is kutattatott kálisó után. Ezt ugyan nem 
találtak, de szakembereink fáradozása mégsem volt hiábavaló, mert a Papp Károly- 
tól javasolt (eredetileg kálisót kereső) kutatófúrások tárták fel a talán még nagyobb 
értéket jelentő kissármási földgázt 1908-ban.

A kálisó ritkaságát megérthetjük a sóképződés folyamatának feltételeiből.
Sekély és szűk bejáratú tengeröblökben, száraz, meleg éghajlat esetén 

nagyobb a vízfelület párolgása, mint az óceánból beáramló utánpótlás. A víz 
besűrűsödik s kicsapódnak belőle az oldott anyagok. Legelőször az aránylag 
nehezen oldódó mészkarbonát válik ki, követi az anhydrit, majd a kősó (nátrium- 
klorid), legutoljára maradnak a kálisók. Anhydrit és kősó gyakran rétegesen 
váltakoznak az évszakoknak megfelelően. A kálisó kicsapódásával járó legvégső 
stádium legtöbbször nem következik be, mert az öböl teljes kiszáradása előtt 
megsemmisül az elzáró gát s újból beáramlik a normális összetételű tengervíz. 
Később esetleg újból kezdődik a folyamat s megint anhydrit, kősó és kálisó települ 
egymásra. Mégha ki is csapódott a kálisó, ez marad meg legkevésbbé az utókor
nak, mert ez a legkönnyebben oldódó valamennyi közül s ez van mindig a rétegek 
legtetején. A kálisót tehát, ha csak nem borítja be hamar valami védőtakaró, a 
lepusztító erők ismét visszasodorják a tengerbe.

Napjainkban a Kaszpi tó keleti felén levő Kara-Burgaz csatornán közlekedő 
Adshi-darja öbölben észlelhető sóképződés s hasonló módon jöttek létre a miocén
ben Erdély, a permi korszakban pedig Németország sótelepei. Az Erdélyi medence 
vize — úgy látszik — mindig kapott annyi utánpótlást a szomszédos tengerből, 
hogy kősó és anhydrit elég tekintélyes vastagságban halmozódhatott ugyan fel, 
de a kálisó képződéséhez szükséges sűrűség nem állott be soha. Ezzel szemben 
Németország területét borító permi tengeröbölben többször is megismétlődött az



egész folyamat. Egyes helyeken háromszor ismétlődik meg egymás fölött az 
agyag-anhydrit-kősó-kálisó rétegsor, jelezve, hogy háromszor sűrűsödött he a 
medence és háromszor öntötte el újból a tenger. Egy negyedik ciklus is megindult, 
de ez csak a kősó lerakódásáig jutott el, ezután elpusztult az öböl s a permkorszak 
tengeri lerakódásaira az alsó triász sivatagi képződménye, az ú. n. tarka homokkő 
települ. A középső triászban is benyomult a tenger s a kövületekben gazdag kagylós 
mészkövet rakta le. Amint a későbbi korok lerakódásai egymásra halmozódtak, 
mindig nagyobb mélységre süllyedtek le a sórétegek.

A kisebb fajsúlyú és plasztikus sóréteg igyekezett kitérni a ránehezedő kőzet
réteg nyomása alól. Mikor később vetődések és gyűrődések megbolygatták a föld
kérget, a takaró meggyengült helyein a plasztikus sóréteg mintegy fel préselődöt t 
a felszínig. A szilárdabb kőzetrétegek közé harangalakúan benyomuló sótömzsök 
rétegei fodrokba gyűrődve tanúskodnak a nyomóerő nagyságáról. Gyakran egy 
vonalban fekszik több sódóm törésvonal, vagy rétegboltozat (antiklinális) csa

pását jelezve.
Sokszor 1000 m-t is 

meghalad egy ilyen sódóm 
magassága. Falai merede
ken lejtenek, feltorlaszolva 
a körülvevő kőzetek réte
geit (1. kép). A sótömeg 
tetejét ú. n. «gipszsapka» 
fedi, ez a sótömeg felszínre 
bukkant hajdani részének 
lepusztulásából származik. 
A csapadék és talajvíz 
ugyanis eltávolította a leg
felső részből a könnyen 
oldható sókat s a vissza
maradó anhydrit vizet 
véve fel. gipsszé alakult 
át. A kioldott sótömeg he
lyén támadt felszíni mé
lyedést azután feltöltötte 
részben a környező egyéb 
kőzetek beomló törmeléke, 
részben a tetejére tele
pülő harmadkori lerakó
dás. Ilyen módon a sótömzs 
önmaga hozott létre védő
pajzsot, mely mélyben rej
tőző tömegét elzárja a fel
szín közelében köröző vi
zek oldó rombolásától.

Németország permi 
kálisó-telepeinek nagy ré
sze a Bréma—Hamburg—

1. K álisóbánva vázlatos szelvénye. A kálisórétegek (sylvin, Berlin—Halle és Erfurt
carnallit) egy fiatalabb és egy idősebb kősóréteg közé közötti területre jut. Ezen

települnek. a vonalon belül találjuk a
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kálisóbány ászát központ
jait : Hannover, Nordhau - 
sen, Eisenach, Halle és 
Stassfurt. A legjobb minő
ségű kálisók Hannover vi
dékén fordulnak elő, de az 
itteni telepek igen erősen 
összegyűrtek és ezért bá- 
nyászásuk költséges. Neu- 
hausen és Eisenach vidé
kének nyugodt településű 
rétegei sokkal előnyöseb
bek a nagyüzem zavarta
lan menetére.

Kisebb kálisó terület 
van még Essennél, a hol
landi határszélen és kele
ten, Brombergnél (Len
gyelországhoz csatolva).
Szintén kisebb jelentőségű 
egy oligocén-kori kálisó 
előfordulás Elszászban, 
amelyet a háború után a 
franciák kaptak meg.

Ha látogatást aka
runk tenni egy német 
káli sóbányában, legelőször 
tetőtől talpig ruhát kell 
váltanunk. Az öltözőhelyi
ségben nemcsak fehér felső 
vászonruhát, hanem ba
kancsot, harisnyát, sőt
fehérneműt is kapunk. A vállalatoknak egész ruharaktáruk van, s az egyes dara
bokat használat után az üzem mosodájában mindig kitisztítják, fertőtlenítik 
(2. kép). A ruhacsere nemcsak a só tisztaságát védi, de azért is szükséges, mert 
a bányában szálló finom sópor beleveszi magát mindenbe s tönkretenné a láto
gatók ruháit.

Mikor beszálltunk a bányafelvonóba, vezetőnk figyelmeztetett, hogy leszál
lás közben tartsuk nyitva szánkat s nyeljük a levegőt. Ugyanis károsan hat a 
szervezetre, ha hirtelen légnyomásváltozás nem egyszerre következik be a test
üregben is. Mikor megindult a lift, az első pillanatban zuhanásszerű érzés fo
gott el, majd úgy éreztem, mintha mi állanánk mozdulatlanul s az aknafalak 
zuhannának mellettünk felfelé. Kisvártatva meg is álltunk. Közben néztem az 
órámat. Az egész út nem tartott egy teljes percig sem, pedig 600 m mélységbe 
ereszkedtünk le. A szállítókosárból kilépve megindultunk a sínek mentén ; nem
sokára egész földalatti pályaudvarra jutottunk. A tágas üregben sok sínpár keresz
tezte egymást, közöttük perron, rajta kis irodaépület. A levegőben lebegő finom 
sóspára mint a köd elhomályosította a látást, s lecsapódva mindent fehérre vont 
be, akárcsak a hó. A mennyezet és a falak eltűntek a félhomályban, az iroda 
ablakán kihulló fénvnvaláb világított csak be egv kis kört. a sínek között váltók

2. Munkások öltözője. A levetett ruhákat szám ozott 
csigákon a m ennyezetre akasztják.
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és jelzőkészülékek zöld és piros fényei táncoltak. Néha nagy szikrákat szórva 
átrobogott egy-egy villanymozdony, az alacsony csillék hosszú sorát húzva maga 
után. Egy pillanatra elfeledtük, hogy több mint fél kilométer mélyen járunk a 
Föld mélyében, az egész kép mintha egy vidéki kis vasútállomás lett volna, téli 
havas éjszakán.

A kálisórétegek tanulmányozására elhagytuk a szállítóvágatot s egy elha- 
gyottabb tárnába tértünk be ; itt már régen nem járhatott senki, minden lépésnél 
bokáig süllyedtünk a finom sóporba. A falakon kacskaringós fodrokat rajzoltak 
a csillogó színes sórétegek.

Míg a konyhasó vastagsága legtöbbször száz métert is meghalad, addig 
a káliumtartalmú sók csak vékony rétegekben váltakozva s legtöbbször más 
anyagokkal összekeveredve találhatók. Nem csoda, hogy bányászásuk költsége
sebb mint a konyhasóé.

Fejtéskor legelőször sűrített levegővel hajtott fúrókkal lyukakat vájnak a 
robbantóanyag elhelyezésére, azután lerobbantják az így előkészített falfelületet. 
A széthulló törmeléket rázócsúzdán és csilléken szállítják a teherfelvonóhoz, az 
azután a napfényre emeli (3. kép). A konyhasóba vágott harangszerű üregek 
évszázadokon át változatlanul állnak a Föld mélyében. A kifejtett kálisó helyén 
visszamaradó üregek azonban könnyen beomolnak s így a német bányatörvény 
kötelezi a vállalatot, hogy a kiaknázott üreget ismét betömjék. A lefejtett részek 
helyét csilléken szállított kőtörmelékkel szórják tele, vagy pedig csöveken veze-

3. A le ro b b an to tt kálisódarabokat rázócsúzda viszi a szállító táróhoz.
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tett sűrű iszappal töltik ki. Az iszapba mindig hulladéksókat is kevernek, hogy 
telített sóoldattá válva, ne tudja a szomszédos teleprészeket feloldva megtámadni.

A sóbányászok egyik legnagyobb ellensége a betörő, a sóhoz férkőző víz. 
A sótömzs mélyebb részeit rendszerint jól védi a köpenyszerűen övező agyag- 
takaró. Nagy bajt okozhat azonban, ha a gipszkalap fölött mozgó víztömeg utat 
talál lefelé, ezért az aknák lemélyesztésekor nagy elővigyázattal járnak el.

Amikor ismét napvilágra kerültünk, elvezettek egy épülő új aknához is, 
amelyet egy erősen víztartalmú kőzettömegen át kellett lemélyíteni. Mielőtt 
munkába fogtak volna, a mélyesztendő akna helyét egy körvonal mentén függő
leges fúrásokkal vették körül, a fúráscsövekbe azután alacsony hőfokon folyadékot 
szivattyúztak. Az állandóan keringő hűtőoldat — a műjégpálya berendezéséhez 
hasonlóan — megfagyasztotta a talajvizet a környéken. Ebbe a hengeralakú 
fagyos kőzettömegbe vágták bele a 6 m átmérőjű köraknát, betonszigetelésbe 
foglalt kettős vasgyűrűkből rakva össze a falazatot. Az akna elkészülte után 
persze már nem lesz szükség a fagyasztásra.

Az akna megtekintése után visszamentünk az öltözőbe, ahol alapos fürdővel 
szabadultunk meg a hajunkba s ruhánk alá hatolt sótól és azután felhúzhattuk 
rendes ruhánkat is. Fürdő után már tálcán odakészítve várt mindenkit az ásvány
víz és borókapálinka, hogy belülről is leöblíthesse a bányajáráskor belélegzett és 
elnyelt sóport.

Később megtekintettük a szomszédos kémiai ipartelepet. A kálisót előbb 
malmokban megőrlik, majd az így nyert törmelékből kioldják a klórkálium-tartal-

4. T isz títo tt kálisó raktárba gyűjtve.
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ő. Kálisóbánya szállító pályája.

mat, míg a fenéken leülepedő kősót, anhydritot, agyagot és más anyagokat eltá
volítják. Természetesen oldószernek csak olyan folyadékot használnak, amelyik 
a kálisót sokkal jobban oldja mint a többi anyagot. Az oldatot légüres térben 
lehűtve a kálisó kikristályosodik. A kicsapódott anyagról leöntik a folyadékot s 
a kristályokat melegített levegőjű forgó dobokban megszárítják. Hogy a mező
gazdák évszakokhoz kötött rendeléseinek időben eleget tudjanak tenni, egész 
éven át nagy raktárakban gyűjtik össze a kálisót (4. kép).

Ez a röviden vázolt eljárás megszabadítja a kálisót a fejtés közben hozzá
keveredő járulékos, idegen részektől. A megtisztított kálisóműtrágya tápértéke 
növekszik, szállításköltsége pedig a súlycsökkenés folytán kevesebb. Persze a 
vegyiparban szükséges nyersanyagokat még további elkülönítő folyamatoknak 
kell alávetni.

Már a bevezetésben megemlékeztünk a kálisó felfedezéséről, most tekintsük 
át, hogyan alakult ki lassanként elterjedésük, világpiaci helyzetük. A múlt század
ban Poroszországban és a legtöbb szövetséges német államban éppúgy nem volt, 
monopólium a sótermelés, mint a mai Németországban sem az. A hetvenes és 
nyolcvanas években ugyan hoztak egyik-másik tartományban ellenkező 
értelmű átmeneti rendeleteket, de ezek nem sokáig voltak érvényben. 1875-ben 
megalakult «Westeregel» néven az első magánvállalat kálisó termelésre és fel
dolgozásra. Rövidesen több bányaalapítás követte, melyek 1884-ben közös 
érdekeik védelmére, így elsősorban az árak szabályozása miatt, érdekközösségben
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tömörültek. A fejlődő gyáripar a kereslet növekedését s a bányák felvirágozását 
vonta maga után. Átlag nyolcévenként újra és újra megkétszereződött a termelés 
mennyisége. A nagy haszon azonban más tőkéseket is kutatásra csábított. A kálisó- 
telepek óriási kiterjedése miatt a szindikátus nem győzte az új bányajogosítványok 
összevásárlását. A gombamódra szaporodó kisvállalatok pedig sok bajt okoztak. 
Hozzájárultak a zavarhoz még a szindikátus kebelében mutatkozó ellentétek 
is, amelyek 1909 június 80-án az érdekközösség felbomlásához vezettek. A szét
szakadt vállalatok még aznap éjjel, egymást árban aláajánlva, iparkodtak távirati
lag külön megkötni amerikai szerződéseiket.

A tarthatatlan helyzet szabályozására kénytelen volt az állam beavatkozni 
és a következő évben törvénnyel szabták meg az árakat, és a termelés mennyiségét. 
Az érdekközösség újra megalakult, működését 1921 óta 80 tagból álló hivatalos 
birodalmi tanács ellenőrzi. 1937-ben a négyéves munkatervvel kapcsolatban, 
rendeletileg negyedével csökkentették az árakat.

Jelenleg a helyzet olyan, hogy a háború előtti 229 üzemaknából csak a 40 
legelőnyösebb fekvésű dolgozik, ahol a geológiai adottságok és a szállításlehető
ségek a legjobbak, a többit közös megegyezéssel szüneteltetik, vagy csak konyha
sót termelnek belőlük. A kisebb magánbányák mind beolvadtak a szindikátus 
keretén belül működő hat nagy részvénytársaság valamelyikébe. Ezek közül 
jelenleg legtekintélyesebb a kasseli «Wintershall A. G.», az egymaga az össztermelés 
41%-át szolgáltatja.

A nemzetközi piacot Németország teljesen egyedül uralta egészen 1918-ig, 
amikor az elszászi kálisótelepeket Franciaország, a Bromberg-vidékit pedig 
Lengyelország meg nem szerezte. 1925-ben Spanyolországban, az Ebro vidékén 
fedeztek fel kálisótelepeket. 1936-ban a négy érdekelt állam az árak védelmére 
nemzetközi érdekközösségbe lépett úgy, hogy a világpiac ellátásából Lengyel- 
országra 4, Spanyolországra 16, Franciaországra 10, Németországra pedig 70% 
jut. Kisebb kálisó előfordulások vannak ugyan még Californiában, New-Mexicóban, 
a Holt tenger lagúnáiban és az oroszországi Szolikamszkban is, ezek azonban 
csak szűkebb környéküket tudják ellátni termelésükkel. Mikor a polgárháború 
alatt a spanyol bányák termelése szünetelt, szállításkötelezettségeik teljesítését 
a németek vállalták magukra.

IRODALOM
M e z e y  I s t v á n  : Az igazi Japán. 24 képes 

táblával. Budapest, 1939. A Magyar- 
Nippon Társaság kiadása. 284 1. 8-rét.

Álig jelent meg napjainkban időszerűbb 
könyv, mint « A z  igaz i  Japán» . A Felkelő 
Nap Országa különösen a harmincas évek 
óta állandóan a világ politikai érdeklő
désének középpontjában áll. S mégis, a 
művelt magyar nagyközönség sokkal ke- 
vésbbé van tisztában Japán geopolitikai 
helyzetével és belső erejével, mint azt 
joggal elvárhatnék, hiszen egyfelől Japán
nak a Berlin-Róma tengelyhez és az anti- 
komintern-egyezményhez való csatlako
zása óta Magyarországéval azonosak a

külpolitikai céljai ; másfelől pedig a világ
háború előtt csak imitt-amott felcsillanó, 
húsz év óta azonban egyre erőteljesebben 
fejlődő magyar-japáni barátság fejlesz
tése a Magyarország és Japán között 
kötött kulturális egyezmény aláírásával 
állampolitikai céllá is lett.

Mezey István személyében alkalmas 
ember vállalkozott arra, hogy Japánt 
mindkét szempontból méltassa a magyar 
nagyközönség előtt. Mint magyar hadi
fogolytiszt 1920-ban a vladivosztoki japáni 
hadsereg főparancsnokának memoran
dumot nyújtott át, amely az emberiesség 
nevében arra kérte a japáni hatóságokat,
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hogy szabadítsa meg az orosz fogságban 
sínylődő 18,000 magyar hadifoglyot. A ja- 
pániak a kérésnek helyt is adtak s ettől 
fogva Mezey István Vladivosztokban össze
kötő tisztként és tolmácsként segédkezett 
a japáni katonai hatóságoknak hadifog
lyaink hazaszállításában. Hazatérte után 
1926-ban volt hadifogoly tiszttársaival és 
a Japánnal foglalkozó szaktudósainkkal 
egyetemben megalapította a Magyar- 
Nippon Társaságot, amely rövid fenn
állása alatt is tisztes munkát fejtett ki a 
magyar-japáni kapcsolatok élénkítése ér
dekében. Az 1987—38 tanévet a M. K. 
Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter ösz
töndíjával Japánban töltötte, tehát a leg
frissebb benyomásokat szerezhette az 1987 
júliusa óta dúló japáni-kínai háborúról.

Ezekkel a benyomásokkal kezdi köny
vét Mezey István, majd «A háborús 
Japán igazi arca» címen a jelenlegi helyzet 
előzményeit, a japáni népiélek és politika 
sajátosságait ismerteti, azután karcolat- 
szérűén megrajzolja a japáni katonát, a 
japáni nőt, Té-Wang mongol herceget, 
valamint a szibíriai magyar hadifogoly- 
tábor egykori japáni altisztjét.

A könyv második része a távolkeleti 
magyar emlékekkel foglalkozik. Kor- 
történetileg is érdekes leírást ad az egy
kori szibíriai magyar hadifogolytábor éle
téről és a japáni katonákkal való barát-

kozásról. Majd kaleidoszkópszerűen vo
nulnak el előttünk a két nép közötti ba
rátság jelenkori magyar és japáni mun
kásai : Aibara Susumu, Bozóky Dezső, 
Szentgáli Antal, Kovrig János, azután 
két XVIII. sz-beli magyar Japánutazó : 
Jelky András és Benyovszky Móric. Mű- 
velődéstörténetileg figyelemre méltók a 
Körösi Csorna Sándor, Petőfi Sándor és 
Liszt Ferenc japáni kultuszával foglalkozó 
fejezetek, valamint a hazánkban járt 
japániakról adott ismertetés. Befejezésül 
a tokiói Magyar-Japáni Kultúrintézetről 
ír a szerző. Ennek az intézménynek lesz a 
hivatása, hogy a két nép közötti szellemi 
kapcsolatokat rendszeresítse, és fellendítse.

24 szövegközti képes tábla örökíti meg 
Japán tájképeit, a népélet sajátosságait és 
a magyarbarát japániak arcképeit.

Mezey István könyve az első rendszeres 
munka a magyar-japáni kapcsolatokról s 
mint ilyen, hézagot tölt be irodalmunkban. 
Könyvét érdeklődéssel olvashatja a múlt 
emlékeit kereső egykori hadifogoly és a 
mai nap eseményeit megérteni akaró 
újságolvasó egyaránt. Japán minden ba
rátjának és mindenkinek, aki érdeklődik 
a keletázsiai kérdések iránt, figyelmébe 
ajánljuk Mezey István vonzó stílusban 
megírt, érdekes könyvét.

S o m o g y i  Jó zse f  dr.

ISMERTETÉSEK ÉS HÍREK MINDENFELŐL
Barlangokban rendeznek be légoltalmi óvó

helyeket a londoniak számára.

London egyik délkeleti külvárosában, 
Chislehurstben, két hatalmas, évszázadok 
óta ismert barlang van. A múlt század 
elején a települések terjeszkedésekor be
épített temetőkből ide hordták a csontok 
tömegét. Csendes poriadásukat a világ
háború újra megzavarta : ekkor kitaka
rítják a barlangokat és hadianyaggyárat 
rendeznek be bennük. Most a légiháboni 
ellen fölkészülő London a pincék kevés 
száma miatt nagyszabású, modernül be
rendezett légoltalmi tömegóvóhellyé ala
kíttatta át ezeket a barlangokat, 50,000, 
ill. 30,000 ember számára! Egyébként 
Chislehurstben halt meg III. Napoleon 
császár. K .  J .

Űj csatorna Lengyelországban.

Ebben az évben kezdik meg Kelet- 
Lengyelországban a Kamienny csatorna 
ásását. Hossza Klesow és Pinsk közt 
127 km lesz és úgy méretezik, hogy 600 t 
befogadóképességű hajók közlekedhetnek 
rajta. A Kamienny csatorna Pinsknél a 
régi Dnyesztr—Bug csatornához fog csat
lakozni, ezért ezt is hasonló nagyságúra 
szélesítik és mélyítik ki. A két csatorna 
összeköttetést létesít majd Volhinia és a 
Visztula vidéke közt és legnagyobb jelen
tősége abban rejlik, hog3r hozzáférhetővé 
teszi az eddig még kiaknázatlan volhiniai 
gránittelepeket. Most ugyanis az a hely
zet, hogy az országban ugyan elsőrendű, 
nagymennyiségű gránit van, a lengyel 
utakat Svédországból drága, idegen pén-
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zen vásárolt, tengeren szállított gránittal 
burkolják. P. J .

Az orosz birodalom népessége.
1939 januárius 17-én népszámlálást 

tartottak az Egyesült Tanácsköztársasá
gok Uniójában. Előzetes — hozzávetőle
ges — jelentés szerint a jelzett napon
170.126.000 lelket írtak össze a hatalmas
birodalomban. P. J .
Franciaország gépkocsi- és hajóépítőipara.

1938-ban 225,000 gépkocsi került ki a 
francia gyárakból, az anyaországban
2.273.000 kocsi volt üzemben. Az 1938-ban
vízrebocsátott 100 tonnásnál nagyobb 
hajók összes tonnatartalma 47,300, építés 
alatt állott az év végén 89,800 brutto reg. 
tonna tartalmú tengeri jármű. jP. J.
Középeurópa területi és népességi 

statisztikája 1939 május 1-én.
A Középeurópa térképéről végleg eltűnt 

Csehszlovákia és a Memel-vidék átadása 
következtében megváltoztak az egyes álla
mok terület- és népességadatai is. Az új 
Középeurópa hozzávetőleges becsléssel 
megállapított új statisztikája a következő :

Helye Helye

O r s z á g T e r ü l e t  m s
az e u ró p a i  

államuk N é p e s s é g
E u ró p a
népei

közt közt.

Német 635,000 2. 86.200,000 'A.
Lengyel 389,605 6. 35.090,000 6.
Magyar 
Lit vánia

117,160 14. 10.315,683 10.
53,220 20. 2.350,000 28.

Szlovákia 36,500 24. 4.400,000 22.
Németország ma Európa második és az 

egész világ negyedik nagyságú önálió 
állama, csak Kína, az Orosz birodalom és 
az Egyesült Államok múlják felül terület
ben az önálló államok közül. Népessége 
Franciaország lakosságának kétszerese, 
népsűrűsége 135 km2. Hatvan 100,000 la
kosú városa közül tizenkettőben több mint 
félmillió, ezek közül háromban (Berlin, 
Bécs, Hamburg) több mint egymillió 
ember él. P. J .

Japán terjeszkedése.
A japániak megszállották és birtokba 

vették a kis Spratley vagy Storm szige
tecskét a Dólkínai tengerben, körülbelül 
fele úton Indokína és Borneo között. 
A francia kormány tiltakozott az önkényes 
birtokbavétel ellen, de felszólalását Japán 
nem vette figyelembe. J. P.

Az Egyesült Államok állatállománya.
Az 1938 jan. 1-én tartott összeírás 

szerint az Egyesült Államok háziállat- 
állománya a következő volt : ló 11 millió, 
öszvér 4-4 millió, szarvasmarha 65‘9 millió, 
sertés 44 millió és juh 52 millió. Régebbi 
statisztikákkal ezeket az új adatokat 
összevetve, kitűnik, hogy a lovak száma 
az utolsó 25 évben állandóan fogy s az 
1930 óta dúló aszályos időjárás következ
tében Nebraska, Kansas, Oklahoma és 
Texas szarvasmarhaállománya szintén na
gyon megcsappant. A sertés- és juhtenyész
tés a keleti államokban mindinkább tért 
veszít, viszont nyugaton, főleg Texas és 
Wyoming államokban terjed. A sertések 
és juhok száma általában lassan emelkedik.

/P. J .
Nagyszabású közmunkák

az Egyesült Államokban.
Az óriási méretek hazájából most a 

következő három elképesztő nagyságú 
közmunkáról kapunk híreket : 1. New 
York-ban két párhuzamos, egyenkint 
2500 m hosszú alagutat ásnak a Hudson 
folyó alatt átvezető közúti vasút számára. 
A Lincoln alagutak 74 millió dollárba 
fognak kerülni. 2. Los Angeles vízellátásá
nak tökéletesítésére 220 millió dollár 
költséggel 630 km hosszú vízvezetéket 
építenek, az másodpercenkint 3400 hl 
vizet fog a városba szállítani. Végül 3. a 
Columbia folyó völgyében 144 m magas 
völgyzárógátat emelnek, hogy a mögötte 
233 km hosszú duzzasztott tóban felgyűlő 
vízzel 480,000 ha területet öntözhessenek.

P. J.
Canada gépkocsiipara.

Ha óriási területéhez képest nem is, de 
lakosainak számához arányítva Canada 
gépkocsiipara és kereskedelme, a szállítás 
és közlekedés gépesítése az országban, igen 
fejlett. Minden 100 lakos közül 11 gép
kocsitulajdonos, az államban 325 autógyár 
van üzemben, legtöbbje Ottawa és Windsor 
városokban. A canadai gépkocsiipar törek
vése : olcsón, átlagos kivitelű és minőségű 
kocsikat gyártani. Árai még magasabbak 
az Egyesült Államok óriásüzeimeinek árai
nál, de olcsóbbak, mint az európai gyárt
mányok. 1937-ben 207,000 gépkocsi ké
szült Canadában (ezek negyedrésze teher-, 
a többi személygépkocsi volt), csak az 
Egyesült Államok, Nagybritannia és Né
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metország gyárai termeltek többet ebben 
az évben. A canadai gépkocsiipar belföldön 
kívül Angliában és domíniumaiban, vala
mint Spanyolországban talál jó piacot.

P. J.
A máté termelése és fogyasztása.

Dólamerika sajátos itala a paraguayi 
tea, bennszülött nevén máté, az Ilex pa- 
raguariensis Saint-Hil nevű fa levelének 
forrázata. Termelése kizárólag Délameri- 
kában történik, fogyasztói is igen nagy 
százalékban ennek a földrésznek lakói. 
A Yerba máté hazája a déli szélesség 20. 
és 30. foka közt van, Brazil déli államai
ban : Parana, Bio Grande do Sul, Santa 
Catharina és Matto Grossoban, Argentina 
Corrientes és Misinones tartományaiban, 
Paraguayban, Bolíviában, Uruguayban és 
Chilében szüretelik. A máté vadon nő, 
bozótot, erdőt alkot, felkúszik a hegyek 
lejtőin 1000 m magasságig. Az indiánusok 
már jóval a fehér ember megjelenése előtt 
ismerték és használták a mátélevelekbői 
forrázott italt, ültetvényes termelését a 
jezsuita missziókban a XVIII. században 
kezdték meg. Amikor 1767-ben Jézus 
társaságát kiűzték Délamerikából, a máté- 
termelés megszűnt és csak egy évszázad 
múlva, a XIX. század vége felé kezdődött 
újra. Az időközben meghonosodott kávé- 
és teatermelés azonban utolérhetetlen ver
senytársa lett a kisebb piacú, kevesbbé 
ismert máténak. Brazilban termesztik 
legnagyobb mennyiségben, Argentínában 
pedig néhány esztendő óta állami irányí
tással rendeznek be egyre több máté- 
ültetvényt, mert ez az állam még ma is 
bevitelre szorul.

Az ültetvények számára csemetekertek
ben magról nevelik a palántákat, kétéves 
korukban kiültetik a csemetéket, aztán 
három esztendeig csak a nyesés, oltás 
munkáját igényli. Az ötödik év végén, 
mikor a Yerba máté már 2—6 m magas, 
kezdik meg szüretelését. A kávé- és tea
ültetvények több gondozást és befektetést 
igényelnek, de hamarabb — három év 
alatt — hoznak termést. Ezek kultúrája 
már kitaposott, bevált nyomon halad, a 
máté gondozása új és fejletlen. Az ültet
vényeken csak a terep gyomlálására, tisz
tántartására ügyelnek, a trágyázás állítólag

árt a máté leveleinek; ugyanebből az 
okból nem is permetezik.

A mátészüretet télen tartják májustól 
szeptemberig, amikor a fák nyugalmi álla
potban vannak. Levágják a fák 1—1*5 m 
hosszú ágait, aztán levelestől többízben 
lobogó lángokon emelik át. A kemény, 
bőrnemű, rendszertelenül fogazott szélű 
levelek ettől az eljárástól meglágyulnak 
és olyanok lesznek, mint a puha kaucsuk. 
Ezután a leveleket leszedik az ágakról és 
száraz, meleg levegő hatásának teszik ki. 
Legegyszerűbb eljárás szerint árkot ásnak 
s abban fát égetnek ; a füstöt és meleg 
levegőt földalatti csatornán át vezetik egy 
nyíláshoz, amely fölött 3 m magasságban 
helyezik el a szárítandó levéltömeget. 
Űjabban a szárítás zárt helyiségekben tör
ténik, amelyeken forró levegő áramlik ke
resztül. A teljesen kiszáradt leveleket 
durva porrá törve hozzák forgalomba.

A mátéitalt úgy készítik el, mint a 
közönséges teát, de az első forrázatot el
öntik, csak a második élvezhető. Az idegen 
ízen kívül az elkészítésnek ez a körül
ményessége riasztja vissza az északame
rikai és európai közönséget a máté fogyasz
tásától. Ehhez járul még az is, hogy a 
máté csak Délamerikában olcsó, mert 
mihelyt idegen világrészbe szállítják, többé 
nem mint élelmiszert, hanem mint gyógy
növényt vámolják meg s ezzel tetemesen 
felhajtják az árát. A délamerikai kormá
nyok hiába tiltakoznak az ilyen megoko- 
latlan vámtarifa ellen, mert mátétermelé- 
süket. fokozni, árujuknak tágasabb piacot 
szerezni nem sikerült.

A mátétermelés és fogyasztás az 1933— 
1935 években a következőképpen alakult :

Brazil
Az ültetvények 
termése tonna

.........  105,000
Fogyasztás

tonna
20,000

Argentina .........  52,000 100,000
Paraguay. .........  12,000 18,000
Uruguav . .........  10,000 11,000
Chile....... .........  — 7,000
Többi országok . — 6,000
Ebből a kimutatásból hiányzik a vadon 

élő mátéfák szüreteiből származó és a 
saját szükséglet fedezésére termelt máté
nak, valamint Bolivia ültetvényeinek ter
mése, mert ezekről kimutatás nem készül.

P. J.
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X. ÉVFOLYAM 1939 10. SZÁM

MUSSOLINI HONFOGLALÁSA.
írta RÉVAY JÓZSEF.

Az a feltöltött sík terület, amelyik a Tirreno tenger, a Monti Lepini, a Monti 
Albani és Eóma között mintegy 240 négyzetkilométer kiterjedésben elterül, az 
egykori pápai állam déli csücske, ókori nevén a «Pontinae Paludes» — tegnapelőtt 
még csupa mocsár és malária volt. Ezen a területen régóta csak pásztorkodás 
folyt, a lehető legkedvezőtlenebb körülmények között. Rövidéletű, elcsenevé- 
szedett szegény pásztorok siralmas kunyhókban tengették életüket, de a terület 
birtokosai, csupa nagybirtokosok, édeskeveset törődtek az olasz emberanyag egész
ségével, állataik viszont kitűnően tenyésztek a nedves mocsaras területen. Fenn 
a hegyoldalban az ősi Sermoneta város volt a pásztorélet központja : innen 
rajzottak ki a pásztorok, hogy lent a'mocsárvidéken egészségük és életük árán 
szolgálják a latifundiumok urait.

A Pontini mocsárvidék Itália kétezeréves szégyene volt mindaddig, míg 
Mussolini 1926-ban ki nem adta a parancsot a mocsarak lecsapolására. Valamikor 
virágzó vidék volt ez, hiszen a volszkok korában 24 város épült ezen az aránylag 
kis területen. Mikor a rómaiak meghódították a volszkokat, elpusztították ezt a 
területet is. A régi forrásokból tudjuk, hogy a volszkok idejében, már néhány 
száz évvel Krisztus előtt, csatornahálózat fonta át meg át az egész területet : így 
vezették le szüntelenül az újra meg újra felgyülemlő vizet. A rómaiak elpusztították 
a csatornahálózatot s azóta a Pontini mocsarak a fertőzés központja volt, egyúttal 
pedig politikusok és írók örök témája. Horatius híres brundusiumi utazásában 
leírja ennek a területnek nyomorúságos egészségi és közlekedésviszonyait. Az írók 
Cicerótól kezdve egészen d’Annunzióig egyebet sem tesznek, mint panaszkodnak : 
sürgetik a mocsarak lecsapolását és a régi virágzó terület felszabadítását a malária 
uralma alól.

Az első nagyszabású talajjavításterv Julius Caesartól származik. Caesar
nak közvetlenül a meggyilkolása előtti években egyik legfőbb gondja volt a 
Pontini mocsarak lecsapolása. Theodorik az ősi beomlott csatornákat újra 
üzembe helyezte s ezen a réven igen sok művelhető földet nyert. X. Leo pápa a 
XVI. század elején ugyancsak komolyan foglalkozott a lecsapolás tervével, 
de ekkor már beleütközött a mocsárlakók ellenállásába ; ezek a halászat miatt 
szegültek ellene a lecsapolásnak. V. Sixtus pápa a XVI. század végén a leg
nagyobb buzgalommal igyekezett végleg megoldani a kérdést, hiszen akkor már 
századok óta állandóan kísértő probléma volt a lecsapolás. De vagy a pénz
hiány, vagy a pápa halála, vagy valami háború mindig megakadályozta a meg
oldást. VI. Pius pápa 1777-ben erélyesen nekifogott a munkának, megépíttette 
a főcsatornát, amelynek Linea Pia volt a neve. Ezt a főcsatornát a Mussolini-féle 
rendezés is az új lecsapolás főtengelyévé tette meg. Napoleon folytatta, ezt a
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munkát és De Pronyt bízta meg a lecsapolással, azonban bukásával a munka 
is abbamaradt.

Ha végigtekintünk a sokszázados erőfeszítéseken, meg kell állapítanunk, 
hogy mindig az elvi alap és a módszer hiánya volt a legfőbb baj. A modern meg
oldásnak alapelve, hogy nem elegendő a vizet lecsapolni, hanem ki kell irtani a 
nomád életet is, földhöz kell kötni az embereket. Tehát Mussolini elgondolása 
szerint a lecsapolás nem pusztán technikai kérdés, hanem elsősorban a telepítés 
kérdése. A modern b o n i f i c a  elősorban szociálpolitika : első az ember, és csak 
azután jön az állat és a föld, mind a kettő az ember szolgálatában. De a mód
szeres alapelvek közé tartozik annak megállapítása is, hogy nem elég elkészí
teni a csatornarendszert, hanem állandóan gondozni is kell, hiszen a mocsarak 
teljes és végleges kiszárítása utópia. Nem lehet eljutni a talajvizek forrásáig, a 
víz szüntelenül szivárog és ennélfogva a feladat az, hogy ezeket a vadvizeket 
állandó mederbe szorítsák és megfelelő szivattyúművek segítségével tovább
hajtsák, egészen a tengerig. így a munka sohasem állhat meg, vagyis a lecsapolás 
nem egyszeri technikai teljesítmény, hanem állandó munkafolyamat.

A fasiszta Olaszország nagyszerű munkarendszerének egyik legszebb rész
lete a Pontini mocsarak földjének visszahódítása, az új honfoglalás, amellyel 
Mussolini ezt a természettől áldott földdarabot visszahódította az ország gazda
sági életének, és ezer meg ezer családnak boldog otthont teremtett a hosszú 
századokon keresztül elátkozott területen.

Cisterna vasútállomáson lépünk be erre a területre. A vasút hamarosan 
elhagyja a Pontini mocsárvidéket, bekerül a hegyek alá és továbbvágtat Napoli 
felé. Innen, Cisterna di Littoria állomásától indul ki a régi Linea Pia és húzódik 
nyílegyenesen, a legvégén kis elhajlással, Tarracina tengerparti állomásig. Ez a 
mai csatornahálózatnak is főütőere. Mussolini a megváltás gondolatát arra ala
pította, hogy ennek a csatornának felhasználásával, a mai technikai eszközök 
birtokában feltétlenül le lehet csapolni a mocsárterületet és meg lehet nyerni a 
modern földgazdálkodás számára. 1926-ban adta ki parancsát és azt az utasítást, 
hogy áz előre elkészített terv szerint meghatározott idő alatt végre kell hajtani 
az erdőirtást, a fő- és mellékcsatornák megépítését, az útépítést és a parcellázást, 
továbbá ugyancsak pontosan meghatározott menetrend szerint meg kell építeni 
a telepes házakat, minden szükséges eszközzel és állattal fel kell szerelni az egyes 
gazdaságokat és adott időpontban be kell költöztetni a kiszemelt telepeseket. 
Az olasz szervezőmunka legszebb diadala, hogy az egész nagyszabású vállalkozást 
pontosan, tervszerűen, a megadott időpontokra valóban végre is hajtották.

A Duce Prampolini szenátorra bízta a bonifica legfőbb felügyeletét és vezeté
sét. Prampolini, a kitűnő technikus, az államépítészeti hivatal pontosan kidolgozott 
tervei szerint intézte a munkát, amely 1927-ben indult meg, azzal, hogy mindenek
előtt nekifogtak a csatornahálózat elkészítésének, a mélyedések feltöltésének és 
a tengerparti laguna-tavak szabályozásának. Ugyanekkor tekintélyes iramban 
megkezdődött a szivattyúművek építése is. Munkások ezrei dolgoztak meglehetősen 
kedvezőtlen körülmények között a fertőzött mocsaras területen, de a fasiszta 
kormány, mint mindenütt, itt is minden erővel gondoskodott a munkások kifogás
talan elhelyezéséről, élelmezéséről és orvosi felügyeletéről. A modern technika 
minden eszközét felhasználták, hiszen a feladatot mindenképpen el kellett végezni : 
Mussolini nem ismeri a félúton való megállást és nem ismeri a megtorpanást a 
legnehezebb feladatok előtt sem. 200 kilométer hosszú keskenyvágányú vasút
vonalat építettek, vágányain 8 villamos-mótor és 22 gőzmozdony vontatta az 
anyagszállító vasúti kocsikat ; mintegy 2500 teherkocsi közlekedett, ezenfelül



363

Mikor még nagybirtokosoké volt L itto ria  területe.

20 nyersolaj motor dolgozott, 6 kotrógép, 8 benzinmotoros kotrógép, s ezek naponta 
átlag 1000 köbméter földet emeltek ki. Az utak építéséhez kb. 2 millió köbméter 
anyagot (kő, kavics, homok) használtak fel. 1926-tól a munkálatok befejezéséig 
mintegy 8 millió munkanapot dolgoztak és 151 millió líra munkabért fizettek ki. 
Az egész lecsapolás költsége kb. 800 millió lírára emelkedett.

Mussolini határozata értelmében a földművelés számára visszanyert terü
leteket az országos tűzharcos-szövetség (Opera Nazionale Combattenti) kapta 
meg. Ez a terület mintegy 77 ezer hektár. 1931 augusztus 28-án adta át ünnepé
lyesen a szövetségnek — egyelőre jelképesen — a megváltandó területet és alig 
két hónap múlva már hozzáfogtak a munkások mintegy 6280 hektárnyi vad erdő 
kiirtásához. 1932 június 30-án megtörtént az első nagy város, Littoria alapkő- 
letétele, és december 18-án a város környékén 515 telepesház felavatása, a már 
megváltott területen. A lakosságot, Mussolini és a tűzharcos-szövetség elhatározása 
alapján, a venetói tartomány földnélküli parasztjaiból toborozták, mivel ott a 
legnagyobb a népsűrűség. Hogy mekkora volt a vonzóereje az újonnan alapított 
városnak, legjobban bizonyítják a statisztikai adatok, elsősorban a lakosság 
szaporodása ; a lakosság száma így alakult :

1933 — 6,000 1935 — 16,000
1934 — 12.000 1936 — 19,000

1937 — 23,000.
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Gyors ütemben és tervszerűen követték egymást a városalapítások és 
telepavatások, a szerint, amint fokozatosan mind több és több földet hódítottak 
vissza a mocsártól. 1933 augusztus 5-én letette a Duce a második város, Sabaudia 
alapkövét és egyúttal ugyanekkor ő maga csépelte az első' littoriai gabonát. Az 
év vége felé, december 18-án 850 parasztházat avattak fel Sabaudia környékén. 
A város maga már a következő év elején felépült, úgyhogy 1934 április 15-én 
maga a király avathatta fel ezt a remekfekvésű és művészi módon megépített kis 
várost, amely a hangulatos tengerparti lagúnák partján, a történelmi emlékekkel 
terhes Monte Circeo tövében, talán legszebb emlékjele az új honfoglalásnak.

December 18-án a Duce elindította Littoria megye közigazgatását, másnap 
pedig letette a harmadik város, Pontinia alapkövét s egyúttal 700 új parasztházat 
avatott fel. 1935 július végén a Duce már Sabaudiában csépelte az első gabonát, 
december 18-án pedig pontosan egy évre az alapkőletétel után, felavatta Pontinia 
városát s ugyanakkor a város határában 105 paraszt házat adott át az új telepesek
nek. 1936 április 25-én letette Aprilia alapkövét s 1937 október 29-én felavatta a 
negyedik várost. 1938-ban a legújabb város, Pomezia megalapítására került a sor.

A lecsapolást és főképpen a telepítést óriási alapossággal, a modern agrár- 
tudomány legújabb és legjobb eredményei szerint intézték, nagy gondossággal. 
Mivel ezen a területen évezredek óta nem folyt földművelés, a lakosságot semmi
féle ősi agrárhagyomány nem terhelte, ennélfogva a tűzharcosok agrárintézőségé- 
nek módjában volt mintagazdaságokat létesítenie. Valóságos kísérleti telepek ezek 
az új gazdaságok ; természetesen semmiféle kockázatot sem vállalnak, mert a 
tűzharcosok hatalmas agrárszövetkezetet alapítottak (Azienda Agraria) és ez tartja 
szárnyai alatt a telepeseket, s nemcsak terményeiket értékesíti központilag és 
egységesen, hanem rossz termés esetén és minden egyéb bajukban korlátlan 
szociális támogatással siet segítségükre.

Ú tépítés a Pontini m ocsarak területén.
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Tisztviselőlak^sok L itto riában .

A telepesbirtokok nagysága a talaj minősége és a családtagok száma szerint 
10—25 hektár között váltakozik ; a tengerpart felé nagyobbak a birtokok, mert 
azon a tájon rosszabbak a földek. Az új rendezés bekapcsolta a bonifica hálózatába 
a régi utakat és csatornákat is, úgyhogy természetesen nemcsak a hatalmas 
autostrada áll a telepesek rendelkezésére, hanem az egyes telepeket összekötő, 
autókkal és traktorokkal is kitűnően járható mellékutak is.

A Linea Pia — nagyjából észak-déli irányban — két egyenlőtlen részre osztja 
a megváltott területet. A csatornától, — amely tulajdonképpen az egykori Via 
Appia egyenes folytatása, — nyugatra a littoriai, keletre pedig a pontini Bonifica 
telepei terülnek el. A sűrű csatornahálózat nemcsak a víztelenítés, hanem az 
öntözés céljait is szolgálja. Hogy mily óriási erőfeszítés ez a küzdelem a mocsárral, 
legjobban bizonyítja, hogy a levezető csatornák 40 méter távolságban vannak 
egymástól. De, mint mondottam, nemcsak a víztől, hanem a vad növényzettől 
is vissza kellett hódítani ezt a területet : a végső rendezésig 20 ezer hektár erdőt 
irtottak ki s a vad cserjék és bokrok gyökereit néhol 90 cm mélységben kellett 
kipusztítani. Mindössze egy nagy erdőterületet hagytak meg nemzeti parknak, 
Sabaudia közelében. A  talaj felszántását mindenütt gőzekékkel végezték és végzik ; 
a gőzekék, éppen úgy mint a többi gazdasági gépek általában, az iVzienda Agraria 
tulajdonai.

A parasztház egy család számára épült és mindenütt emeletes. Földszintes 
házat csak a dombokon építettek. Az emeletesházak földszintjét szerszám-, 
terményraktárnak és kocsiszínnek használják. Minden ház mellett van istálló, 
16 méter mély kút (a faluközpontokban 40 méter mély), van továbbá kemence, 
istálló, tyúk- és disznóól. Minden telepes kapott élő és holt felszerelést, minden 
ház 8 marhát, továbbá ekét, boronát és vetőgépet. Egy-egy telepescsalád, amely 
az ilyen jól felszerelt és egészségesen megépített házban lakik, független és a
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maga ura. Ez a körülmény — a mellett, hogy a munkafeltételek mindenütt első- 
rangúak — kétségtelenül önérzettel tölti el a telepest s komoly és lelkiismeretes 
munkára sarkallja. Eleinte felesben gazdálkodik mindenki a birtokon ; minden 
telepesnek az Azienda Agraria a társa ; bizonyos ütemben törleszti azután a gazda 
az élő és holt felszerelés értékét, de itt nincsenek merev szabályok: szorgalmát és 
eredményeit tekintetbe veszi az Azienda intézősége és teljesen a maga belátása 
szerint adja át a birtokot a telepes korlátlan tulajdonába, amikor jónak látja.

Minden száz háznak kis faluközpontja van (Borgo). Ez a központ a telepesek 
közigazgatási, technikai és pénzügyi támasza. Ezekben a központokban vannak a 
gépraktárak és a terménygyüjtő telepek. A gazda ide szállítja be termel vényeit, 
úgyhogy nem kénytelen eladni akkor, mikor a terménynek gyengébb az ára, 
hanem az Azienda előleget folyósít neki és az év végén az elért árak átlagát írja 
javára. E kis faluközpontokat a világháborúban lefolyt harcok helyeiről nevezték 
el : Borgo Isonzo, B. Piave, B. Gráffá, B. Carso, B. Bainsizza, B. Podgora, B. 
Montello stb. A faluközpontokban van egyúttal az új telepek egészségügyi szol
gálatának a központja is. Az egész területen a Vöröskereszt látja el az egészségügyi 
szolgálatot.

Az új városok (Littoria, Sabaudia, Pontinia, Aprilia, Pomezia) a legmoder
nebb tervek szerint, művészi és egészségügyi, valamint városrendészeti szem
pontból a lehető legtökéletesebben, a modern technikai fejlődés minden vívmá
nyának felhasználásával épültek meg. Minden városnak jellegzetessége a tornyos 
városháza ; mindegyikben van templom és plébánia, elemi iskola, gyermekotthon, 
több helyütt középiskola, Sabaudiában tengerésziskola is, mindenütt van szék-

iskola és telepes házak (case coloniche) L itto ria  ha tárában
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háza a fasiszta pártnak, a Dopolavorónak, a fasiszta milíciának, van otthonuk a 
hadirokkantaknak, tűzharcosoknak és a balilláknak, van carabinieri-kaszárnya, 
jó szálloda és étterem s ezenfelül mozgófény képszínház. A városokban épültek 
egészen modern tisztviselői lakások is. Minden várost elláttak vízvezetékkel és 
villanyvilágítással. A városok nemcsak a közigazgatás és a közlekedés központjai, 
nemcsak az állami és társadalmi intézmények székhelyei, hanem egyúttal iparos
gócpontok is. A telepes lakosság bizonyos meghatározott napokon itt tartja 
vásárait és ilyen napokon szerzi be mindennapos ipari szükségleteit.

A legnagyobb város, Littoria, Frezzotti építész tervei szerint épült fel s tágas 
utcáival, tereivel egészséges, modern épületeivel mintája lehet a helyesen épített 
mai városnak. Aki csak hét évvel ezelőtt is erre járt (ha ugyan a mocsarak 
között egyáltalán járhatott) és látta a derékig vízben álló fák és cserjések között 
a nedves kis tisztáson a Quadrato-majort, az valóban bámulattal adózik a modern 
olasz tudásnak és a fasiszta akaratnak, amely ezt a csodát végrehajtotta. 
Littoriától egyenes út vezet le Foglianóba, a nagyszerű tóhoz, amely óriási pálmái
val és remek fürdőjével valósággal modern tengerparti világfürdőnek tűnik fel 
ezen az egykor minden ízében fertőzött területen. Ugyanilyen esztétikai gyönyörű
ség Sabaudia: á nemzeti park, a tenger, a virágzó földművestelepek és a Monte 
Circeo között, a szeszélyesen kanyargó lagúnák partján. Itt a hegyoldalban gyógy
víz is fakad, és tudjuk, hogy Lucullus, a híres hadvezér és ínyenc, Kr. e. 78-ban 
bevezette a gyógyforrás vízét itteni pompás kertjeibe. Nemcsak a festői Torre 
Paola idézi itt a történelmi emlékekben gazdag régi századokat, hanem a víz 
alatt talált romok is, amelyek egykori fényes római villák siralmas maradványai.

Mussolini látogatása L itto riában  1936 december 18-án.
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Sabaudia és a Lago di Paola.

A gyógyforrás vize azonban évezredekig frissen és épen maradt meg ; 1904-ben 
fedezték fel lijra.

Az egész hatalmas mű egységes ; élete, lüktetése, üzeme céltudatos és töké
letesen megfelel az alkotók elgondolásainak. Vízépítés és kultúrmérnöki teljesít
mény szempontjából a modern kor egyik legnagyszerűbb technikai remekműve. 
De ez az alkotás nem pang és nem merevedik meg, hanem él és lüktet : állandóan 
folyik a kísérletezés, hogy fizikai-kémiai eszközökkel és a legmodernebb mód
szerekkel minél tökéletesebben javíthassák a talajt és fokozzák a gazdaságok 
hozamát. A csatornahálózatot is állandóan fejlesztik : 18 szivattyúmű dolgozik 
állandóan és négy öntözőmű, a 18 szivattyúmű közül 4 már 1927-ben készen volt, 
a többi 14 azóta épült.

A Pontini mocsarak lecsapolása, — ma már megállapítható — teljes sikerrel 
járt ; Mussolini 10 év alatt pótolta kétezer év mulasztását. Az utas elragad
tatva gyönyörködik a virágzó vidék dús termékenységében és természeti 
szépségeiben ; elgyönyörködik a magyar ökrökben, amelyeket itt a Gömbös 
Gyulától adományozott néhány darab magyar tájfajta szaporított el, s az 
alföldi magyar juhászkutyák elolaszosodott utódaiban. Ez a megváltott terület, 
a szelíd hajlású hegyek és a napfényben sugárzó tenger között, valóságos para
dicsom ; az utas, aki látta valaha e terület sivárságát, az első pillanatban haj
landó csodára gondolni. De eszébe jut Mussolini mondása : «Nincsenek csodák. 
Ezt a nagyszerű vállalkozást az én akaratom, a ti szívós munkátok és mérnö
keink tehetsége vitte diadalra.»



AZ ISM ERETLEN BALATONPART.
írta SZALÁNCZY GYÖRGY.

A százarcú Balatonról könyveket. írtak már össze és minden valamirevaló 
prospektus áradozva dicséri szépségeit, környékét, vizét, partifürdőjét stb. : 
nem felejtvén el azt sem, hogy hol kaphatók a jó balatonmelléki borok, a kitűnő 
halpaprikás, és hol költheti az ember pénzét. És mindez pompás is annak, aki pár 
napig akarja élvezni a «szépségeket», mert az az egypár nap gyönyörűén eltelik 
egy-egy hajóúttal, egy-egy fürdéssel, sétával a gyönyörű parkokban s aztán vége. . .

De mit kérjen a természetbarát vagy a kiváncsi utazó, akit főképpen a 
természeti szépségek és ritkaságok után kíváncsiskodik ?

Ha valaki a Balatonvidékről beszél, avagy még inkább, beszélni akar, leg
először is a «vulkánokon» akad meg. És ha már hallott valamit a Badacsonyról, 
Csobáncról, esetleg még a bazaltról is, feltesszük, még arról is, hogy mekkora 
tátongó sebhelyet mélyítettek a Badacsony testébe, akkor feltétlenül erről oktatja 
a tapasztalatlan földi halandókat. Hogy aztán az ilyen «szakszerű» előadás nyo
mán a hallgatónak az a képzete támad, hogy a Balaton körül minden bazalt, 
azon nincs mit csodálkozni. Aminthogy azt az alábbi, megtörtént eset is bizo
nyítja.

Egy évvel ezelőtt egy hatalmas parti suvadást jártam be Balatonakarattyán 
s ott véletlenül összeakadtam egy idegen úrral, aki érdeklődve nézte, hogyan 
turkálok a leomlott rétegekben. Oda is jött és hamarosan szakszerű magyará
zatba kezdett.. . .  hogy csak jól nézzem meg ezeket a «köveket», mert ez bazalt, 
amely ebből a hajdani tűzhányóból való!.. . .  Talán mondanom sem kell, hogy a 
szakszerű ismertetés elől hamarosan eloldalogtam.

így aztán alig adhattunk volna jobb címet ennek a pár sornak, mint «Az 
ismeretlen Balatonpart», mert ezt a partrészletet — Bálátonvilágostól Balaton- 
fűzfőig — valóban kevesen ismerik. Mindenki magas, kopár földfalat lát csak 
bennük, pedig ha alaposabban szemügyre vesszük, csodálva látjuk, hogy a vál
tozatosságnak és érdekességnek olyan formáit tárják fel a meredeken felnyúló 
partok, amelyekhez foghatót a Balaton környéken másutt nem találunk.

Ehhez azonban az kell, hogy ezt a területet gyalogosan barangoljuk be, 
mert száguldó gépkocsiról vagy vonatról az elsuhanó tájakat, természeti ritka
ságokat nem látjuk meg. Egy nap alatt is végig járhatjuk azt a területet, de ha 
két-három napot szánunk rá, nem bánjuk meg a ráfordított időt.

*

A Balatonvilágostól Balatonfűzfőig terjedő partrészletet a Balaton észak
keleti magaspartjának nevezzük. Ez az elnevezés valóban rá is illik, mert a part 
helyenként 60—70 méternyire emelkedik a Balaton szintje fölé. Vannak part
részletek, amelyek csaknem függőlegesen merednek az égnek s vannak helyek, 
amelyeket a növényzet már dúsan ellepett. Néhol a víz egészen a magaspart 
alját, lábát mossa, másutt hatalmas omlások miatt meredek lejtők keletkeztek, 
és azokon sűrű növényzet ütött tanyát. Van aztán olyan részlet is, ahol mintegy 
megszakad a magaspart, eltűnik csak azért, hogy egy kilométerrel odább egészen 
zordan és félelmetesen bukkanjon ismét elő. Mert nemcsak a szikla lehet zord és 
félelmetes, hanem ez a magaspart is ! Azzá teszik a hatalmas suvadások és omlá
sok, amelyek olykor-olykor egész vasúti töltésszakaszt tolnak a Balatonba vagy 
a parti kabinok egész sorát zúzzák pozdorjává.

369
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Ha megvizsgáljuk a magaspart szerkezetét, azt találjuk, hogy vízszintesen 
egymásra települt rétegek sorozatából áll. Ezek a rétegek az ú. n. pannoniai 
tengerből ülepedtek le. így a magaspartok tetején tulajdonképpen tengerfenéken 
járunk, bár az eredeti tengerfenékről ma már nem lehet beszélni, hiszen azóta az 
alaposan megváltozott. Az elvonult tenger helyén száraz pusztaság lett; homokját 
a sz'él kavargatta, s néhol árkokat mart felszínébe. Köviddel ezután árkos süllye
dés mélyült bele a tájba, ekkor törtek ki a balatonmellkéi vulkánok is. Ez az 
árok a Mura mellékénél kezdődik és tart a mai Kis-Balaton mélyedésén, Bala
tonon, Sárréten, Zámolyi medencén, Zsámbéki medencén át Budaörsig. Az árok 
legmélyebb része a mai Balaton-medence helyén volt, és mivel az időjárás nedve
sebbre fordult s így az elpárolgó víz mennyisége jóval kevesebb volt, mint a 
csapadékvíz mennyisége, az árokban meggyűlt a víz. Lefolyása nem volt, tehát 
meg is maradt, egyre több lett, míg végül kialakult a nagy vízterületű tó. A víz
állás jóval magasabb, máskor alacsonyabb volt a mainál, a tó tehát mélyebb is 
volt. A hullámok alá-alámosták a partokat, a tó szintje lassan lejjebb szállt s 
ennek következtében le-leomlottak, mind meredekebbé váltak, míg végül mai 
alakjukban formálódtak ki a partok. (1. kép.)

A magaspartok teteje azért tovább is pusztult, alacsonyabbá vált, de ekkor 
megjelent a lösz, s ez a fennsíkot, a volt tengerfenéktalajt, mindenütt befedte. 
Ma már ez a lösz sincs mindenütt meg, a csapadék elmosta, elhordta mélyebb 
helyekre s ott kitűnő termőföld lett belőle.

A tó felszíne aztán egyre lejjebb került, az alámosott partok mind merede
kebbé váltak s ezek a partok ekképpen szinte feltárultak a vizsgálat számára. 
A meredeken lenyesett falakon jól meg lehetett állapítani a leülepedés sorrendjét. 
A rétegek legnagyobb része agyag, közötte homokrétegek tarkáinak, itt-ott

1. A partfő  — Balatonkenesénél — közelről.
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2. M agaspart Aligánál.

vékony szenes, szürkésfekete lignitrétegek sötétednek, jeléül annak, hogy a pan- 
nóniai tenger kezdett félsósvízűvé válni. (2. kép.)

A tengeri üledékek bőven tartalmaznak kagyló- és csigahéj maradványokat, 
s ezeknek alapján tudta a tudomány eldönteni, hogy valóban a pannoniai tenger 
üledékeiből származtak a partok. Nevezetes kagylómaradvány a balatoni kecske
köröm (Congeria ungula caprae), amelynek Balatonkenesén is van lelőhelye, 
de a legszebb példányok Tihanyban kerülnek elő.

A  pannoniai tenger üledékeit pannoniai rétegeknek nevezzük a geológiában 
és ez a balatonparti rétegcsoport Magyarországon különös jelentőségű, mert 
egyike a pannoniai fauna leggazdagabb lelőhelyeinek. Fordul elő másutt is 
Magyarországon pannoniai réteg, de korántsem oly gazdag kövületekben, mint a 
balatonmelléki. Természetesen azért nem hevernek útón-útfélen ezek a kövüle
tek, csak egyes helyeken vannak különösen nagyobb számban. így pb, ha Balaton
kenesétől az országúton Fűzfő felé haladunk, a Partfő után az ú. n. Itatóboz 
érünk. Ennek árkában töméntelen héjmaradvány található, de valami nagy 
köszönet nincs benne. Ugyanis az itt leszívárgó talajvíz annyira megrongálta 
a héjakat, hogy szinte szétmállanak az ujjunk között. Innen visszafelé haladva 
Balatonkenese felé, a Partfő aljában kevesebb számban, de igen ép és csaknem 
tökéletes példányokat találunk.

Hasonlóképpen Balatonfűzfőn, fenn a magaspart egyik nyugat felé néző 
részén, ahol egy helyen nagyobb partomlás történt, elég sok héj maradványt szed
hetünk össze s itt ráadásul a különböző rétegek is igen jól látszanak. Egyébként 
a rétegeket csaknem mindenütt már növényzet takarja és csak ott tárulnak fel 
jól láthatóan, ahol omlás vagy suvadás történt. A magasból leomlott vagy 
lesuvadt földtömegek elválásának helyén aztán a feltárult rétegek egész kor
szakokról beszélnek annak, aki járatos a geológia tudományában.



De érdekes az omlásokat és suvadásokat magukat is szemügyre vermi, 
főképpen azért, mert az avatatlan szemlélő előtt a kettő tulajdonképpen ugyan
olyannak tűnik fel. Lényegében pedig alapos különbség van omlás és suvadás 
között.

v Partomlás esetében a partfal valahol függőleges irányban megreped s a 
külső — természetesen kisebb — darabja elválik az eredeti tömegtől, aztán lezuhan 
úgy, hogy a felső része messzebb kerül a parttól, mint az alsó rész. Vagyis az alsó 
rész csaknem helyben marad, s így a part, mint egy szilárd nagy kőfal zuhan 
előre a földre, esetleg a vízbe. Ha a rétegeket jól megfigyeljük a frissen feltárult 
partrészleten, összehasonlítjuk a földre került, leomlott részletekkel és figyelembe 
vesszük az előbb elmondottakat, minden esetben hibátlanul meg tudjuk álla
pítani, hogy partomlással van-e dolgunk.

A suvadás egészen más természetű jelenség.
Suvadás esetében a pannoniai rétegekben mindig előfordulnak olyan fek

vésű agyagrétegek is, amelyek nem szükségképpen vízszintesek, hanem többé- 
kevésbbé szöget képeznek a vízszintessel. Ezeket a ferde agyagrétegeket a víz 
valamiképpen átáztatja, s így azok csúszósakká válnak. A rajtuk nyugvó rétegek 
aztán ezen a síkos agyagrétegen lecsúsznak, tehát tulajdonképpen a part egy 
darabja elválik az eredeti partdarabtól és eredeti helyzetét többé-kevésbbé meg
tartva úgy kerül odább, hogy az alsó rész kifelé csúszik, a felső rész pedig szinte 
helyben maradva lesüpped. Természetesen itt is vannak feltárult, friss rétegek 
s a rétegek helyzete árulja el itt is, hogy valójában suvadással állunk szemben. 
A suvadások sokszor embermagas rögöket halmoznak egymásra vagy egymás 
mellé s ezeket a nagy tömegű dombosodó, keményebb rögöket k u p á k n a k  nevez
zük. A régi suvadások hupáin, amelyek a tófenékre csúsztak le s ott a hullámok

3. Suvadás a balatonakarattyai parton.



kiegyenlítő hatására lapo
sak lettek, ma már minde
nütt kerek nádas foltok 
zöldéinek, s ha az ember a 
magas part szélén Balaton- 
akarattyáról Balatonaliga 
felé veszi útját, a kerek 
nádasfoltok nem minden
napi- érdekes látványt nyúj
tanak.

Maga a friss suvadás is 
nagyszerű látvány. 1938 ta
vaszán a balatonakarattyai 
Bercsényi part fürdőn tör
tént egy hatalmas suvadás, 
amelynek méreteiről a mel
lékelt kép nyújt felvilágo
sítást (3. kép.)' A suvadás 
szélessége 50—60 m, mély
ségben egészen a Balaton 
vizébe ért, tömege pedig 
pár ötemeletes pesti bér
ház tömegének felelt meg. 
A lesuvadt földtömeg el
sodort egy sor deszka
bódét és tönkretette a szé
pen kiépített partifürdőt. 
Szerencsére a suvadás ide
jében ember nem járt a 
veszélyeztetett területen.

Egy másik ugyancsak 
hatalmas suvadás Balaton
kenese és Fűzfőfürdő kö
zött volt. Ez már széles
ségben a 1 0 0  métert is meg- 4. A m agaspart egyik oszlopos elválású, érdekes a lakulata, 
haladta, mélységben szin
tén a Balaton vizéig nyomult. Tönkretette az országutat, az országút mellett 
elhúzódó vasúti töltést, úgyhogy egy-két hétig, míg a lesuvadt földtömegeket 
eltakarították, a forgalmat csak átszállással lehetett lebonyolítani. Ezt a suvadást 
aztán hónapokig tartó munkával rendbehozták, a földtömegeket megkötötték, 
víztelenítették, vízgyűjtő kutakat ástak bele, s a további csúszás ellen kőtöltés
sel biztosították.

Kisebb suvadásoknak évenkint négyszer-ötször is nyomára akadhatunk, 
ha pedig egy kis szerencsénk van, magunk is szemtanúi lehetünk. Mi okozza a 
suvadásokat?... Azt már mondottuk, hogy elsősorban az agyagréteg átázása. 
Az átázást okozó víz kétféle módon kerülhet oda. Először úgy, hogy a Balaton 
vize a meredek partok alá mossa be magát és alulról felfelé átáztatja az agyagot. 
Másodszor, hogy magában a pannoniai rétegekben vannak vizet tartalmazó 
kötegek s ezeknek vize az agyagrétegig jutva, azt a teljes átázásig nedvesíti. 
A partok egyensúlyának megbontásában a hullámoknak is szerepe van. Ezen a
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vidéken ugyanis erős nyugati szél fúj s ez a tó vizén erős hullámokat vet. A hul
lámok megtámadják a partot, alámossák, s az így megtámadott parton hamarább 
bekövetkezhetik a suvadás.

A Balaton partjának ezen a szakaszán épült ki Balatonvilágos, Balatonaliga, 
beljebb a magaspart fennsíkján Balatonakarattya, majd ismét a parton a fővárosi 
üdülőhely gyönyörű nyaralótelepe. Balatonkenese két magaspart közötti, lösszel 
fedett völgybe épült. Utána a magaspart oldalában villák sorakoznak Balaton- 
fűzfőig.

Az aligai magaspart csaknem mindenütt csodálatos látványt nyújt. Hol 
égbemeredő kopár földfalak fehérsége vakít a tűző napfényben, hol pedig a már 
lejtőssé vált partoldalon kusza és dús növényzet zöldje nyugtatja meg a szemet. 
A partfal pereméről pompás kilátás nyílik a Balatonra. Talán ez az egyetlen 
helye a Balatonnak, ahonnan ideálisan áttekinthető a tó északkeleti fele, a 
Balatonfő. A partfalnak van olyan része is, amelyen most kezd tanyát verni a 
növényzet és még jól látni a pannóniai rétegek helyzetét. Néha hullámosán vonul 
a fal (2. kép), mert már a csapadékvíz és a szél megbontotta az egységet. Sokszor 
egészen szeszélyes formák képződnek ki a partfalon. (4. kép.) Néhol megszűnik a 
fal folytonossága és a víz felől nézve, de akárcsak a partfal lábától is, szeszélyes 
bevágódások, sokszor egészen vadregényes völgyek keletkeztek.

Külön érdekességre tarthat számot Balatonkenese után a Partfő (1. kép) 
jellegzetes alakjával. A hatalmas fehér fal, mint valami félbemetszett hegy emel
kedik ki a síkságból. Közelebbről megnézve szinte iskolapéldája a víz és szél 
pusztításának, amely csipkés-homorúra vájta, marta ki a Partfő meredekségét. Aljá
ban természetesen már gyönyörű tenyészet van, emberi település is, mert a külön
leges vízviszonyok s a Balaton vizének távolsága miatt a Partfő nem suvadásos.

5. A Fűzfői öböl.



6. Kialakuló völgy a balatonfűzfői m agaspart fennsíkján.

A magaspart fűzfői végétől, a fűzfői öböl pompás körképe teljes szépségében 
tárul elénk. (5. kép.) Nem kell különleges szakértő szeme ahhoz, hogy meglássa 
az öböl klasszikus kialakultságát. Gyönyörűek a partot szegélyező, ringó nádasok, 
közöttük egy-egy fasor húzódik a víz felé csaknem egészen a víz széléig. Háttérben a 
Bakony látszik s ez még szebbé keretezi az öböl képét.

A Fűzfő felett elvégződő magaspart beljebb egészen különös. Ha valaki sze
reti az érdekes és meglepő alakulatokat, akkor itt ugyancsak eleget láthat, s mikor 
innen elkerül, alig akarja elhinni, hogy mindössze csak a Balaton magaspartjának 
fennsíkját járta végig s nem érdekes felvidéki részletet bolyongott be. Gyönyörű, 
kezdeti állapotban levő völgyek szabdalják szét a fennsíkot, amelyekről valóságos 
morfológiai tanulmányt lehet írni. (6. kép.) Völgyfők, amelyeket úgy, ahogyan 
vannak, terepasztalon.lehetne bemutatni, mint tökéletes típusokat... Az egész 
fennsík a kezdődő átalakulásformák valóságos gyűjteménye, iskolapéldája annak, 
hogy a csapadékvíz hogyan kezdi szétszabdalni a fennsíkot.

*

. . .  Ismeretlen Balatonpart... Ismeretlen, mert sokan járnak errefelé, de 
csak kevesen látnak is valamit ezekből a partokból. Pedig innen gazdag tapaszta
latokkal távozhat az utazó, a turista, a természetbarát. . .  és a természettudós is 
bőven gyűjthet anyagot kincses tarisznyájába.
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OZERO ÉS OZERÁNKA.
írta BEZDEK JÓZSEF dr.

- A kövesligeti határban lévé' Rákóczi szállástól * a Mencul (1487 m), a Kraszna 
(1568 m) havasok alatt a Talabor völgyében északfelé vivő úton, Alsókalocsa 
községnél tűnik fel a Niegrovec (1772 m) zordon tömege. Alatta a völgy szűkül, 
a lombos erdők helyét fenyvesek váltják fel.

Alsószinemér táján a meredek zöld hegyoldalt több helyen 20—30 holdnyi 
területű kopár kőtörmelék borítja. Nem morénamaradvány, hanem kőzetomla- 
dék, szögletes kőtörmelék. A meredek lejtők itt elveszik a kilátást, a völgy szű- 
kebb részében csupán a Capes (1330 m) csúcsa jelenik még meg. Egy kis völgy - 
tágulatban van Alsószinemér, majd ezután az Ozeránka patak beömlése felett 
a studenai duzzasztógáttól északra a huszti autóbusz végállomása, Felsőszinemér, 
az Ozirnia 1500 m havas lábánál. A keskenvedő völgyben a makadámút is véget ér. 
Nem messze innen egyesül a Sloboda és Rostoka patak Talaborrá. Az Ozirniától 
keletre a Sloboda balpartján emelkedik a Sekul (1394 m) csúcsa.

Az Ozero** tó az Ozirnia északi és északkeleti gerince lejtője tövében van. 
Ennek az északkeleti ág lejtőjén, mint a Niegrovécén, sok kőtörmelék látható. 
Ilyen kőtörmelék leszakadása zárta el a víz útját a völgy felé, 989 m magas
ságban. Az omlás helye ma is látható. Az így keletkezett bájos völgykatlanban 
terül el az Ozero tó 20 holdnyi víztükre. Mélysége a cseh erdőmérnöki hivatal 
mérése szerint 21 m. A tó alakja félhold, illetve szarv alakú. Közepetáján egyik 
gerinc félszigetszerűen nyúlik a tóba, majd mintegy 200 méteres távolságban 
sekély, 2—3 m-es víztükör után mint sziget emelkedik ki a tó közepén. A tó 
két kikeskenyedő végén deltaszerű torkolattal bővizű hegyipatak önti vizét a 
tóba. A víz színe a beletükröző fenyveserdő zöldje, meg az ég kékje s a változó 
felhőzet szerint alakul. A tó partján az erdőhatáron körös-körül néhány lombos 
cserje, virágos növény, meg pázsit fon zöld koszorút a parton. A völgyzáró gát

a Sloboda patak felé me
redek s lejtőjét a kör
nyező erdőknél jóval fia
talabb fák borítják. A gát 
belső fele feltöltött s nem 
oly meredek. Ezen a gá
ton épült a huszti sport- 
egyletnek, jelenleg nem

* A fejedelem m enekülé
sekor 1711 február 29-én a tá b 
lával megjelölt forrásnál p i
hent. A táb lá t Kövesliget köz
sége em elte tte  a millenáris év
ben. A csehek leverték, egy 
Szótár Ferenc nevű ru tén  p a 
raszt 20 évig re jteg e tte  a széna
padlásán. A m agyarok bejöve
telekor a kövesligeti főjegyző 
helyreál l ít ta t t  a .

** Ozero a. m. tó;  sze
rencsésebb a Szinem éri tó  el
nevezés. (Szerk.)
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Ozero az Ozirina hg. (1500 m) alatt. Szem ben a turistaszálló és kilátó. H áttérben a Sekul 1394 m.

Ozeranka a gát fö lö tt (Ozera gát).
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működő menedékháza. 
Van továbbá a tó part
ján egy nyitott kaliba 
is. A tónak a gát alatt 
fenéklefolyása van, erre 
vall a Sloboda felé futó, 
mintegy 10 km hosszú 
bővizű patak.

A Talaborba ömlő 
Ozeránka patak völgyé
ben is van tengerszem. 
A patak tágulata alkotja 
az Ozeránka tavat, amely 
gyönyörű fenyvesek közt 
van, s vizében a be
süllyedt, bedőlt fenyők, 
akár a Gyilkostóban, még 
láthatók. Felette emelke
dik a Peskuny (1252 m), 
mely a kőomlásos lejtőjű 
Niegrovec folytatása.

A tó alatt van az 
Ozera gát, ahol a patak 
vize nem természetes om
lásból, hanem mestersége
sen épített gát mögött 
duzzadt tóvá. A vadregé
nyes tengerszemszerű víz
tároló elől szép kilátást 
nvujt a Kamionka (1579m) 
bérce felé.

A talabormenti táj 
természeti szépségei mel
lett még a Sloboda fa- 
szerkezetű duzzasztó gátja 
is említést érdemel. Ez a 

lengyel határ közelében épült hatalmas víztároló teszi a tutajozást lehetővé a 
Talaboron. A Sloboda gát és a többi duzzasztógát környékén folyik a keskeny, 
2—3 szálfás tutaj készítése. A fenyőszálfákat mogyorófa gúzzsal] kötik csak 
össze, s^ígv úsztatják le az ügyes tutajosok a Tiszáig.

Az Ozera gá t felett. Szemben a K am ionka hegység.
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IRODALOM
Paul Brunton: I n d i a  t i tka i . (A Search 

in Secret India), fordította Baktay Er
vin dr. 347 old. 36 kép. Budapest, 1938. 
Rózsavölgyi kiadása.

Brunton könj^ve nem földrajzi vagy 
néprajzi szempontból foglalkozik Indiá
val, útleírásnak sem nevezhető. De a 
Kelet iránt érdeklődő olvasó mégis sok 
olyat ismerhet meg belőle, ami elválaszt
hatatlanul egybeforrt Indiának és India 
népének életével, úgyhogy legalább any- 
nyira jellemző vonásokkal szolgál ezek 
megértéséhez, mint a szigorúan vett föld
vagy néprajzi tanulmány. Különösen ta
nulságossá teszi Brunton könyvét, hogy 
éppen azokkal a nehezen ellenőrizhető, 
sokszor ellenőrizhetetlen jelenségekkel és 
mendemondákkal foglalkozik, amelyek a 
laikus nagyközönség képzeletét elsősor
ban szokták megragadni és kevésbbé lel
kiismeretes írók előadásán keresztül igen

sok tévedést, légbőlkapott mesét rögzíte
nek meg az olvasók véleményében. Brun- 
ton Indiának sokat emlegetett «miszté
riumait» akarta közvetlen közelből tanul
mányozni s a nyugati ember gyanakvó, 
éles kritikájával és megvesztegethetetlen 
logikájával vette bonckés alá a jelensé
geket. Ezek nagy többsége az író ítéleté
nek mikroszkópja alatt szemfényvesztés
nek, legföljebb érdekes kuriózumnak bi
zonyult. De Bruntonnak sikerült meg
ismernie India igazi szellemi értékeit is, 
amelyek, ha nem is járnak szemkápráz
tató .«csodákkal», lényegükben sokkal na
gyobb csodák, mert az emberi lélek ha
tártalan lehetőségeit tárják fel. Könyve 
mindenesére hasznos útmutató az indus 
lelkiség megismerésében és sok olyan kér
dést tisztáz, amelyekkel hatásra vadászó, 
felszínes szerzők annyiszor visszaéltek.

H .  B .

ISMERTETÉSEK ÉS HÍREK MINDENFELŐL
Ostmark és a Szudétaföld új közigazgatási

beosztása.
Ostmark új közigazgatási beosztása 

1939 május 1-én, a Szudétaföldé április 
15-én lépett életbe.

A régi osztrák tartományok területét 
a német közigazgatás hat kerületbe 
(Reichsgau) osztotta be, mégpedig : Wien, 
Niederdonau, Oberdonau, Salzburg, Steier
mark és Tirol néven. Vorarlberg egjadőre 
önálló közigazgatási kerületként a tiroli 
helytartó rendelkezése alá tartozik.

A  Szudéta vidék magva Sudetenland 
néven új Reichsgau rangra emelkedett, 
három közigazgatási kerületének szék
helyei Aussig, Eger és Troppau. Az ú. n. 
Hultschiner Landchent, Hultschin vidé
két Marisch-Ostrautól északra Porosz- 
ország Schlesien tartományához csatolták, 
a régi Csehország déli peremét az Ostmark 
kerületeivel és Bajorországgal egyesítet
ték. Niederdonau Reichsgauhoz a Bein- 
höfen, Tannenbruck, Naglitz és Weissen
bach községek vonalától délre, Oberdonau- 
hoz a Gross-Zmietsch, Krizowitz, Christian
berg, Alt-Spitzenberg, Ogfolderhaid, Per

nek, Parkpfied és Neuhofenig terjedő 
vidéket kapcsolták hozzá. Bajorországba, 
pontosabban Niederbayern-Oberpfalz köz- 
igazgatási kerületbe kebelezték be a Gra
fenfried, Mauthaus, Possigkau, Kleutsch 
és Chodenschloss vonaltól délre fekvő 
területet. P .  J .

Űj érctelepek Romániában.
Rövid francia jelentés számol be arról, 

hogy a Kárpátok külső lejtőjén, Ráinnicul- 
Sarat vidékén gazdag arany-, ezüst-,réz- és 
cinkérctelepeket fedeztek fel. Közelebbi 
adataink a leletről még nincsenek. P .  J .

A Hunlen vízesés és környéke Brit Colum
biában.
.Brit Columbia nyugati peremén az 

északamerikai Kordillerák Parti láncának 
hóval, jéggel borított ormai közé keskeny, 
meredekfalú fjordok nyomulnak fel. A 
hegyóriások gleccsereiből bővizű folyók 
továbbítják a vizet a fjordok felé. Ezek
nek a folyóknak fiatal, vad, még kiegyen
súlyozatlan völgyei alig járhatók, tavak, 
vízesések, szűk szorosok meglepetéseket
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tartogató láncolatai. Az északi szélesség 
52°15' táján a Burke Channel nevű íjordba 
torkollik a Bella Coola folyó ; alig 80—
100 km hosszú,t vizeit,*a 2660 m magas 
Mount Monarch északi oldalának gleccse
reiből gyűjti össze. Az egyes gleccserekből 
kiszakadó folyók fontosabbjai a Hotnarko, 
Atnarko és Talchako Kiver. A folyók a 
körülbelül 2000 m magas erőhatáron alul 
őserdőkön futnak keresztül; az elhagyott 
erdőségekben zavartalanul élvezik szabad
ságukat a grizzly medvék és mindenféle 
prémes állatok. A tengerparton van néhány 
lakott telep, de ezek lakói hajón érkeznek 
a Burke Channel vidékére, szükségleteiket 
hajók szállítják a helyszíni raktárakba és 
terményeiket ugyanilyen úton juttatják 
piacra. A telepesek ritkán távoznak a part 
közeléből, csak kisebb kirándulásokat tesz
nek a Bella Coola völgyében fölfelé, de a 
forráspatakok mentén már teljesen ma
gányos, csendes az őserdő. A Bella Coola 
vízvidéke valamikor egy Hunlen vagy 
Honlen nevű indiánus törzsfőnök vadász- 
területe volt ; az ő emlékét örökítette 
meg késői fehér utóda : George Turner 
prémvadász, amikor egy 1909-ben felfe
dezett vízesést róla nevezett el. Turner 
emlékét viszont annak a tónak a neve őrzi, 
amelyből a Hunlen vízesés kiszakad.

1938-ban Don Munday járta be a Bella 
Coola völgyrendszer és a Mount Monarch 
északi lejtőit. Kétszer is felkereste az 
Atnarko Rivernek azt a mellékvölgyét, 
amelyben a Turner Lake és Hunlen vízesés 
fekszik. Megállapította, hogy a pontosan 
még nem is térképezett vidék magas hegy
ormai, amelyeket Sir Alexander Mackenzie 
1793-ban messziről látott és Mountains 
Stupendousnak, Bámulatos hegységnek ne
vezett, nem állnak pusztán gránitból, ha
nem — legalábbis alacsonyabb részeiket — 
triaszkori vulkáni kőzetek takarják. A Tur
ner Lake völgye a tó felett legalább még 
15 km hosszú, V alakú teknő. Fenekén 
túlmélyítések helyén, részben moréna- 
gátacskák mögött kisebb V*—4 km hosszú 
tavak csillognak. Magát a körülbelül 9—10 
km hosszú Turner tavat hirtelen szikla
omlás duzzasztotta fel; aneroid mérések 
szerint 1160 m magasságban van a tenger 
színe felett. Nunday becslése szerint nem 
lehet nagyon mély ; a tó mellett, moréna- 
sáncok mögött mocsarak, mohalápok tar
káiknak. A tóból kiszakadó folyó először

egy 5 m magas, széles gránitlépcsőn bukik 
alá, majd 276 m magasságból az ú. n. 
Hunlen vízeséssel zuhanik le az örvénylő 
szakadékba. A zuhatag szélét lehetetlen 
megközelíteni, de alantabb, mintegy 80 
m-rel kiálló sziklafokot megmászva a nagy
szerű vízesés egész csodálatos képe egy
szerre látható. P . -/.
Német Antarktisz expedíció, 1938—39.

A Ritschmer kapitány parancsnoksága 
alatt álló Schwabenland nevű német gőzös 
1938 dec. 17-én futott ki a hamburgi 
kikötőből délsarki kutatóútjára. A fedél
zetén lévő tudós társaság a Déli Jeges 
tengeren, tengertani, meteorológiai, élet
tani megfigyeléseket kíván végezni; ha 
valahol partra szállnak, a földmágnesség, 
glaeiológia, földrajz és földtan szakemberei 
találnak majd tudományos kutató terepet. 
A Schwabenland két felderítő repülőgépet 
is vitt magával. P. J .
Egy sarkkutató halála.

A már évek óta működő brit-canadai 
Arktisz expedíciót nagy veszteség érte, 
egyik fiatal, lelkes tagja, Reynold Bray 
szerencsétlenség áldozata lett. A Fox 
öbölben úszó csónakját szétroncsolta a 
jégnyomás és mielőtt segítség érkezett 
volna, a bátor kutató vízbefult. , P .  J .

Ellsworth 1938—39 évi Délsark expedíciója.
Hírt adtunk már arról, hogy Lincoln 

Ellsworth 1938 nyarán Wyatt Earp nevű 
hajóján elindult New-Yorkból és Anglia 
érintésével Capetownba utazott. Október
ben szedte fel horgonyát Délaírikában, 
hogy kutatásainak színhelyét, az Antark
tisz Enderby földjét felkeresse. 1939 ja- 
nuárius 2-án a déli szélesség 69°10' és 
keleti hosszúság 76°30'-nél érték el a déli 
kontinens partját, az első felderítőrepü
lésre pedig januárius 11-én került sor. 
A keleti hosszúság 79°-át jelző délkör 
mentén haladtak előre a déli szélesség 
72°-ig, a parttól mintegy 340 km távolság
nyira. Ez volt az expedíció utolsó repülése, 
mert három nappal ezután a Wyatt Earp 
vezető tisztjét súlyos baleset érte s az 
expedíció kénytelen volt a sebesült gyó
gyítása érdekében azonnal visszatérni. 
Ausztrália felé indultak teljes gőzzel. 
Óceánográfiai tanulmányaikról és felderítő
repülés eredményéről bővebb jelentést még 
nem adtak közre. P. J .
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A H E L G O L A N D I ÖBÖL.
írta WALLNER ERNŐ dr.

Légvonalban mintegy 250 km az a partvonal, amelyet Dánia és Hollandia 
között a német birodalom az Északi tengeren magáénak mondhat. A németek 
szívesen nevezik «Német öböl»-nek, igazi öböl azonban csak a Weser és Elbe 
torkolatvidéke előtti rész, amelyet a németek is gyakran — mint a Magyar Tér
képészeti Intézet új Atlasza is — «Helgolandi öböl» névvel jelölnek. Ez a vidék 
egy nagy nemzetnek a világ országútjára nyíló kapuja, ezért mindinkább foko
zódó jelentó'ségre tesz szert.

A változó korok és események szerint hol a békés kereskedelem munkás 
keze, hol a hazáját védő acélos kar veszi át felette az uralmat. Amikor enyhe 
szellő hoz felüdülést és játékos hullámok edzik a fáradt testet, sok ezernyi 
vendég keresi fel partvidékét, de riadtan, menekülésre készen áll még a ten
gerhez nőtt lakosság is, amikor a félelmes erővel közeledő vihardagály felé 
tekint. Ha valahol, itt a tengerparton lehet látni és érezni, hogy valóban a 
küzdés az élet igazi célja és értelme. Amit a hullámok évezredeken át csend
ben építenek, azt egyetlen vihar szeszélye tönkreteheti. Ez szüntelen védeke
zésre és építésre készteti az embert.

A német partvidék fontosságát mi sem mutatja jobban, mint hogy a je
lenlegi német—angol háború során az angol repülőgépek első bombáinak cél
pontja Wilhelmshaven és Cuxhaven kikötők voltak. Ha a német tengerpart 
szerepét, helyzetét világosan akarjuk látni, ismernünk kell az Északi tenger 
földrajzi és gazdasági viszonyait. Az Atlanti óceánnak ez a legforgalmasabb 
melléktengere éles határok híján hozzávetőlegesen akkora, mint a Nagynémet 
birodalom s voltaképpen a Germán síkság folytatása. Mélysége a norvég partok 
előtt húzódó mély árok kivételével sehol sem haladja meg a 200 métert, sőt 
helyenkint, mint az Anglia előtti Dogger zátonyon, még a 15 m-t sem éri el. 
Az Északi tenger Európa törzsének nem is olyan régen elöntött része. A jég
korszak gleccserei a történeti idő kezdetén lenyúltak az akkor még száraz ten
gerfenékre s mint Prinz Gyula mondja : «a britek ősei száraz lábbal járhattak 
a germán erdőrengetegek felé mammut- és bölényvadászatokra». Anglia mai 
szerencsés helyzetét elsősorban a Hold árapályt keltő hatásának köszönheti, 
mert a hullámok, de főként a naponta kétszer érkező dagályhullám, s az időn
ként szokatlanul heves vihardagályok két felől ostromolt ák a kontinens felé 
vezető széles hidat. A beszakadás helyén keletkezett Calais szoros ma az európai 
tengerhajózás egyik legfontosabb pontja, s a rajta behatoló dagály az angol
hollandi partok legfőbb alakító tényezője.

Geológiai értelemben fiatal a Keleti tengerbe vezető szűk átjáró is, hiszen 
Dánia főként a jégkorszak hordalékanyagából épült. Az Északi tenger dél-
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keleti partvidéke a Schelde torkolattól Jylland félsziget csúcsáig tehát negyed
kori és még fiatalabb eredetű, míg a délnyugati francia és angol partvidék 
alapjait valamivel idősebb harmad- és középkori rétegek alkotják. Teljesen el
térő' ezektó'l a skót és norvég partok felépítése. A lezökkent ősi, hatalmas Cale- 
doniai hegyrendszer fennmaradt darabjai ezek az Északi tenger 450 km széles 
igazi atlanti kapujának két oldalán.

Eltérő szerkezeti felépítésüknek megfelelően a partvidékek tájképi és gazda
sági tekintetben erősen különböznek egymástól. Az emelkedő norvég partokkal 
ellentétben a hollandi és német part süllyed. Ez az évezredes lassú mozgás 
végeredményben szemmellátható változásokat okozott. Amott meredeken emel
kedő partfalak,, mélyen benyúló keskeny öblök, emitt a tenger szintje alá süly- 
lyedt, mesterségesen védett lapályok. Amott a hegyvidék erdőgazdálkodását a 
szelidebb lejtőkön legelők, szántók tarkítják ; emitt alföldi, bőven termő mező- 
gazdaság váltakozik a vizes területek rétgazdálkodásával. Ott, ahol a bánya
kincsek közel kerülnek a parthoz, — mint Észak-Angliában — vagy ahol sűrűn 
lakott belső vidékek találnak természetes és könnyű utat a partokhoz, nagy 
ipartelepek és kikötővárosok keletkeztek, teljessé téve az Északi tenger gazda
sági sokoldalúságát. Átjáróit hozzávéve, nyolc ország fekszik partjain, köztük 
három nagyhatalom.

Ha azt kérdezzük, melyik ország számára legfontosabb az Északi tenger, 
a felelet egy pillanatra sem lehet kétséges. Elsősorban Németország, azután 
Hollandia és Belgium azok, amelyek számára ez a hajóút életkérdés. Német
ország kirekesztve a világgazdaságból, Hollandia és Belgium elvágva gyarmatai
tól és piacaitól, elszegényedésnek, népességük számbeli csökkenésének, európai 
tekintélyük teljes hanyatlásának néznének elébe. Nem így a többi parti ország. 
Ezek vagy könnyebben függetleníthetik magukat gazdasági tekintetben mások
tól, vagy más, közvetlenebb úton kapcsolódhatnak be a világforgalomba. Ezért 
Hollandia és Belgium gonddal féltett és őrzött semlegessége, ezért Németország 
elszánt küzdelme. Nem volt titok, hogy az európai határkérdéseit elintézett 
Németország előbb-utóbb részt kér a világgazdaság irányításában. Talán ezért 
siettette a lengyel batárviszály tisztázását, míg Anglia ezért igyekezett azt kés
leltetni. Mert a német—angol küzdelem igazi értelme gazdasági, oka az az erő, 
amely a Rajna—Weser—Elbe útjain áramlik kifelé, s ezért fordulhat ma feszült 
figyelemmel a világ a Helgolandi öböl felé.

Még annak is, aki a térképet csak felületesen szemléli, feltűnik ennek a 
partvidéknek sajátságos szerkezete. Hollandiánál kezdődik mint tagolatlan part
vonal, amely megszakad, de a Eríz szigetek láncában nyomon követhető Jylland 
nyugati végéig. Ott is, ahol ép, ott is, ahol szigetekre bomlott, hatalmas düne- 
vonulatnak része. Ezt a helyenként 40—50 m magas bomokbuckasort a tenger 
építette. Addig ugyanis, amíg az Északi tenger Anglia felől zárt volt, a folyók 
hordalékából hosszú turzások keletkeztek. Apálykor ezekről a finom homokot 
felkapta a szél s a part felé vitte. így nőttek és vándoroltak a homokbuckák 
— dünék — természetes védőgátakká válva az elrekesztett s lassan feltöltődő 
lagunaszerű tavak előtt. Az angol—francia partok elszakadása után azonban 
az Északi tenger déli része megszűnt csendes öböl lenni. Olyan romboló vihar
dagályok, mint amilyenekről számos történeti feljegyzésünk van, azonnal meg
indították az ép dünesor ellen az ostromot, s szigetek füzérsorává oldották fel. 
Behatolt a tenger a dünék mögé s visszahódította azt, amit nemrég elveszített. 
Ahol emberi kéz védekezése nem állta útját, vagy ahol az igyekezet gyengé
nek bizonyult, a rombolás alig ismert határt. A Dollart öblöt a XII—XIII.
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században kezdte kialakítani, s 1277 Karácsonyán eg3’szerre harminc falut söpört 
el az ár. A korán megindult gátépítés ellenére még 1855-ben is pusztult el 
falu. Ma már alig van veszélyeztetett partrész védőgát nélkül* de a küzdelem 
az ember és természet között ma is kemény.

Két partvonal van tehát a Helgolandi öbölben. A régit a Fríz szigetek 
tengerre néző külső dünéi jelölik, a belső, újat többnyire gátak alkotják az 
öblök és folyók mentén. Egyik partvonal sem állandó, mert a tenger és az em
ber kölcsönösen igyekeznek területet hódítani egymástól. A két partvonal kö
zött van a Watt tenger apálykor sekély, gázolható vize. Ezen a kétéltű, hol 
száraz, hol tenger területen a nyílt tengernek naponta kétszer ki és beáramló 
vize mély árkokat mos, s ezeken járnak dagálykor a kis helyi hajók. Különös 
világ ez a kettős partvidék. Sajátos rajta és körülötte az élet. Annyi újat és 
érdekeset nyújt a tengerhez csak néha jutó kirándulónak, annyi egymásba kap
csolódó tájalakító erőt és jelenséget tár elénk, hogy tanulmányozása külön föld
rajzi fejezet. Vonzó és változatos minden természetjáró szemében ; ismertetésére 
visszatérek még más alkalommal.

Most inkább az a kérdés foglalkoztat sokakat, kedvező vagy kedvezőtlen-e 
a mai háborús helyzetben a német tengerpart? Érheti-e innen támadás a biro
dalmat? Ha figyelembe vesszük, hogj’ az angol tengeri hatalmi túlsúly követ
keztében a németek szerepe csak a védekezés lehet, azt kell mondanunk, hogy 
ilyen szempontból a part nemcsak kedvező helyzetű, hanem egyenesen meg- 
támadhatatlan. Az öblök és torkolatok könnyen elzárhatok és alig néhánjT pon
ton hatolhatnak be mélyjáratú hajók: A német hadihajók messze a nyílt ten-

K ilátás a helgolandi dünére. Dagálykor a keskeny düneszigetnek csak a közepe m arad száraz. 
Finom bársonyos hom okja m iatt a helgoiandiak kedvelt fürdőhelye.
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Husum  halászvároska kikötője.
A hajók csak dagálykor já rh a tn ak  be, apálykor — m int a képen is — szárazra kerülnek.

gertől kitűnő menedékhelyeket találhatnak, idegen hajók azonban nem merész
kedhetnek be. A zátonyok békés időben is óvatosságra intenek, hát még akna- 
zárral súlyosbítva. Elegendő volna a jelzések eltávolítása, hogy bizonytalanná 
tegyen mindenféle közlekedést. Csapatok partraszállítása a Helgolandi öböl 
német partján olyan kísérlet, amely a vállalkozóknak bizonyosan pusztulását 
jelentené. Csak repülőgépek kereshetik fel és találhatják meg a hajókat, mert 
kevés és ismert a mélyjáratú út és öböl. Érthető és indokolt a német légvédelem 
hatalmas felkészültsége. Az angol repülőknek Londontól a tenger fölött 7—800 
km utat kell megtenniük, hogy a Weser—Elbe torkolat vidékre jussanak, Hol
landia fölött pedig 500 km-t, hogy a rajnai iparvidéket megtámadhassák.

A Helgolandi öbölbe három nagy német folyó ömlik s mind a három más
más német termelőtáj természetes útja a tengerhez. A torkolati kikötők szerepe 
csak békés időkben nyilvánulhat meg. Háborúban a német kereskedelmi hajók 
tétlenségre vannak kárhoztatva, a kikötők élete megbénul. A legnyugatibb folyót, 
az Ems-et csatornahálózat köti össze a Ruhrvidéken át a Rajnával, s így itt 
a nyugati iparvidék német földön át közvetlen összeköttetésben van a ten
gerrel. Ez azonban a belga—hollandi területen átmenő természetes útirányok
kal sohasem versenyezhetett s ezért Emden (35,000 1) kikötője nemzetközi je
lentőségre nem is tett szert. Annál inkább a Weser torkolatában nagy múltra 
visszatekintő Bremen (350,000 1). A tenger pusztító munkája nyomán úgy az 
Ems, mint a Weser torkolata egy-egy öböllel bővült. Míg azonban az Ems menti 
Dollárt öböl a hollandi határon minden jelentőség nélkül maradt, addig a Weser- 
től nyugatra a Jade öböl 5 km széles bejárójának nyugati szélén találjuk Német-
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Részlet Bremen kikötőjéből.
A ném et tengeri kereskedelem nagyságát híven tükrözi vissza az árbocerdő.

ország legfontosabb északitengeri hadikikötőjét, Wilhelmshavent (80,000 1). 
Az alacsony, sík partvidéken könnyű volt a hajóépítés, szerelés, javítás stb. 
céljaira megfelelő medencéket mélyíteni s a város ma egyetlen hajóműhely. 
Az Ems—Jade csatorna biztosítja számára a ruhrvidéki szénnel való zavar
talan ellátást.

Amíg a német birodalom politikai súlypontja nem tolódott el kelet felé, 
Bremen könnyen bírta a versenyt Hamburggal. Amint azonban Berlin végleg 
átvette a vezető szerepet, Hamburg (1.500,000 1) hatalmasan előretört. Az 
Elbét ma a fővárossal és a keleti vidékekkel hajózó csatornák kötik össze, s 
Hamburg még a Keleti tenger kikötőivel is versenyre kél. Ezt csak elősegíti 
az Elbe torkolatába nyíló, a Keleti tengert az Északi tengerrel összekötő és 
nagy tengeri hajók számára is járható Vilmos császár csatorna.

A Helgolandi öböl partvidékének sekély, nehezen megközelíthető volta 
miatt a folyótorkolatokon kívül nem is találunk jelentős kikötőt sehol. Csak 
halászvároskák és a nyáron megélénkülő fürdőforgalom céljait szolgáló kikötők 
vannak a Watt tenger partján. Halászat és fürdőélet ma a parti lakosság meg
élhetésének két főforrása.

A partra kigördülő hullámok örökös játéka, a pormentes sóspárás levegő, 
a kínzó hőséget távoltartó állandó üde szellő, a dünék bársonyos homokja, 
az apálykor pompás játszóteret nyújtó zátonypadok mind megannyi balzsam 
a hajszához szokott nagyvárosi ember idegei számára. Nem csoda, hogy ahol 
fürdésre alkalmas a part, s az igényeket csak valamennyire is kielégítő lakás 
akad, megjön a nyári vendég. A Watt tenger csendesebb zugait a szerényebb,
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a nyílt tenger nagyvilági helyeit a módosabb és költekezőbb közönség keresi 
fel. Németyik fürdő, mint Norderney a Keleti, Westerland a Nyugati-Fríz szi
geteken, vagy Cuxhaven az Elbe torkolatánál, európai hírre tett szert. A fürdő
vendégek száma nyaranta mindegyikben meghaladja a 80,000-t, s csak ter
mészetes, hogy ennek nyomán minden foglalkozási ág megélénkül. Ezek a más
félszázad előtt csendes, néhol kietlen szigetek nagyot változtak. Vasutak, kikötők 
épültek rajtuk, menetrendszerű légijáratok keresik fel nyaranta őket és Sylt, a 
legészakibb fríz sziget, a nagyszerű Hindenburg töltéssel szárazföldhöz kap
csolódott félsziget lett.

A Helgolandi öbölben a régi települések két irányban fejlődtek. Egy részük 
megnőtt, nagyforgalmú modern kikötővé fejlett, másik része a fürdővendégek 
igényeihez alkalmazkodva megcsinosodott, szórakozó és üdülőhelyekkel bővült. 
Mivel az átalakulás során elsősorban a régi városrészek estek áldozatul, legtöbb 
helyen hiányzik a régi meghitt városkép. Ilyeneket ma főként a halászvároskák
ban találunk. Stade, Glückstadt, Friedrichstadt, Husum stb. piacterei csúcs- 
falas házaikkal ma is egy darab középkort varázsolnak elénk.

A fürdőélet helyi jelentőségével és idényhez kötöttségével szemben a ha
lászat az egész birodalom élelmezése szempontjából állandó és növekvő fon
tosságú. Azok a pöfögő, igénytelen motoros halászbárkák, amelyekkel a part 
minden része előtt sűrűn találkozunk, egyenkint túlszerények ahhoz, hogy ér
tékeljük munkájukat, összességükben azonban nem kicsinylendők, hiszen csupán 
a parti halászat évente 20 millió kg apró rákot fog ki és belőle másfél millió 
márkát árul. A német északitengeri halászat évi mennyiségét átlag 140 millió 
kg-ra, értékét pedig 70 millió márkára becsülik. Feltűnő az így piacra kerülő 
táplálék olcsósága, s jelentőségét talán még jobban megértjük, ha összehason
lítjuk a legnagyobb részében Németország felé irányuló magyarországi élősertés 
kivitellel, amelynek 1938 évi teljes értéke, 35 millió pengő, a német halászat 
felét sem tette ki. A hadszíntérnek az Északi tengerre történt kiterjeszkedése 
következtében a német halászat úgyszólván megszűnt. Kiesése, mivel a keleti- 
tengeri halászat az északitengerinek csak egv tizedét teszi, érzékeny csapás a 
német nép élelmezésére.

A hajóépítő technika óriási haladása megváltoztatta a folyótorkolatokban 
az életet. A nyílt tengertől 100 km-re fekvő Hamburg és Bremen valamikor 
azért húzódtak olyan mélyre, hogy a szárazföld felől könnyebben elérhessék. 
A mai kor siető emberének ez a tengertől való távolság már sok. Új kikötők 
keletkeztek kis halászvárosokból, hogy a nagy hajóknak ne kelljen lassan és 
óvatosan a folyón felfelé menniök. Igv nőtt naggyá Bremerhaven és Cuxhaven 
a torkolatok külső részén.

Az a dagály, amely a partok mentén az embert állandó munkára készteti, 
a folyókban helyette dolgozik. Az Északi tenger valamennyi folyójának azért 
tölcsérszerű a torkolata, mert az árapály tisztogatja. A hordalék messze kijut 
a tengerbe s a lerakódó iszap másutt segít új területet hódítani. A Helgolandi 
öbölben a dagály nem éri el az angol vagy francia partok 5—6, sőt helyen kint 
10 méteres dagátymagasságát, — átlaga csak 3 m — de azért felhatol Ham
burgig és Bremenig. A Földközi tenger alig néhány centiméteres árapálya miatt 
ott a folyók torkolatai zátonyos, szerteágazó delták, messze kergetve a kikötő
ket a folyóktól. Ezért nagy a különbség tájképi tekintetben Hamburg és Genova 
között. Hol van Hamburgtól a nyílt tenger, amely a napoli vagy genovai 
hegyoldalakról oly csodásán szép látvány. De még nagyobb a különbség a véd- 
hetőség tekintetében. Az olasz kikötők nvilt fekvése sok mindenre ad magva-
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rázatot és élesen megvilágítja, miért törekszik Olaszország a Földközi tengeren 
másokkal legalább is egyenlő hatalmi ranghoz jutni. Amilyen mély értelme van 
a Földközi tenger partjain a biztonságnak, éppofy üres szó ez az Északi tenge
ren, ahol a természet egyformán adta meg azt a partoknak.

Csak egyetlen hely van, — Helgoland — amely köröskörül a nyilt ten
gerrel dacol, s mint messzire tolt előőrs véd és kémlel. Az alig fél km2 nagy
ságú — a Margit-szigetnél is kisebb — sziget, Cuxhaventől 67 km-re, az Északi 
tenger egyik legérdekesebb pontja. A jégkorszak végén még két sziget emel
kedett ki a habokból, de a keleti már arra a sorsra jutott, amit a tenger Helgo- 
landnak is szánt — elpusztult. Homokpad és düne foglalta el helyének egy 
részét. A megmaradt szirteket az ember segített elhordani, gipszet termelve 
ki róluk.

Helgoland 40—50 m magas meredek triaszkori homokkő szikláit alul a 
tenger, felül pedig a napsugár és fagy egyformán támadja. A kevéssé ellentálló 
kőzet érdekes sziklaalakulatokat hoz létre s valóságos iskolapéldája a meredek 
part lepusztulásának. Apálykor jól kivehető a széles talapzat ; a törmelékkel 
fedett jellegzetes abráziós terrasz. A szél pusztító ereje magas növényzetet 
nem tűr, az állatvilág pedig a táplálékhiány miatt szegényes. Csak a madár
világ gazdag, a sziklahasadékokban pedig félméteres homárok tanyáznak. Évente 
60—70 ezer darabot fognak ezekből az ízletes húsú tengeri rákokból.

Helgoland. A sziget meredek falán jól kivehető a homokkő rétegzettsége. 
A különálló szirtet a tenger romboló m unkája különíte tte  el.
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A hosszú dán és angol uralom után a németek 1890-ben a zanzibári szer
ződéssel — fontos keletafrikai érdekek feláldozása árán — jutottak a sziget 
birtokába. Első dolguk volt a további pusztulás ellen hatalmas védőgátakat 
emelni s a szigetet megerősíteni. A világháború előtt épített s kiterjedésre nézve 
az egész szigettel egyenlő nagyságú új hadikikötőt a versaillesi békeparancs 
értelmében szét kellett rombolni. Nem tudjuk, mennyire volt ideje a harmadik 
birodalomnak ezt helyreállítani, de feltehető, hogy a kisebb hajóegységek és 
főként tengeralattjárók számára jó támaszpont létesült. A sziget világítótornyá
nak csúcsa 82 m magasan a tenger fölött adja le fényjelzéseit, amelyek 40 kiti
néi messzebbre látszanak.

Két ízben virradt a történelem során szerencsés időszak a sziget lakosaira. 
Az egyiket a XV. század végén a néhány évtizedig tartó gazdag heringhalászat- 
nak, másikat a XIX. század elején Napoleon szárazföldi zárlatának köszönhette. 
Az akkor angol kézen levő szigetről sikerült fenntartani a szárazfölddel a ke
reskedelmet. Méltán nevezték «Kis Londonénak akkoriban Helgolandot, mert 
több mint száz német, angol, hollandi cég lerakata ütött itt tanyát.

Vájjon milyen sors vár rá a mostani nagy mérkőzés befejeztével?
Az északhannoveri és schleswig-holsteini part mentén a mélyen fekvő ned

ves zöldelő rétek — a m a r s c h  — csendes tája, legelésző fekete-tarka marhái
val, vagy a magasabb, száraz homokos g eest szántóföldjein dolgozók békés mun
kája mit sem sejtet azokból a gondokból, amely ezt a vidéket ma eltölti. Föld
jüket, vagyonukat nem féltik, azt segít megvédeni a tenger. De érzik, hogy 
ez a tenger ma nem az övék, s a tengerek sokat hangoztatott szabadsága volta
képpen egyoldalú kiváltság. Tudják, hogy jólétük alapja a nekik is szabad ten
ger és azért küzdeni kell, mert érdemes.

A «MACSKÁK VÁROSA».
irta FEJŐS PÁL.

S u a k i n  a Vörös tenger nyugati partján fekszik, Angol-Egyiptomi Szudán 
kohóhoz fogható hősége nehezedik reá. Kétségkívül a világ egyik legfurcsább 
városa. Márványpaloták, karcsú, kecses minaretek, ágyúcsöveket meresztő 
katonai erődítvények, rácsos ablakokkal lezárt háremek, mór árkádok : ez a város, 
s az egyedüli lakosság : macskák.

Néhány évtizeddel ezelőtt a Vörös tenger legbüszkébb kikötője volt. Selyem
mel s a Kelet fűszereivel megrakodott gőzösök vetettek horgonyt, Keletindia 
teáját és fahéját szállító teherhajók kötöttek ki itt, útközben a Suezi csatorna 
felé. Ám ekkor harminc kilométernyire északnak Suakintól, az ott lakó göndörhajú 
feketék területén, idegenek jelentek meg. Fehér emberek, kháki-színű ruhában, 
fejükön trópusi sisakkal. Különös szerszámokat hoztak magukkal, hosszú mérő
láncaik voltak és hónapokon át egyre csak húzgálták láncaikat össze-vissza a 
homokos talajon. Aztán a tengerpart fövenyén álldogáltak és miközben csörgött 
róluk a verejték, egész nap csak vitatkoztak és veszekedtek egymással. A fekete 
törzs fiai olykor közelükbe lopakodtak és tiszteletteljes távolságból bámulták 
őket, amint az idegenek nehéz cipőikkel a mély homokban dagasztottak. Vájjon 
mit művelhetnek?... Biszmillah! Miféle furcsa emberek is azok a hitetlenek! 
Ugyan már mi értelme van annak, hogy láncokat húzogassanak ki végeszakadat- 
lanul a sivatag homokján?
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Omladozó, néptelen házsor Suakinban. (Szerző felvétele.)

Újabb hónap telt el és a hitetlenek száma egjTe növekedett. Egész hajó- 
rakományszámra érkeztek már. Azután még furcsább hajók jöttek, füstöt és 
gőzt okádó szörnyetegek. Ezek kikanalazták a nedves fövényt a tenger fenekéről 
és mérföldekre szétszórták a homokot a parton, a víz mélyén pedig valóságos 
árkokat vájtak. Végezetül pedig egymáshoz hajszálnyira hasonló épületek növe
kedtek ki gombamódra a talajból és a Vörös tenger új kikötőt kapott : P o r t  S u d a n  
volt ez.

Suakin régi kikötővárosának kereskedői és kalmárai neszét vették, hogy 
új kikötő készül. Mosolyogtak, tiszteletreméltó szakállukat simogatva és csak 
szívták tovább a vízipipájukat. Szép karikákat fújtak a beszívott hűs füstből. 
Milyen bolondok is azok a hitetlenek!... Ugyan kinek jutna eszébe máshová 
vezetni hajóját a Vörös tengeren, mint Suakin révébe?... Talán nem Suakin a 
legpompásabb kikötő, amit Allah valaha megteremtett?... És talán nem Suakin
ban áll Ibráhim háza?... Ahol a berber lányok kárpótolják a hajóskapitányokat 
a tengeren töltött hónapok fáradalmaiért?...

Eh! Ez megint csak a hitetleneknek valami újabb bolondsága! Ki
nek kerekednék kedve rá, hogy a göndörhajú feketék közt kössön ki a 
hajójával!?

Hanem egyszerre csak különös dolgok kezdtek történni. Furcsa, megmagya
rázhatatlan dolgok. A hajók elhaladtak Suakin előtt, anélkül, hogy betértek volna



a kikötőbe! Ibráhim berber leányzói nap mint nap tétlenül szundikáltak. A pénz
vált óházakban a görög hivatalnokok nagyokat ásítottak, mindenféle ákombáko- 
mot rajzolgattak itatóspapirosuk szélére, fogukat piszkálták vagy elbóbiskoltak 
magas asztaluk lejtős lapjára ejtve fejüket. Mintha egész Suakin álomba merült 
volna. A csónakosok, fejükön rikítószínű, tarka turbánjaikkal, egész nap álmo
dozva henyéltek a rakpart márványán elnyúlva. Lord Kitchener rezidenciája 
előtt a kígyóbűvölő nekivetette hátát az egykori korbácsoló cölöpnek és az igazak 
álmát aludt a. Kígyói — két nyavalyás, fogatlan, vénhedt kobra — kosarukban 
összetekergőzve követték gazdájuk példáját. így szunnyadt egész Suakin. Béké
sen, édesdeden, biztonságban. Egy pillanatig sem kételkedett senki abban, hogy 
a hajók majd megint horgonyt vetnek a kikötőben és a rakpartokon ismét sürgő
forgó élet fog zajlani.

Ekkor a Kábel Társaság nagy háza bezárta kapuit. A nagy zöld üzleti 
könyveket ládákba csomagolták és Mahmud hat tevéje szép lassan elkocogott velük

az új kikötő irányában. 
A görög hivatalnokok be
csomagolták illatszerrel 
átitatott ruháikat és ma
guk is útrakeltek a zöld 
könyvek és Mahmud te
véinek nyomában. A hi
tetlenek — egyik a má
sik után — hagyták el 
Suakint. Egyedül a Pró
féta követői lézengtek 
még az árkádok alatt, 
no meg az őrség rótta to
vább kimért lépteit a 
Rezidencia előtt a nap
sütésben, a két nagy 
bronzágyú közt. S aztán 
egy szép reggelen a zászló
rúd pusztán meredt az 
ólmos égbe. Elmentek 
hát a katonák is. Hanem 
a kalmárok nem mozdul
tak. Makacsul várták a 
hajókat, amelyek csak 
nem akartak megérkezni 
soha. Az élet csönde
sen, álmosan folyt tovább 
Suakinban. A város csönd
jét csupán a muezzin 
szava törte meg — A l l a h , 
la  i l  A l l a h !  — a Pró
féta híveit imára hívo
gatva.

Akkor aztán egy 
éjjel Ibráhim lányai is 

Ibráhim  háza. (Szerző felvétele.) megszöktek. Fatmé —

'
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akinek gödröcskék voltak az arcán — magával vitte Ibráhim pénzesládáját 
is. Másnap reggel Ibráhim utánuk eredt, abban a reményben, hogy utoléri őket. 
Vissza sem tért többé.

Ekkor a kalmárok közül is el-eltűnt néhány. Mindig éjszaka léptek meg, 
mintha szégyelnék és árulásnak éreznék a szökést. Az öregek azonban ottmarad
tak és lassanként meghaltak. Egyiket a másik után vitték ki a fallal körülvett 
kis temetőbe, mely a kikötő déli végén állt. És a gyászolók száma egyre fogyat
kozott. Velük együtt a város is kihalt. A nagy márványpaloták lassanként rom- 
ladozni kezdtek, díszeik lemállottak a Nap könyörtelen hevében, Papoupulos 
hajófelszerelő áruházának árkádos homlokzata pedig a sivatag felől hirtelen 
támadt forró szél érintésére egyszerre csak összeomlott. A minaret tetején körül
futó erkély is leszakadt aznap. Ugyanazon az éjszakán a muezzin is tovább- 
állot.t. Szegény fickó, ugyan mi mást tehetett volna?... Csak nem énekelhet egy 
muezzin egy üres városnak egy erkély télén minaretről?

Hanem a macskák ottmaradtak. Az összeromlott házak omladékai közt 
rohamosan elszaporodtak a patkányok. A macskák berendezkedtek az elhagyott 
háremek szőnyegein és vánkosain. Bőségben éltek és elfoglalták a város egykori 
lakóinak helyét. Az anyamacskák bámulatosan sok kölyket hoztak a világra. 
Macskák sétáltak a puszta utcákon, a házak lapos tetőin ; bekvártélyozták magu
kat a Rezidenciába, a börtönbe, a minaretbe és Ibráhim házának hűs pincehelyi
ségeibe. Macska, macska volt mindenütt, macskák aludtak a verőfényben, macs

A Rezidencia, amelyben egykor Lord K itchener székelt. (Szerző felvétele.)
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kák ásítoztak az ablakokban, macskák mosakodtak vagy szépítették magukat 
kacérul, Kitchener ágyúin ülve.

A Rezidenciában, a katonai főparancsnokság tágas, hűvös hivatalszobáiban 
macskák szunyókáltak a nagy asztalok tetején. A hatalmas karosszék foszladozó 
ülésén apró gombolyagokban kölyökcicák heverésztek, — azon a széken, amely
ben egykoron Horatio Herbert Kitchener, Khartoum Lordja, 0  Brit Felségének 
tábornagya ült és terveket szőtt, hogy miként gyűrje le a Málidi hadait. . .  Az 
egyik sarokban, éppen Obdurman térképe alatt, két macska aludt egymáshoz 
simulva nagy kényelmesen. Amint belépek, egyikük felébred, lustán kinyújtja 
elsőlábait, álmosan rámpislog, aztán nagyot ásítva falnak fordul és folytatja álmát.

A mecsetben a födél egy része beomlott. A vakítóan fehér napfény vastag 
ezüst sugárnyalábként árad be a nyíláson. A sugárözönben zümmögő vadméh 
csapong, táncol erre-arra. Kis vörös cica kapkod lábával a méh után. A mecset 
porlepte előcsarnokában egy pár viseltes arab szandál álldogál. A nagy csarnok 
végén imaszőnyeg maradványai foszladoznak. Hol van az imám, aki valamikor 
erre a szőnyegre borulva fordult Kelet felé?... A-következő ház háreme csaknem 
hibátlan állapotban maradt. Mindenfelé szőnyegek és vánkosok hevernek szét
szórva, rajtuk hulladék, omladékdarabok. A sarokban macskacsalád tanyázik. 
A világosság az ablak csipkés rácsozatán keresztül árad be és fekete-fehér sávokat 
rajzol a kiscicákra, mintha apró zebrák volnának. A falon, olcsó, kopott rámá
ban, félig vakult tükör torzítva veri vissza egy rozsdaszínű nagy kandúr alakját.

*
Csak egyszer egy évben zavarják meg emberi látogatók Suakin álomvárosá

nak macskalakosságát. A szudáni angol-egyiptomi hatóságok errefelé irányítják 
a Mekkába igyekvő zarándokok tömegének egy részét. A jámbor mozlimok 
kitérnek a macska-lakók útjából. Türelmesen várakozva a vesztegzár végére, 
a város falai körül tanyáznak félig katonai jellegű sátortáboraikban és sohasem 
lépik át a magas Khartoumi kapu küszöbét. Ha valamelyik hádzsi túlközel a 
falhoz teríti le imaszőnyegét vagy bemegy az omladozó városba tüzelőfát keresni, 
akkor a macskák nyomban talpon teremnek. Kibújnak a házakból és összeverőd
nek a zarándok körül. Félreszegett fejjel figyelik az ima szertartásos mozdulatait. 
Sűrű nyávogásokkal zavarják az istentiszteletet és számuk percről-percre növek
szik. S amikor elegendő sokan vannak már, elkezdenek sziszegni, fújni, morogni 
és horkantani, míg a zarándok össze nem göngyöli szőnyegét és vissza nem oscn 
a táborba. De az ilyen erélyes fellépésre ritkán van szükség. A zarándokok már 
régóta tudják, hogy Suakin immár visszavonhatatlanul «a Macskák Városa»...
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NEW SOUTH WALES KÖZLEKEDÉSI VISZONYAI.
írta GÁL ZOLTÁN dr.

1788 januárius közepe táján Ausztrália keleti partvidékének egyik viharok
tól védett, festői öblében egy angol hajó kötött ki. Mintegy 1000 fegyencet hozott 
az anyaországból. Ezek voltak New South Wales első telepesei.

A kedvetlen, elkeseredett, reménytelen száműzöttekhez a csoport .vezetője, 
Ausztrália első főkormányzója, Phillip Artur tengernagy a következő szavakat 
intézte : «Kevés nemzedék fog letűnni a Föld színéről, amikor ez a község, melyet 
most alapítani szándékozunk, már a déli félgömb középpontja s a Déli óceán 
legragyogóbb drágaköve lesz.»

A csodálatos pontossággal beteljesedett jóslat jut az érkező eszébe, amikor a 
Port-Jackson öböl bejáróján keresztülhaladva megpillantja «Dél Királynőjét», 
Sidneyt.

A szemünk elé táruló öböl a földkerekség legkitűnőbb kikötői közé tartozik. 
A szeszélyesen szerteágazó öböl számtalan öbölrészt foglal magába. Ennek követ
keztében a kikötőhelyeknek egész sora áll a hajóforgalom rendelkezésére. Ez a 
körülmény tette lehetővé, hogy egyes öblöket kizárólag a személyforgalom, 
másokat pedig csak a teherforgalom céljaira használjanak fel.

Amint hajónk jobban megközelíti a partot, rögtön szemünkbe ötlik a 
partvonal jellegzetes alakulása. A tenger hullámai meredek, sok helyen csaknem

Szeszélyesen kanyargó partvonal.
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A Blue M ountains hom okkőtakarójának m eredek falai.

függőleges sziklafalakon törnek meg. Az öböl ennek következtében olyan jelenté
kenyen mély, hogy az óceánjáró hajók a partok közvetlen közelében köthetnek ki 
a nélkül, hogv mesterséges beavatkozásra lenne szükség.

Ezek a körülmények tették elsősorban lehetővé az elsőrendű kikötők kelet
kezését, Phillip jóslatának beteljesülését és Ausztráliának a világforgalomba való 
bekapcsolódását.

Ennek a tengeri közlekedés szempontjából végtelenül szerencsés part- 
alakulásnak legfőbb oka a partvidéki terület fiatal süllyedése. A süllyedés követ
keztében a tenger mélyen benyomulhatott a folyóvölgyekbe, valósággal belekapasz
kodott, összeölelkezett a szárazfölddel és pompás tengeri kikötőket hozott létre.

A Port-Jackson öböl a földkerekség legszebb pontjai közé tartozik. A ten
gerbe messze benyúló félszigetek szeszélyesen kanyargó partvonal mentén ölel
keznek össze a tenger komor, sötétkék hullámaival.. Nagy szerencse, hogy a ter
mészetnek ezt a pazar ajándékát az odatelepült ember sem torzította el. A tenger 
hullámaiból merészen kiugró sziklaszirtek komor szépségét gondosan ápolt ker
tekkel körülvett villacsoportok derűsebb színekkel vonják be.

A partra lépve modern világváros képe bontakozik ki előttünk. A város 
kifogástalan burkolatú útjain halkan suhannak a gépkocsik. De alig hagyjuk el 
a külvárosok utolsó házait, egy csapásra megváltozik minden. Mintha elhanyagolt 
mellékútra tévedtünk volna, egyik gödörből a másikba zökken a csökkentett 
sebességgel vánszorgó gépkocsi. De míg így is annyira felkavarja az út porát, 
hogy teljesítménye egy ködösítő hadihajónak is becsületére válnék. Hogy az első
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kilométereknél nem törik ezer darabra a tengely, annak egyedüli oka az, hogy az 
Ausztráliában letelepedett Ford-gyár az ausztráliai «különleges» úthálózatnak 
megfelelő kocsikat készít.

A kiábrándító gépkocsiélmény után folytassuk vasúton útunkat a szárazföld 
belseje felé. A táj természeti szépségekben való gazdagsága bőségesen kárpótol 
bennünket az iménti kellemetlenségért. A távoli hegyek körvonalai egyre élesebben 
bontakoznak ki, végül előttünk áll az Ausztráliai Kordillerák legmeredekebb, 
legnehezebben járható része, a Blue Mountains.

A XIX. század elejéig a hegység meredek falai bevehetetlen bástya mód
jára zárták el az új szárazföld titkait a partmenti telepesek elől. A felszíni nehéz
ségeken kívül nagymértékben akadályozták a közlekedést a hegyvidék erdő
rengetegei is. A járhatatlan őserdők utolsó foszlányai ezek. Keskeny sávban 
húzódnak végig a Kordillerák keleti lejtőin. Ilyen körülmények között nem csoda, 
hogy az 1788-tól 1818-ig eltelt huszonöt esztendő alatt minden átkelés, minden 
kísérlet kudarccal végződött. 1818-ban végre sikerült két vakmerő angolnak 
átkelni a vízválasztón. A küzdelem azonban ezzel még nem ért véget. A Blue 
Mountains meredek keleti oldala, a fennsíkba bevágódott függőleges sziklafalak
tól határolt terrasztalan kanyon völgyek olyan feladatok elé állították a telepeseket, 
amilyenekkel csak a legutóbbi időben sikerült verejtékes munkával győzelmesen 
szembeszállani. A Sidnevből Balliurstba vezető vasútvonalon a Kordillerák 
lábától kezdve a vonat mindkét végén mozdony prüszköl és a zegzugos vonalban 
épített pályán felváltva húzzák a vonatot. Olyan meredek a térszín, hogy még 
kapaszkodó kígyóutakkal sem lehetett megoldani a kérdést.

A Blue Mountains nyugati lejtőin aránylag könnyebb feladat volt a vasút
vonal megépítése. Alig hagyjuk el ugyanis a hegység gerincvonalát, egy csapásra

Sártengerben.



megváltozik a táj. A szédítő sziklafalak, vadregényes szakadékok helyét enyhe 
szelíd lejtők foglalják el. A térszín fokozatosan lejt a belső részek nagy alföldje felé.

Ha a felszíni viszonyok a vasúthálózat kiépítése elé nem is gördítettek 
ezen a tájon különösebb akadályokat, újabb ellenség bukkan fe l: az ausztráliai 
Eucalyptus. Egész Ausztrália területén nem találunk hatalmasabb törzsű 
Eucalyptusokból álló erdőségeket, mint itt. A földkerekség leghatalmasabb fái 
ezek a nem ritkán 150 m magas, 30 m kerületű faóriások, gyökerük gyakran 30 m 
mélyen nyúlik bele a talajba! Az ausztráliai ember azonban legyőzte ezt az akadályt 
is. A vasúti kocsi pedig azokon a síneken dübörög, melyeknek talpfái ezekből a 
büszke faóriásokból kerültek ki.

A fontos vasúti vonalnak megépítése után is tovább folytatták a telepesek 
az ádáz küzdelmet. Ahol hajdan csak a papagályok ezreinek rikácsolása hasított 
bele a hajnali csendbe, ott ma már iparvasutat mozdonyai zakatolnak és viszik 
szakadatlanul a kidöntött évszázados Eucalyptus törzsek ezreit a legközelebbi 
állomás felé.

Csakhamar egyhangú, sík vidékre érünk. Az ausztráliai ember számára 
talán unalmas is, aki azonban először jár ezen a területen annak, sok érdekes meg

lepetést tartalmaz. A mi Alföldünkről ide tévedt utast hirtelen valami különös 
érzés fogja el. Mintha aratás előtt valahol az Alföld közepén járnánk! Ameddig a 
szem ellát beláthatatlan búzatenger hullámzik a szélben. A Nap éppen olyan 
hevesen tűz, a vidéket ugyanaz a sejtelmes csend üli meg, akár csak otthon, 
Magyarországon.

Jellegzetes ausztráliai ökörfogat.
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Ha azonban ezt az utazást nehány héttel későbbre halasztjuk, ismét idegen 
világgal találjuk magunkat szemben. December vége felé járunk, folyik minden
felé az aratás. Marokszedő lányok vidám nótázása helyett csak egy idomtalan 
aratógép barátságtalan zakatolását halljuk. A kaszák éles, csillogó acélja helyett 
az aratógép ormótlan kerekei alatt omlik halomra a biiza. Bármerre nézünk, 
idegen kép fogad mindenfelé!

Néhány órai utazás után fokozatosan megváltozik a táj. A búzatáblák 
száma egyre gyérebb, a csapadék egyre kevesebb. A legelésző juhnyájak száma 
a távolodás mértékében folytonosan nő. Csakhamar azon vesszük észre magunkat, 
hogy bent vagyunk a merinói juh birodalmának kellős közepén.

Alig 150 esztendeje, hogy III. György király világhírű merinói juhai közül 
néhány száz megjelent a newsouthwalesi legelőkön. Ma ez a terület a földkerek
ség legjelentékenyebb juhtenyésztő vidékei közé tartozik. Ausztrália juhállo
mánya jelenleg megközelíti a 100 milliót. (Hazánk juhállományának kb. hatvan
szorosa.) Ausztrália szolgáltatja a világ gyapjútermelésének egynegyedrészét!

Ha menetrendünkben a terület vasúthálózatára csak egyetlen pillantást 
vetünk, rögtön feltűnik, hogy a hálózat tekintélyes része szárnyvonalakra bomlik. 
A szárnyvonalak gyűjtik össze a távoli vidékekről a gyapjúbálokat. A tehervona
tok százai viszik a tengerpart felé a gyapjúkötegek millióit. Egy-egv különösen 
száraz esztendőben — ami nem tartozik a ritkaságok- közé — nehéz feladat hárul 
a vasútra, mert a parti tájakon felhalmozott préselt takarmány-bálok tömegét 
kell az államterület belső vidékeire szállítani. A felperzselt nyugati legelőkön ilyen
kor éhségtől legyengülve ténfereg az ájlat és ha gyors segítség nem érkezik, pótol
hatatlan károk származnak belőle. Hogy fogalmat alkothassunk a veszedelem

Indulásra  készen a tevekaraván.



398

nagyságáról, elég hivatkozni arra, hogy az egyik különösen száraz esztendőben 
(1902) 20 millió juh pusztult el éhség és szomjúság következtében! Az állandóan 
fenyegető veszedelmet legalább részben igyekszik elhárítani az állam a vasúti 
közlekedés fokozatos fejlesztésével.

Egymásután tűnnek fel a vasútállomás felé igyekvő, gyapjúbálokkal roska- 
dási'g megrakott szekerek. Hosszú hetek kemény munkájának végső fejezete a 
szállítás. A fuvarosok helyzete a legkevésbbé sem írigylésreméltó. Az utak 
eltekintve a legfontosabb útvonalaktól — nagyon elhanyagolt állapotban vannak. 
Esős évszakban pedig csaknem járhatatlanok.

Az utak elhanyagolt állapotának főoka az, hogy az állam alig veszi ki 
részét az utak építésének, gondozásának munkájából. Ha a gazda a legközelebbi 
pályaudvarra akarja juttatni gyapjúját, gondoskodjon róla, hogy az odavezető 
utat használni lehessen — ez az uralkodó elv.

Mindenki úgy segít magán, ahogy tud. Ha nem bírják a lovak, ökrökkel 
vontatják a megrakott szekeret. Ha rossz az út, több ökröt fognak be. Nem ritka 
a tíz pár ökörrel vontatott teherkocsi sem!

Ihren körülmények között nem csoda, hogy személyforgalom lebonyolításá
ban a lónak még ma is döntő jelentősége van. A  falusi iskola környékén pl. tanítás 
végeztével olyan mozgalmas élet uralkodik, amit legjobban egy lovasszázad készü
lődéséhez lehet hasonlítani. Még a legapróbb gyermekek is ott sürögnek-forognak 
apró lovaik körül, hogy gyakorlott kézzel egy utolsót szorítsanak a hevederen s 
már induljanak is hazafelé, a távoli tanyára.

Amint nyugat felé haladunk, a csapadék rohamosan csökken, a növényzet 
egyre gyérebb. Közeledünk a Darling folyóhoz. Az európai szem számára szokat
lan kép fogad. Folyami hajóknak, eleven, mozgalmas kikötői életnek nyomát 
sem találjuk. Természetes oka ennek a folyó végtelenül szeszéljres vízjárása. 
Száraz évszakban a folyó medre csaknem kiszárad, csak a mélyebb helyeken 
búvik meg egy kis víz. Amikor azonban megjön az eső, egy csapásra megváltozik 
a vidék. Nemcsak a meder telik meg vízzel, hanem valóságos beltengerré változik 
a folyó, környéke. A beláthatatlan víztükörből csak az árvízmentes magaslatok 
emelkednek ki. A száraz évszakban csaknem kiszáradt folyó áradás alkalmával 
kb. négyszer annyi vízmennyiséget szállít, mint a Duna — ugyancsak árvíz 
idején — Budapestnél. Ilyen vízjárás mellett egészen természetes, hogy a folyami 
hajózásnak New South Wales területén semmiféle szerepe sem lehet.

Alig hagyjuk el a folyót, némán ballagó tevekaraván vonja magára figyel
münket. A Darling folyótól nyugatra ugyanis az utak csaknem teljesen hiányoz
nak. Ezen a száraz vidéken a legfontosabb közlekedő állat a teve. Itt már tevékkel 
bonyolítják le a kontinens belseje felé irányuló forgalmat. Alig ötven esztendővel 
ezelőtt a teve Ausztráliában még szinte teljesen ismeretlen volt, ma pedig el sem 
lehet képzelni nélküle a belső vidékek közlekedését.

Ez a helyzet ma. De hogy mit hoz a holnap, azt csak sejteni lehet. Sejteni 
engedi annak a hárommotoros repülőgépnek a búgása, a melyik éppen ebben a 
pillanatban suhant el a tevekaraván felett. Az afgán tevehajcsár gyűlölettel néz 
fel rá. Tudja, hogy ez az ő legveszedelmesebb vetélytársa. Érzi, hogy ezek között a 
perzselő, élettelen sivatagok, mindent elöntő árvizek, úttalan-utak és meg- 
mászhatatlan sziklacsúcsok között a repülőgép napról napra nélkülözhetetlenebb 
közlekedési eszközzé válik.

New South Wales közlekedésének jövendő reménysége, a repülőgép, közben 
már eltűnt a szemünk elől. . .



IRODALOM
Arthur Stanley : The Golden Road. A n

A n th o lo g y  o f T ra ve l. (London, J. M. Dent 
and Sons 1938.) (Phyllis Brae rajzaival.)

A. Stanley, ennek a gazdag és változa
tos tartalmú kötetnek a szerzője (vagyis 
inkább : összegyűjtője) sok más efféle 
gyűjteményes munkával gyarapította már 
az angol irodalmat. És vele a nemzetközi 
irodalmat. Valamennyi közül kiemelkedik 
a G olden R o a d  : útirajz-szemelvények a 
Föld minden tájáról, a legősibb kortól a 
mai napig. 222 szerző írásaiból idéz lele
ményesen kiválogatott részleteket, a ma
gát gyalogszéken vitető Cicerótól a mai 
idők repülőgépen száguldó utasáig. Tudós 
és író, úttörő kutató és kalandos vándor, 
szórakozó nagyúr és halhatatlan költő egy
aránt helyet kapott ebben a különös könyv
ben. Olyanok is, akik csak ír ta k  az utazás
ról, maguk ki sem mozdultak otthonuk
ból. Homerostól Aldous Huxley-ig minden 
nép és kor szóhoz jut az A r a n y ló  úf-ban, 
görögök és latinok, normannok és arabok,

perzsák, a középkor zarándokai, kis és 
nagy fölfedezők,. Marco Pólótól Shack- 
letonig és az élő nagyokig. A tengerek 
mélységének kutatója éppúgy benne van, 
mint a hegyóriások hősei, vagy az első 
gőz vasút, az első léghajó és repülőgép 
szemtanú utazója.

Egyedülálló érdekessége ennek a hatszáz 
lapra terjedő könyvnek, hogy a világra
szóló nevek mellett ismeretlen és név
telen világjárók és írók könyveiből, levelei
ből is tömérdek idézetet találunk benne. 
Ezek a sehol másutt föl nem kutatható 
apró korrajzi adatok új és megkapó fényt 
derítenek elmúlt századok életére, gondo
latvilágára és műveltségére. A szellem és 
akaraterő nagyjainak mondanivalóit ele
venen tarkítják ezek a néha gyermetegen 
üde följegyzések, irodalmi és művelődés- 
történeti furcsaságok.

Egyetlen szó sincs benne eredeti — 
hiszen csupa idézet — mégis a legeredetibb 
könyv kerekedett belőle. H a lá sz  G yula .

ISMERTETÉSEK ÉS HÍREK MINDENFELŐL
Norvégia tengeri halászata.

A norvég halászat 1938 évi eredménye 
nagyon kielégítő volt. A legtöbb halász
hajó a nyugati partokról indulva a Lofoten 
szigetcsoport környékének tőkehalállomá- 
nyát ritkította meg. 6290 halászbárka 
23157 főnyi személyzete 166,745 t súlyú 
tőkehalat szállított partra ; ebből 89,236 t 
sózva, 67,085 t füstölve került piacra. 
A tőkehalfogásból származó jövedelem a 
halászok közt arányosan felosztva íejen- 
kint 515 norvég koronát ért el. Az északi 
Finnmark halászainak hálóiba 55,171 t 
hal került, az északi vizeken, Island, 
Grönland, a Medve sziget és Svalbard 
környékén 17,474 t halat fogtak ki a 
tengerből. P . J .

Svédország gazdasági helyzete 1937-ben.
Az 1937 esztendő Svédország gazda

sági termelésében mezőgazdasági és ipari 
tekintetben is csúcsértékeket ért el. A föld
művelés terményei mindinkább ki tudják 
elégíteni a lakosság szükségleteit . 1.529,000 
ha-t vetettek be gabonával s a termés

átlagok feltűnően magasak voltak. Ki
csépeltek 700,000 t búzát, 1.265,000 t 
zabot, 412,000 t rozsot és 206,000 t árpát. 
Az utolsó 25 évben a búzatermelés növe
kedő, a zab állandósult, a rozs- és árpa
termés csökkenő eredményeket mutat a 
bevetett területek nagyságához igazodva. 
Nagymértékben növekszik az ország bur
gonya- és cukorrépatermelése is, ezekből a 
terményekből ezelőtt soha el nem ért 
mennyiségek kerültek piacra 1937-ben.

A vasbányászat és kohászat termelése 
az 1926—30 évek közti évi 9 millió tonnás 
átlagával szemben 14,952,000 t-ra emel
kedett, s legnagyobb részben (13.964,000 t) 
kivitelre került. Kisebb mérvű volt a vas
gyártás fejlődése, az öntött vas termelés 
647,000 t volt. A faipar 3.180,000 t szárí
tott fapépet állított elő, s ebből 2.500,000 
t-t ny'ers állapotban adott el külföldre.

A svéd külkereskedelem mérlege a 
gazdasági fellendülés ellenére is veszteség
gel zárult, mert a kivitel növekedésével 
szemben a behozatal is emelkedett. Az 
1937 évi kivitel értéke 1993 millió, a be-
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hozatalé 2121 11111110 svéd korona volt. 
Az ország fő szállítói fontosságuk sorrend
jében : Nagybrita írnia, Németország, az 
U. S. A., Norvégia és Franciaország, vevői 
pedig Németország, Nagybritannia és az 
Egyesült Államok.

A svédek általános jólétének bizonj-ítá- 
sára két jellemző adatot közlünk : minden 
nyolcadik svéd lakásán van távbeszélő- 
készülék, sőt a fővárosban minden har- 
madikán ; a személygépkocsik száma pedig 
ebben a jó gazdasági évben 31'8%-kal 
emelkedett az országban. P  J .

Albánia kőolajtermelése.
Olaszország szénben való szegénysége 

és kőolaj hiánya nemcsak az ipar fejlődését 
gátolta, hanem a hadviselésnek is komoly 
akadá^a lehetne. Az abesszíniái háború 
idején már kitűnt, hogy Olaszország a 
népszövetségi szankciók ellenére hozzá
juthat a szükséges üzemanyaghoz és ezt 
kétségtelenül nagy részben a közeli Al
bánia petroleumtartalmú rétegeinek kö
szönhette. Már 1868 óta tudomása volt 
a világnak ezekről az ásványi kincsekről, 
de kiaknázásukra nem sok gondot for
dítottak. A Yalona környéki földolajterület 
egy része Selenitza mellett egy francia 
társaság kezében volt, de 1924-ben azt az 
olasz Azinoda Italia Petroli Albania nevű 
vállalatnak adta el. Az olaszok ezután 
rövid idő alatt az egész ország kőolaj - 
termelésére engedélyt szereztek, nem saj
nálták a befektetést és munkát. Albánia- 
kőolajtermelése fejlődésnek indult, A ter
melés növekedéséről az alábbi adatok 
tanúskodnak: . Itáliába

termelés ^állítotttermelés mennyiség
tonnákban tonnákban

1935 (2. félév). 12,400 4,194
1936 ............. 48,330 46,229
1937 ............. 87,910 69,018
1938 ..............  126,820 97,426

Csaknem az egész mennyiség a Valo- 
nától északkeletre fekvő Devoll völgy 250 
fúrásából és kútjából kerül ki s 74 km 
hosszú csővezetéken jut el a valonai ki
kötőbe. Innen hajók szállítják az alig 
100 km-nyire fekvő barii és a livornói 
finomítókba. Ez a két üzem 1938-ban 
120,000t könnyű benzint és olajat, 30.0001 
különféle minőségű kenőolajat és értékes

mellékterméket — parafint, nehéz olajat, 
propánt, butant stb. — állított elő. Olasz
ország és Albánia perszonális uniója az 
albán kőolaj még nagyobb mérvű kiakná
zásához fog vezetni s a feldolgozást ezentúl 
alighanem a fúrások közelében fogják 
végezni. Itália számára az albán üzem
anyag csaknem olyan hasznos, mintha 
olasz területen kerülne felszínre, mert 
Albániától az alig 70 km széles Otrantói 
szoros választja el Itáliát. P . J .

Új vasútvonal Romániában.
Az Erdélyt Bukovinával összekötő új 

vasútvonalat 1938 dec. 17-én adták át 
a forgalomnak. A 62 km hosszú vonal- 
szakasz a beszterce-naszódmegyei Kisilvá- 
ról Dorna-Vatrára vezet. P . J .

Rasmussen-múzeum Dániában.
1939 tavaszán nyílt meg a Sjellaud 

sziget északnyugati partján épült Hunde- 
stedben a nagy Grönlandkutató életének 
emlékeit őrző Knud Rasmussen-múzeum.

P. J.
Az Atlanti óceán legnagyobb mélysége.

A Milwaukee nevű amerikai cirkáló 
1939 február 14-én eddig ismeretlen mély
séget : 8742 m-t mért az Atlanti óceánon, 
az ú. n. Puerto-Rico árokban. Ezt az árkot 
már régen ismerik, az északi szélesség 
19°36' és 19°35', valamint a nyugati 
hosszúság 68°20'30" és 68°8'45" körei 
határolják. Régebbi mérések az árok leg
nagyobb mélységét 8526 m-nek mutatták, 
a Milwaukeenak két mérése azonban 
8742 m-t állapított meg. Ezt nevezik most 
Miiwaukee-mélységnek. P. J .

Higanyércek Arkansas államban.
1930-ban jöttek először nyomára a 

délarkansasi Ouachita hegység szegélyén 
települt többszáz méter vastag érctar
talmú rétegsorozatnak. A kőzet itt anti- 
món, réz, cink, ólom és vasérceket tartal
maz, de legnagyobb mennyiségben van 
benne az értékes higanyérc. Az 1936 évi 
higany termelés 300,000 font súlyú volt, 
jóllehet a kitermelés még csak próba- 
vájatokban és fúrásokban történik. Az 
Ouachita heg}rségen átvezető elsőrendű 
műút és a közeli vasútvonal növeli a lelet 
jelentőségét. P. J.

V ttG W .
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R endkívü li  k e d v ezm én y  m in d en  olvasónknak!

Választmányunk elhatározta, hogy folyóirataink raktáron levő régebbi 
évfolyamait kiárusíttatja. Ezzel kívánja meghálálni azt a napról napra fo
kozódó érdeklődést, mely a magyar közönség körében a földrajz iránt meg
nyilvánul. Hisszük, hogy olvasóink szívesen fogadják a nyújtott támogatást.

Kaphatók a következő teljes évfolyamok :

XVI. köt. (1888), XXVII. köt. (1899)—XXX. köt. (1902), XLIII. köt. 
(1915)—XLV1I. köt. (1919), LI. köt. (1923), LVI. köt. (1928), LVII. köt. (1929), 
L1X. köt. (1931)—LXIII. köt. (1935).

N yom atékosan  felh ívjuk  o lvasó in k  figyelm ét arra, hogy e ked
vezm én y  az 1936—1938. évfo lyam okra nem  vonatkozik .

Egy-egy teljes évfolyam kedvezményes ára 10'— P bolti ár helyett: 
helyben 2’— P, vidéken portómentes szállítással 2‘4Ö P. A fel nem sorolt 
régebbi évfolyamokból csupán egyes számok kaphatók, számonkint 20 f-es 
árban. Megrendelések az összeg előzetes beküldése mellett a Magyar Föld- Á 
rajzi Társaság könyvtárához (Budapest, VIII., Sánaor-utca 8.) intézendők. 
Utánvétellel nem szállítunk.

F Ö L D R A JZ I KÖZLEMÉNYEK.

A FOLDGOM B.
I. évf. (193U), III. évf. (1932)—VI. évf. (1935).

Az e ln ö k ség .

zata és oromfala
G aál I s tv á n :  Miért és hogyan gyűjtök lepkét?
R o ta r id e s  M ih á ly :  A hegyek arca
G y u la i  E le m é r :  A látható zene
S u h a y  I m r e : Ausztrália és problémái
R e m e te  D e z s ő : A színes fényképezés
A  tu d o m á n y  m ű h e ly é b ő l  — A  B ú v á r  s z e lle m i s p o r tja

K o c h  S á n d o r :  Magyarország aranybányái 
N y ir e s i  T ic h y  K á l m á n : A gömöri házak homlok-

A le g ú j a b b  s z á m  t a r t a l m a :
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Előfizetés egy évre P 9*60
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A F Ö L D G Ö M B
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERŰ FOLYÓIRATA

A folyóirat havonkint jelenik meg
Előfizetési ár egy évre 10.— pengő Egy-egy szám ára 1.20 pengő

A Magyar Földrajzi Társaság tagjai tagsági díjuk fejében kapják
A szerkesztőség cím e: Franklin-Társulat, Budapest, IV., Egyetem-utca 4. szám 
Mindennemű levelezést erre a címre kérünk. — Hivatalos órák minden csütörtökön 

délután 1—Vs 3 óráig. — Csekkszámlánk száma 51.141

T A  U T A L O M  :
S z u r o v y  G é za :  Plitvice, a kék tavak vidéke. — S zék i] P á lm a :  Korzika. — Iro
dalom. — Ismertetések és hírek mindenfelől.

Az időázaki lapok terjedelmének korlátozáóa következtében 
A Földgömb egyelőre félterjedelemben jelenik meg.

M E G H Í V Ó
A M A G Y A R  F Ö L D R A J Z I  T Á R S A S Á G
d ecem b er 4-én, h étfőn  este  G órakor a M. K ir. H o n v éd tisz tek  O rszágos T udo
m án y o s és K aszinó  E g y esü le te  d ísz te rm éb en  (IV ., V áci-u tca  38. I I .  em.) ta r ta n d ó

N É P S Z E R Ű  F Ö L D R A J Z I  E S T É L Y É R E
HORVÁTH KÁROLV dr., g im n . igazgató , v á la sz tm á n y i t a g :

A m a i  C a n a d a .
(Vetített képekkel.)

A M agyar F ö ld ra jz i T ársaság  és a T iszti K aszinó tag ja i á lta l bevezete tt vendégeket
szívesen  lá tju k .

B udapest, 1939 decem ber 1-én.

D r. v. T E M E S Y  G Y Ő Z Ő  s. k .  D r. C H O L N O K Y  J E N Ő  s . k .
főtitkár. elnök.

E ig y e lm e z te té s ! T á r s a s á g u n k  E S T É L Y E I T  m in d e n  h ó n a p  
e lső  H É T F Ő J É N  ta r t ja .

A Magyar Földrajzi Társaság megbízásából kiadja a Franklin-Társulat
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Kéz Andor dr
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X. ÉVFOLYAM 1939 12. SZÁM

PLITVICE, A KÉK TAYAK VIDÉKE.
írta SZUROVY GÉZA.

Talán a Nap is még csak most fordul a másik oldalára, de kezemben a vándor
bottal már vígan poroszkálok a Kapellának dolináktól lyukas vidékén. A csillagok 
halványan pislognak, kelet felől szürkés derengés fut át az égbolt alján. A hegyek
ről hideg szél vág le és szomorú melódiát dalol a feketefenyők hosszú tűi között.

Igen, a Karszton járok . . . Sokan, ha a «karszt» szót hallják, esőmosta, 
kopár mészkősziklákat látnak lelki szemeik előtt, ahol az összevissza dobált 
sziklák szürke tengerében csak a dolinák fenekén húzódik meg egy-két csenevész 
kökény- vagy galagonyabokor, a magasabb részeken néhány fakó boróka. Pedig 
az Adria mellett, a Balkán félsziget nyugati oldalán húzódó roppant mészkő
területnek csak kis része ilyen. Csak ott kopár a Karszt, ahol az emberi kapzsiság 
kipusztította a védő növénytakarót és a védtelenül maradt hegyoldalakon sza
badon rohanhatott le a felhőszakadások víztömege és szabadon söpörhetett 
végig a bóra és a szirokkó mindent letaroló szélvihara. Ezek azután együtt elhord
ták a vékony termőtalajt és ma a Karszt tengerparti lejtőinek vigasztalan sivár
sága tanúskodik az ember, a szél és az eső pusztító erejéről.

A Karszt nagyobbik része, a horvát és a bosnyák Karszt, a dalmát Karszt 
keleti oldala mind szép erdős. Az alacsonyabb részeket tölgy és bükk borítja, 
feljebb feketefenyő díszük. Csak az 1500 m fölé nyúló tetők kopárak, ezek is csak 
a nyári napsütés perzselő hevében lesznek ilyenekké, tavasszal és ősszel hosszú
szárú, magas fű borítja őket és a hallgatag planinák csendjét felveri a birkák 
kolompjának vidám csengése.

Nemsokára elcsendesedik a goromba szél és tejfehér köd üli meg a poljék 
fenekét. Az ezüstös ködtengerből csak a magasabb gerincek szürke háta emelke
dik ki. Lemegyek a gerincről.

Mire a felbukkanó Nap opálossá teszi a ködöt, már mélyen bentjárok a 
termékeny poljéban. Termékeny? . . .  az bizony nagyon viszonylagos fogalom. 
Nem a mi földjeinkhez kell hasonlítani, hanem más karsztterületekhez. Mert itt 
Likában nem ritka az egy hold gabonaföld sem egy tagban, a Yelebitben és a 
dalmát Karszton pedig legfeljebb 150—200 négyszögöl «nagy» gabonaföldek 
húzódnak meg a dolinák kővel körülkerített fenekén.

Ahol nem elég vastag a termőtalaj, ott terjedelmes legelők füve csillog a 
reggeli harmatban. A polje peremén, a hegyek lábához épített szétszórt tanyákból 
most hajtják ki a lovakat, teheneket, birkákat a legelőre. A pásztorok kurjon- 
gatása összevegyül a csengő kolompszóval. Nálunk már régen elfelejtették az 
aratást — július közepén járunk — itt pedig még csak alig kezd sárgulni a rozs 
és az árpa. A füvet egyszer már lekaszálták. A begyűjtött szénát magas dúcok 
köré rakott boglyákban halmozták fel.
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Alsóbabinpotok házaiból sok ember és állat tart a polje egy pontja felé. 
Az állatok hátára nagy vizeshordókat erősítettek ; a ciszternához mennek, hogy 
hazavigyék a napi vízadagot. Mert hiába zöld minden, hiába csillog harmatcsepp 
a füvön, mégsincs víz! A mészkő könyörtelenül elnyeli minden cseppjét, csak az 
marad meg, amit a ciszterna betonteknője felfog. Ez pedig drága kincs, takaré
koskodni kell vele. Esőzésekkor az ereszekről alácsurgó vizet is felfogják és a 
ciszterna tartályába öntik, hogy mennél több vizet tároljanak a hosszú és száraz 
nyárra. A régi kövekből összerótt ciszternákat, melyeknek nyálkás, moszatos 
falai között siklók és békák élték egyhangú életüket, víztükrén pedig vígan tenyész
tek a maláriát hozó Anopheles lárvái, ma már a legtöbb helyen higiénikus, jól 
záródó, modern betonépítményekkel cserélték ki. Ilyen ez a ciszterna is. Vize 
aránylag friss, de valahogyan egészen más, mint a jó forrásvíz. Az ember úgy 
szívja magába, mint a szivacs, a nélkül, hogy egy kicsit is felüdülne.

A bozontos, apró hegyilovak türelmesen várnak míg gazdájuk megtölti 
a hordókat, azután ők is kapnak egy vödörrel. Olyan lassan, nyugodtan isznak, 
hogy szinte magam is megkívánom a vizet. Mikor az állatok már jól teleszívták 
magukat, akkor jót húz a gazdájuk is — ugyanabból a vödörből. Ezt meg kellett 
szoknom nekem is hosszú vándorútamon. Először a lovak, azután a birkák és 
csak utoljára az ember! Különösen birkák után nem nagy élvezet inn i; ezeknek 
az orra mindig nyálkás és jó mélyen beledugják a vízbe.

Az emberek barátságosan körülállnak és megkérdik, hogy hová megyek.
Za Plitvice? — mondják kissé elnyújtva. Hangjukból kiérzik a büszkeség, 

hogy lám, ez a svaba is eljött, olyan messziről, mépgedig gyalog, hogy megcsodálja 
a mi kék tavainkat, habzó vízeséseinket! Ide 16 km-re vannak a tavak. Meleg 
lesz míg odaérek, hiszen már most is perzsel a Nap.

Búcsút veszek az emberektől és ballagok tovább. Az út a Kriva draga 
lábainál kanyarog. Baloldalt víznyelők sötét tölcsére ásít. (1. kép.) Ezek a víznyelők 
függőleges aknák. Könnyű már messziről megismerni őket, mert nyílásukat dom
ború lejtő határolja, ellentétben a dolinákkal. Ezek lejtője homorú, mélyedésük 
üstszerű. (2. kép.) A víznyelő zsombolyokat veszélyes megközelíteni, mert mélye-

A Plitvicéi tav ak  vázlatos ra jza.
I. Proädansko jezero, 625 m. 

II. Ciginovac, 614 m.
III. Okrugljak gornji, 604 m.
IV. Baticovac, 600 m.
V. Vir, 600 m.

VI. Veliko jezerc, 597 m. 
VII. Galovac, 585 m.

VIII. Milino jezerce, 581 m. 
IX. Jezerce, 557 m.
X. Bük, 549 m.

XI. Kozjak, 536 m.
XII. Milanovac, 527 m.

XIII. Osredak, 518 m.
XIV. Kaludjerovac, 500 m.
XV. Novakoviéev brod, 506 tn.
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1. Víznyelő a polje fenekén.

«lésükben mindig valami bozót van és ez elfedi a gyakran igen mély akna nyílá
sát. Sokszor azonban el is tömó'dhet a nyílás. Egyes poljék fenekét könnyen 
elöntené magas vízállás esetén a karsztvíz, ha a nyelők nem vezetnék el. Ilyen 
helyeken természetesen fokozott gonddal ügyelnek a víznyelők tisztántartására.

A dolinák fenekén többnyire jó termőtalaj van, bennük gabonát, káposztát 
termel a szorgalmas lakosság, szeretettel védve a termőföld minden rögét.

Ballagok gondolatokba merülten. Nézem a dolinák fenekén lapító tenyérnyi 
káposztáskerteket, a szobanagyságnál alig nagyobb búzaföldeket és látom a 
magyar róna végtelen búzatengerét, a zörgő kukoricások hatalmas tábláit. Vala
mikor a Magyar Alföld gazdagságából jutottak morzsák ennek a vidéknek is. Ma 
nem. Ma az emberek visszahúzódtak az oktalan gyűlölködés vámfalai mögé és a 
helyett, hogy egymást segítenék, egymás pusztulására törnek. A harcigázok pil
lanatok alatt képesek megölni az emberek millióit, de a tüdővész egyre terjed, 
a náthaláznak, ráknak nincs orvossága. Az odaadó, önfeláldozó munkaszeretet 
kiveszett az emberiségből és helyébe lépett a mindent önmagának akaró önzés. 
Igaz, mi magyarok mindig csak ráfizettünk az önzetlenségünkre, ha idegen népek 
megsegítéséről volt szó.

Az itteni nép azért nem bodogtalan, mert igaz, hogy fekete a kenyere, a 
korpát is belesütik és a szalma felsérti az ember szájpadlását ; a vagyona egy 
kis faház, néhány birka, és valamelyik dolina fenekén néhány négyzetméter 
föld, de az mégis az övé, ő az ura és nincs kiszolgáltatva senki kényének.

Hirtelen porfelhő borít be és megáll mellettem egy autó. A vezető kihajol 
ás megkérdi :
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— Za Plitvice?
— Jeste!
Na, akkor szálljak be.
Az út balra fordul és meredek szerpentinekkel szalad le a völgybe. Bükkö

sök .között járunk. A bükkök közé csak néha vegyül a fenyők komorabb zöld 
színe. Lent bő karsztforráshoz érünk. A sziklából bőven zubog a víz. Akkora 
patak búvik elő, hogy nagy szálfákat úsztatnak rajta. Vizét kilenc tóban duzzasz
tották meg, hogy még jobban növeljék az esését. Ahány tó, annyi fűrészmalortu 
A levegőt betölti a fűrészek jajgató sivítása. Vagy 5 km-nyi út után a mi patakunk 
beleömlik a Crna rjekába. Apró faházikók állanak szétszórva a vízparton. Ez 
Leskovac, a kis hegyifalu. Jobbra elágazik az út, felmegy a planinákra. Az erdő 
zöldjéből ki-kivillannak a szerpentin kanyarulatai. Egy forduló után hirtelen 
elibém tárul az első tó látképe. Ez a Proscansko jezero 625 m magasan a tenger 
szintje felett. A Mali Kapella és a Pljesevica planina hatalmas mészkőtömegének 
elválasztását jelentő tektonikus völgyben sorakozik 11 kisebb-nagyobb tó. Közü
lük az első a Proscansko. Csodálatosan szép a türkiszkék vízfelület. Szellő sem 
mozdul, szinte szikrázik a Nap. A síma víztükörben zavartalanul tükröződik a 
környező hegyek smaragdzöld háta.

A Proscansko jezero a 874 m magas Proi-canski vrh, a Transkoga vrelo és a 
755 m magas Crni vrh közötti völgyben húzódik észak felé. Babinpotok felől 
beleömlik az a patak, amelyik mellett útunk idáig vezetett. Érdekes módon a 
pataktorkolat fjordszerű folytatását Limánnak nevezik az itteniek. A «limán»

2. Dolinák a Kapella erdős karsztján . A dolina fenekén k ö rü lkeríte tt káposztáskert.



405

3. A K ozjak tó.

szót a földrajzi irodalom is ismeri. A Fekete tenger partján neveznek így bizonyos 
hosszú, keskeny tengeröblöket. Ezek úgy keletkeznek, hogy a megsüllyedt folyó
torkolatokat elönti a tenger.

A part mindenütt meredeken szakad a türkiszkék vízbe. Itt-ott kibukkan
nak a fák zöld lombjai közül a vad, fehér mészkőszirtek. A víz színe csodálatosan 
kék, egészen olyan, mint a türkisz. Ezt a színt nem az égbolt tükröződése okozza, 
hanem valószínűleg a vízben kolloidálisan oldott mész. Ez az oldatban lévő 
mésztartalom okozza azt is, hogy a víz csak kevéssé átlátszó.

A Crni vrh oldalában kanyarog az út. A víz tükre felett vezet kb. 30—40 m 
magasságban. Kanyarogva kerül meg minden sziklafokot, minden festői öblöt. 
Csak a devcicevaci turistaháznál lehet lejutni a tavak partjánál kanyargó szépen 
gondozott sétaútra, a Stefanijin útra. Itt a Proscansko vize 11 méteres zuhatagok- 
kal ömlik bele a kis Okrugljak tóba. Ugyanígy a 755 m magas Bigin vrsak lábá
nál húzódó «V» alakú Ciginovac vize is szép esésekkel bukik az Okrugljakba. Az 
Okrugljak három kisebb tóba önti vizét hatméteres zuhatagokkal. Ezek előtt 
vezet át a Stefanijin út a Bigin vrsak oldalába, ahol csatlakozik a Stubicki úthoz. 
A három tó vize azután három csodálatosan szép 15 méteres vízesésfátyollal 
zúdul a Galovacba. Gyönyörű, egyre változó hófehér ívekben zuhan alá a víz, 
lent kavarogva forr és finom páráján szivárványsugarakban törik meg a délutáni 
napfény. Majd megpihen a csendes öblökben és itt lomha rákok mászkálnak 
esetlen ollóikkal a moszatoktól síkos kövek között. De egy kisebb tó után ismét 
24 méteres zuhanással dobja magát a víz a Jezerce tóba. Harsogva zúzódik szét 
sok milliárd gyémántcseppre és bepermetezi a környező bükkök és fenyők leveleit. 
Majd több apróbb tó után újabb 21 méter eséssel jut a csendes Kozjak tóba.
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A Kozjak a legnagyobb és legmélyebb tó. (3. kép.) Mélysége a 30—40 
métert is eléri. Dél felé mélyen a hegyek közé nyúlik a Glibovita öböl. Ebbe ömlik 
a kis Bjecica patak, de csak időszakosan hoz bele vizet. Az országút itt nagyot 
kerül, éppen ezért a kis Krcin félszigetről át khet menni csónakkal a szemközti 
szállodákhoz. A fürge dalmata révész egy-kettőre ideát terem, ha turista bukka- 
nik fel a fák közül. Néhány csapással- odaát van és már nyújtja is a markát az 
egy dinárért, annyiba kerül az átszállítás. A parton két szálloda van. Egy régebbi 
ormótlan épület és egy új, alpi stílusban épült faház. Azonban a tó partján 
szétszórt apró parasztházakban is lehet kapani 15—20 dinárért szép, tiszta szo- 
bácskákat.

Mivel a tavak meglehetősen kiesnek a főbb útvonalakból, aránylag kevesen 
keresik fel. Ezért aztán tényleg pihenhet itt az ideálisan szép környezetben a 
fáradt idegzetű városi ember. Nem rikolt fülébe a dzsezzbend és nem kell okvet
lenül estélyi ruhába öltözni a vacsorához. Széles adriai bárkákkal át lehet evezni 
a kis Stefanijin szigetre, végig lehet siklani a Matijasevac és a Jasenovac fjord- 
szerű öblein. Esténkint halkan peng a mandolin és a bendzsó. A dalmát evező

sök lágy olasz dallamaira 
valahonnan a holdfényben 
fürdő planinák messzeségé
ből jön válasz elnyújtott, 
meg-megcsukló magas fej - 
hangon. Ott valami pász
tor sírja bele bánatát az 
éjszakába. Itt lent a tavon 
a vízesések morajlása a 
kísérőzene, ott fent a pla- 
ninán pedig a kérődző bir
kák fogainak halk őrlése.

A Kozjak vize az Osre- 
dak és a 881 méter magas 
Medvedjak között egy al
világi sziklaszakadékba zu
han. A szakadék kezdeté
nél átmegy az út a bal
partra és felkapaszkodik a 
fennsík tetejére. Egyik ága 
Plitvice falu felé vezet, a 
másik Ogulinnak. Ogulin 
ide 80 km. A szerpentin ele
jén régi török kafana (kávé
ház) áll. A bő bugyogó, a 
tornyos turbán, a cifra
veretű tőrök és pisztolyok 
csak az idegeneknek szóló 
máz itt a horvát lakosságú 
vidéken. De a feketekávé 
valódi! Igaz, hogy itt egy 
csészével három dinárba 
kerül, holott a szomszédos 

4. A Plitvice zuhatag. Boszniában 50 kilo-
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méterrel odébb — csak egy 
dinár. Dehát Istenem! — az 
az Isten hátamögött van, 
messze minden idegenfor
galomtól — no meg az ifjú 
és kevésbbé ifjú nászuta
sok amúgysem veszik észre 
az efféle csekély különb
ségeket.

Az 50—70 méter ma
gas függőleges sziklafalak 
között úgy csillognak a 
mésztufagátakkal megduz- 
zasztott apró tavacskák a 
szakadék fenekén, mint va
lami gyöngysor gyöngy
szemei. Közöttük keskeny, 
kavicsos utak vezetnek, 
karcsii betonhidak ívelik 
át a sellőket és a vízesése
ket, tarka napernyős höl
gyek sétálgatnak a leg
ifjabb divat szerinti fürdő
ruháikban, a vízben pedig 
gyerekek hancúroznak.

Az egész csodálatos 
látványt megkoronázza a 
Plitvice patak fenséges 
kettős vízesése. (4. kép.)
A patak fent ered a plani- 
nán. Bővizű karsztforrása 
a Preka kosa lábánál buk- 
kanik elő a sziklából. Ha- 5. A K orana szurdokának egyik részlete
rom kilométeres Út után jut a «Galambdúc» barlangból,
el a szakadékhoz. Hallja a 
mélységben hörgő társa
szavát, nem tud ellentállni a mélység vonzásának és 78 méteres zuhanással dobja 
vizét a szakadék fenekére. Ott egyesül a tavak vizével és tajtékzó habokat 
hányva együtt rohannak tovább a szurdok mélyén. Oldalt barlangok torka ásít. 
Valamikor az ősember tanyázott bennük. Eldobott szerszámait beborította a por, 
az agyag és a ma embere próbálja most kiásni őket, hogy képet alkothasson 
magának kezdetleges őse életéről. A legnagyobb barlang a «Galambdúc». Már 
csak vékony boltozatban áll felette a mészkő. Sok-sok lépcsővel és szerpentin
nel vezet fel boltozata alá a sétaút. Onnan szép cseppkőbarlang nyílik.

A barlang mögött már csendesebben folyik a Korana, a vizek nagyanyja 
a tenger felé. Milyen hosszú és kalandos ez az út! Itt még fiatalos erővel vájja a 
víz a sziklát, lejjebb már érett, megfontolt munkát végez, majd fáradtan elejti 
szerszámát, a törmeléket és csendesen eloszlik a tenger víztömegében. Hallgassuk 
nyitott füllel a csobogó babok meséjét és nézzük nyitott szemmel, gondolkodó 
fővel a természetnek ezt a remek tájképét.
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Valamikor régen, a triászban és a jurában tenger hullámzott itt. Parányi 
lények élték benne a maguk jelentéktelen kis életét. Hogjr testüket védjék a 
viszontagságok ellen, szervezetük csodálatos mészházikókat választott ki maga 
köré a tenger vizében oldott mészből. Majd elpusztultak ezek a kis szervezetek, 
vázuk lesüllyedt a mélybe és az idők folyamán hatalmas rétegekben halmo
zódott fel a fenéken. A rájuk nehezedő irtózatos nyomás kemény mészkővé 
sajtolta őket.

Azután visszahúzódott a tenger. A szárazra került mészkőtömegeket 
összetörte, kibillentette vízszintes helyzetéből a földkéreg nyugtalan mozgása. 
Az eső és a szél vad erővel támadta meg a sziklát, hogy völgyeket véssen bele, 
a völgyeket pedig síkokká töltse fel a törmelékkel. De törekvésüket nem kísérte 
szerencse. Legfeljebb ott volt eredménye munkájuknak, ahol a törések megbontot
ták a kőzet egységét, gyengítették ellenállását. Itt valóban völgyek alakultak ki. 
De másutt mindenütt rabul ejtette, elnyelte, magábazárta a mészkő a vízcseppeket. 
Igen, de a mészkő jól oldódik a vízben, különösen ha a víz a levegőből sok szén
savat visz magával. A szénsavas víz apró erekkel, csatornákkal szövi át a sziklát, 
annak megszűnik a szilárdsága, nem bírja a ránehezedő terhet és berogyik. A fel
színen az így keletkezett dolinák árulják el a mélyben dolgozó víz munkáját. Ha 
eléri a víz a karsztvíz szintjét, akkor vízszintesen kénytelen folytatni az útját, 
ezért vízszintes üregeket rág a mészkőbe. Ezek a barlangok. Egyre tágul, bővül

az üreg, harapódzik föl, a 
mennyezet felé, míg egyszer- 
csak a tető nem kap kellő 
alátámasztást, beszakad és 
a víz ismét a napsütésben 
folytathatja útját a barlangi 
szakadék fenekén (5. kép.). 
Felette a kék ég ragyog, csak 
a még épségben maradt oldal
járatok ásító torka emlékez
tet a sötétség birodalmára.

Ezzel el is mondtuk a Plit- 
vice meséjét. Itt is kibillen
tek a vízszintes rétegek. 
Meredek felső peremük a 
Kapella és a Pljesevica ge
rince. Ezt a gerincet a hegy
mozgások keresztben is el
törték. A víz ereje elhordta 
a törmeléket, völggyé széle
sítette ki a törésvonalat. 
Azután lejutott a kibillent 
és fölemelt tönkök mögött a 
nyugodtabban maradt réte
gekre. Ezek elnyelték. Mé
lyükben barlangot oldott 
magának, a barlang túlfej
lődött, teteje beszakadt és 
készen volt a Korana vad,

6. A K aludjerovac és a N ovak oviéev  brod. in fe r n á lis  SZ akadéka.
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A völgyön végigfolyó patak is a mészkőből bukkan felszínre hosszú föld
alatti vándorlás után. Közben sok meszet old fel és azt hozza magával. De a 
levegőn elszökik tőle szénsavtartalmának jórésze, nem bír már annyi meszet 
-oldva tartani, ezért a fölösleget kicsapja magából és szép terraszokat épít belőle. 
Ezek a mésztufa-gátak tavakká duzzasztják vizét, a fölösleges víz pedig szám
talan zuhataggal omlik le a párkányokról. (6. kép.)

De a szénsavától megfosztott víz nemcsak terraszokat épít a völgyben, 
hanem csodálatos kristály oszlopokat, csillárokat, függönyöket alkot a barlangok 
mélyén is. Ezek a cseppkövek. A Korana szurdokának egyik hatalmas, még ép
ségben maradt oldalbarlangjában, a «Galambdúcban» is megcsodálhatjuk a víz
csepp alkotó kedvének e remekműveit.

A víz, a hidrogénnek és az oxigénnek csodálatos vegyülete íme bebizonyí
totta erejét. Nemcsak a felhőszakadások romboló ereje, nemcsak a tenger dühöngő 
hullámai tudják elpusztítani vad nekigyűrkőzéssel Plútó alkotásait, hanem a 
szelíden, magánosán vándorló vízcseppek is példát mutatnak, hogy lassú, de 
kitartó munkával szintén meg lehet őrölni a sziklát, a szívós kitartás meghozza 
-eredményét.

A kék tavak vidékét már ismét elérhetjük mi magyarok is. Lassan leomla
nak köztünk és a szerbek között az egyes népek önzéséből emelt válaszfalak, 
hiszen nincsen semmi alapjuk. Annál több alapja van a barátságos együttélés
nek ; nemcsak a közös történelmi múlt, hanem a két nép hasonló jellemvonásai 
alapján is.

Mennydörgő robajjal omlik a mélybe a zuhatag. A sziklákon szétporló víz 
párája finom köddel takarja el a pusztulást. Folyik a harc! De egyszer majd 
helyreáll az egyensúly, megszűnik a mozgás és béke száll a megdermedt Földre . . .

KOEZI KA.
írta SZÉKY PÁLMA.

Szegény Korzika! A történelem kezdete óta mindig idegen uralom alatt 
nyögött. A Krisztus előtti YI. században a perzsák elől menekülő föniciaiak 
kerítették hatalmukba s 556-ban keleti partján, a Tavignano torkolatánál alapí
tották Alalia városát, mely később az Aleria nevet kapta. Két évtized múlva az 
az etruszkok és a karthagóiak együttesen megtámadták a föníciaiakat és hatal
mas tengeri csatában legyőzték őket. Így lett Korzika etruszk, majd karthagói 
birtok. Tőlük foglalták el a rómaiak 238-ban. Marius és Sulla idején a keleti 
parton Aleria és Mariana már virágzó római városok. Ma csak romjaik láthatók.

A sziget gyakran adott otthont számkivetetteknek is. Nyolc évet töltött 
Korzikán Seneca, a filozófus, Claudius császár idejében.

A népvándorlás alatt a vandálok, gótok, bizánciak prédája volt, majd a 
frankok, utóbb a szaracénok kezébe került. A középkorban Pisa, majd Genova 
kaparintotta meg. Genova, később látva, hogy nem boldogul a szabadságukat 
védelmező korzikaiakkal, 1768-ban a szigetet a compiegnei szerződés révén 
Franciaországnak engedte át.

Korzika népe mindig nehezen viselte az idegen jármot. Az elnyomó törek
vésekre elkeseredett felkelésekkel válaszolt, de a szabadságmozgalmakat rend
szerint vér befojtották. Korzika nagy szabadságharcának zászlóját Pascal Paoli 
bontotta ki 1752-ben és angol védelem alá helyezte hazáját. Lelkesedése, küz-
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delme hiábavaló volt. Korzika Franciaországé maradt, mint annak 86. megyéje 
és a nagy szabadsághős a világgal meghasonlottan, idegenben, London mellett 
halt meg 1807-ben.

Örökös küzdelem, örökös szabadságharc volt Korzika osztályrésze. Csoda-er 
ha kultúra és civilizáció tekintetében messze Európa mögött kullog? Rosszhírük 
erdős hegyekkel borított sziget, ahol még ma is él a vendetta, a vérbosszú. A turis
ták nehezen szánják rá magukat, hogy megmásszák a különleges szépségű hegy
ormokat, mert közfelfogás szerint a hegyek lejtőit borító sűrű erdőkben banditák 
leselkednek az utasokra.

Pedig érdemes bejárni Korzikát. Vad és méltóságteljes hegyei 2000—2700 
méter magasak, a Monte d’Oro eléri a 2391 métert, a Rotondo a 2625 métert és a 
Cinto a 2710 métert. Vörösfenyő, tölgy-és bükkfa rengetegek, haragoszöld gesz
tenyeerdők díszlenek rajtuk. A 8722 négyzetkilométer területű szigetnek csak
nem felét sűrű dzsangel-bozót borítja, a híres korzikai maquis.

Az öreg hegyek hátán nagyszerű bor terem. Tüzes, kissé fanyar vörösbor- 
Legjobbak a Sari d’Orcino-i, a Cargése-i, a Chiavari-i borok. Kitűnő fehérbor 
terem a Cap Corse-on. (C orse  Korzika francia neve.) Ez a félsziget Korzika északi 
részén, mint hatalmas mutatóujj nyúlik előre a Genovai öböl felé. Szőlőn kívül 
olajfa, fügefa, mandula- és citromfa veszik körül a falvak fehér vagy rózsaszínű 
házait. A nagy kövekkel körülzárt mezőket öntözőcsatornák járják keresztül- 
kasul. A réteken tehenek legelnek, akárcsak Normandiában.

A Cap Corse északi pereménél Giraglis szigete emelkedik a habok fölé. 
A Cap nyugati oldalán barátságos tanyák húzódnak meg. Sok itt az olasz modor
ban épült templom. Ha nem is különösen szépek, de díszítik a tájat. A falvacs- 
kák végén temetők kápolnái virítanak ki a fekete ciprusok közül. A vad Korzikán 
a Cap a megtestesült nyájasság.

A félsziget ékszere Bastia. Öreg kikötője keskeny völgy kiszélesedő torko
latában épült. Amfiteátrális lejtőjén települt a város fellegvárával, amely a 
medence bejáratánál terpeszkedik. A régi városrész mediterrán jellegű. Keskeny 
utcái, lépcsői vígan kapaszkodnak a magas, ötemeletes házak között. A szelídebb 
lankájú oldalban épült az új város, mesterséges gáttal körülvett tágas kikötű 
szegélyezi. Itt már szélesek az utcák, hatalmas bérbázain színesre festett, áttört 
ablakredőnyök tarkáinak. Pálmák emelik magasba zöld bokrétájukat, akár a. 
Cőte d’Azúron. A tengerparton hatemeletes épületek meredeznek. A St. Nicolas 
téren a római cézár öltözetű Napoleon márványszobra tekint le a nyüzsgő kikö
tőre. A város élénk, mozgalmas. Sok a fényes bolt. Korzikának gazdasági köz
pontja Bastia. A város határa is sokkal terjedelmesebb, jobban művelt és népe
sebb, mint Ajaccióé, az igazi fővárosé. A szép St. Florent útja először pálmák 
alá húzódó villák, szőlő-, olaj- és mandarin-kertek közt vezet. Azután kis 
vincellérházak lépnek a villák helyébe. Feljebb már csak bozót van, a maquis. 
Legfelül egy kiugró sziklán Monserrat-kastély romjai. Lenn Bastia azúrkékben 
tündököl. Délfelé végeláthatatlan erdőrengeteg hullámzik : a gesztenyés.

Bastiával együtt elhagyjuk a Cap Corse-ot, vége a nyájas rivierának. Most 
már a gesztenyés uralja a hegység parti lapályait. Megváltozik a kép. A napos 
helyeken itt-ott olajfák álldogálnak. A gesztenyeerdő teljesen átveszi az ural
mat. Először csak a szakadékokban jelenik meg, de lassacskán mindent beborít. 
Visszaszorítja a cserjedzsangelt, a maquist. Megszállja valamennyi hegyoldalt s. 
áthatolhatatlan árnyékot takar a szakadékok fölé.

A gesztenyés egyik legsajátosabb vidéke Korzikának. Az ember néptelen- 
nek gondolná, pedig telve van falvacskákkal. Vadregényes képet várnánk, pedig
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Régi genuai torony Bastia mellett.

Bastia.
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a formák lágyak, lom
bokkal párnázottak. 
Másszunk fel a San 
Pietro tarajára, innen, 
az 1800—1400 méter 
magasságból beláthat
juk az egész területet.

A gesztenyés hul
lámzik, akár a tenger. 
Néhol fehér faluk foltja 
világít elő belőle. Min
denfelé mély völgyek 
útvesztője kígyózik. A 
fák koronája összefo
nódik fölöttük.

A hegyoldalba ka
paszkodó falvacskák 
lakóit eltartja a gesz
tenyerengeteg. Az erdő 
élelmezi őket. A gesz
tenyeliszt a legfőbb 
táplálék errefelé, de ha 
más ételre támad kedve 
az erdőlakónak, az el
adott gesztenye árából 
vásárolhat búzalisztet, 
bort, húst. A gesztenye 
itt a mindennapi ke
nyér s nagy szerepet 
játszik a sziget gazda
sági függetlenségében. 
Mikor Korzika veszteg
zár alatt volt és a 
kontinenstől el volt 

K orzikai hegyvidék. zárva, a gesztenye táp
lálta az egész szigetet.

Az emberek visszavonultan élnek. Nyáron nem mutatkoznak, otthon fog
lalatoskodnak háziiparral. A gesztenyés olyan, mint egy nagy, csendes park. 
A házak magasak, szürkék, komolyak. Itt már nem látjuk a Cap Corse vidám 
színeit. Egyetlen dísze a falunak a templom magasra szökkenő, karcsú kampa- 
niléje.

A gesztenyés a hírhedt korzikai betyárok Bakonya. Mert valóban, vannak 
még banditák Korzikán, találkozhatunk is velük könnyen. Szívélyes jónapot 
kívánnak a jámbor utasnak, ha kell, útbaigazítják, azután mennek tovább dol
gukra. Semmi sem árulja el bandita mivoltukat, mert a vállra vetett puska ott 
van minden paraszt vállán. Olyan időből maradt fenn ez a szokás, mikor gyenge 
lábon állt a közbiztonság Korzikán. A bandita nem bántja az utast. Olyan ember 
ő, aki nem bízza a dolgát a hivatalos igazságszolgáltatásra, hanem maga intézi 
el ügyét-baját. A vendetta még ma sem pusztult ki Korzikáról. Ezért, akinek 
ellensége van, jónak tartja, hogy elbujdossék a gesztenyés hegyei közé. Család
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jának tagjai, barátai, segítségére vannak, rejtegetik. Az idegen utas azonban teljes 
biztonságban érezhet i magát a bandita felől, az ő ügye becsületbeli ügy, tolvaj - 
lásra, rablásra nem vetemedik. A tolvaj csaknem ismeretlen fogalom Korzikán. 
A nagy utak itt biztonságosabbak, mint bárhol másutt. A nép ősi erkölcsének 
következménye ez. A vendégszeretet nem üres szó. Sokszor a legmeglepőbb és leg- 
meghatóbb módon nyilatkozik meg.

Paoli, Korzika függetlenségének hérosza a gesztenyés fia volt, a hatalmas 
erdő nyugati szélén fekvő Morosaglia szülötte.

Kelet felé a hegyek lágyan lankásodnak a tengerpartnak. Nagy kiterjedésű 
síkság posványosodik a tájon. Két folyó, a Galo és a Tavignano öleli körül. 
Csodálatosan termékeny vidék lehetne, mégis a legelhagyatottabb. Az ókorban 
nagyszerű élet pezsgett erre, de tengeri rablók kezdték fosztogatni a partokat 
és a lakosság a hegyek oltalmába húzódott. A magárahagyott természet elvadult. 
Mocsarak poshadnak, nyáron láz üti fel a tanyáját. A hegyilakók tél végén lejön
nek az elhagyott síkságra, földet mívelnek, gabonát, kukoricát termelnek. Nyá
jaik a tölgyesek árnyékában legelnek. Az emberek sietve dolgoznak, hogy learat
hassák gabonájukat, mielőtt a nyár beköszöntene. Akkor visszamenekülnek az 
egészséges hegyvidékre, a szőlő, olajfa, citrom, narancs hazájába. A nyájat is 
hazahajtják és a síkság dermedt nyári álomba merül.

A Golo nádasok közt kígyózik. Partján Canonicanak, a bizánci templom
nak büszke romjai hevernek, nem messze Mariana romjaitól. Mariana hajdan 
püspöki székhely volt. Távolabb dél felé, a lusta Tavignano szétágazó torkola
tánál, Aléria romjai szomorkodnak* Ez a város a rómaiak idejében Korzika 
fővárosa volt. A síkságot magaslatok és terraszok szegik. Egyiken a XVI. század-

Az ajaccioi öböl.
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ból ittfeledett kastély 
borong a magányos vi
déken. A tengerparton 
az ókor kikötőjében ma 
hatalmas angolnákat 
fognak.

Ilyen szomorú a ke
leti part, bár így volt 
ez a szemközti olasz 
partokon is. Annál vi
rágzóbb Korzika nyu
gati partvidéke, a Ba- 
lagne. Termékeny föld
jében olajfák nőnek. 
Sehol a szigeten nincs 
olyan bőségben, mint 
itt. Amint a geszte
nyésben a gesztenyefa. 
itt az olajfa az élet 
forrása. Körülbelül 30 
millió olajfa borítja ár
nyékba a vidéket. Jó 
esztendőben ontja a 
gyümölcsöt. A világhá
ború előtt egyedül Bel- 
godere-ben 5000 frankot 
jövedelmezett az oliva- 
bogyó. A Cap Corse-on 
kívül Balagne a legjob
ban megművelt, leg
gazdagabb része egész 
Korzikának.

A hatalmas Balagnei 
öböl mélyén Calvi büsz- 

U tca Ajaccioban. kélkedik. Fönn a szik
lán a régi város magas,

szűk épületeivel. A Colombo-utca egyik házán emléktábla hirdeti, hogy itt szü
letett Kolumbus Kristóf, ugyan a nagy fölfedező Genovát vallotta szülővárosá
nak. Calvi semper fidelis, hirdeti az öregváros kapujának felirata. Olyan hűség 
ez, amelyik jobban ragaszkodik az idegenhez, mint hazája földjéhez.

Hogy legyen egy igazán nemzeti kikötő is, 1758-ban Paoli egy másik ten
geri várost alapított a közelében. Az He Bousse-t hosszú gáttal összekötötték a 
szárazfölddel és a pompás sziklaszigetből nagyszerű kikötő született. A kicsiny 
város magas, élénk rózsaszínre vakolt házai, a szabályos utcák, a kék öböl. a 
sziklák vörös, szélfényezte tömbjei a görög városokat juttatják eszünkbe.

Három nagy öböl mélyed Korzika nyugati partvidékébe : a Portói öböl, 
a Sagone öble és az Ajacciói öböl.

Legnagyobb és legderűsebb közülük az Ajacciói öböl. 18 kilométer hosszan 
nyúlik a szigetbe. Torkolatánál 15 kilométer, végén öt kilométer széles. Az öböl 
gyöngye Ajaccio, Napoleon városa. A vöröslő lejtők lábánál, fenyők és olajfák



415

zöldjében épült várost a 
császár emelte Korzika 
fővárosává anyjának,
Letiziának kérésére.

A pályaudvar kö
rül magas, új házak 
negyede terül el. Ten
gelye a narancsfákkal 
szegélyezett Napoleon- 
sugárút. Egyik oldalán 
szállodák és villák sora
koznak az exotikus nö
vények között. Az új 
negyed és az öreg város 
határán van a ragyogó 
Place des Palmiers, a 
pálmák tere. A platá
nokkal körülvett Place 
du Diamant, a város 
középpontja. Itt emel
kedik Napoleon híres 
lovasszobra.

Az öreg város egé
szen mediterrán jellegű.
A magas házak között 
keskeny utcák. Kifeszí
tett köteleken ruhák szá
radnak. A festői város
részben, a Szent Károly- 
utcácskában, szerény, 
háromemeletes házban 
született Napóleon.

A császár emléké
vel van tele a város. A 
legtöbb utcanév tüne
ményes pályafutásának
valamelyik állomásától származik. Északon a város fölött áll a hegyen a Pozzo 
di Borgo-kastély. A Pozzo di Borgo hercegi család a Bonaparte-családdal ellen
séges lábon állott. A család egyik tagja, Jérőme de Pozzo di Borgo herceg 
építtette ide a kastélyt 1886-ban. Építőköveit a párizsi császári palota, a Tuileries 
romjai szolgáltatták s pontos mása a Tuileries egyik pavillonjának. A kastély, 
mint sajátságos bosszú trónol Napoleon szülővárosa felett 650 méter magasságban.

A Pozzo di Borgo-kastélytól már látszik északnak a Sagone öböl mély csíkja. 
Partján néhány szegényes házikó fehéresszürke foltja lapul a fényben. A kis 
kikötők tele vannak az erdőben égetett faszénnel.

A Sagone öböl északi szélén, egészen közel a tengerhez, váratlanul egy görög 
városra akadunk. Cargese-t a török igából menekülő görögök építették 1676-ban. 
Lakosai ma is görögül beszélnek még és van ortodox templomuk is.

A harmadik öböl, a Portói, Korzika egyik legszebb vidéke. Az acélkék 
tenger meredek vörös sziklafalakat ostromol. Ezek a híres pianai sziklák, melyek

Bonifacio.
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a lenyugvó Nap fényében izzó parázsnak látszanak. A vörös gránit sziklák sze
szélyes alakokra bomlanak. Tűben végződő obeliszkek, karfiolszerő duzzadások,, 
megvetemedett romok, kihajló szirtek csoportja. Az öböl mélyén a Porto folyó 
ömlik a tengerbe.

.Ha követjük a Porto kanyarulatait, a Golo folyó forrásvidékére érünk- 
Ez a szomorú növényzetű medence, a Niolo, Korzika «fekete vidéke». A gránit- 
púpokon végtelen sovány legelők terpeszkednek, fák csak a víz partján áll
dogálnak, különben száraz és sívár a Niolo. A medence északi peremén hatal
mas hegyek roppant lánca sorakozik. A 2000 méteres gerinc csúcsai közül 
legmagasabb a Cinto, 2710 méteres orma a sziget legmagasabb pontja. A Nioló- 
ból vad hegyszoroson át rohan ki a Golo. Ez a Scala di Santa Regina. A mere
dek völgytorok oldalába vájt ösvénj- volt valaha a Niolo egyetlen kijárata. 
Csúszós kövei minduntalan lezuhanással fenyegették az utast. Az út felett félel
metesen tornyosodtak a sziklák. Ma már jó út vezet a folyó felett s teljes bizton
ságban élvezhetjük a félelmetes vidék szépségét. Az ijesztően magas, kopár, 
összerepedezett sziklafalak mélyén a Golo szökdécsel hatalmas kőtömbök között. 
Végre kiszélesedik a hegytorok, a lejtők kiterjeszkednek. A gyér növényzetet 
vidám kecskék legelik.

A sziget szívében hatalmas hegyek között húzódik meg a festői Corte, 
Korzika egyik legszebb városa. Fellegvára magas sziklákon trónol. Alatta terül el 
az igazi város, hatemeletes házaival. Főútvonalán, a Cours Paoli-n kávéházak, 
fényes üzletek. Ez volt Pascal Paoli népi kormányának székhelye. 1764 óta egye
temmel büszkélkedik.

Pedig Corte lakói nagyrészt földművelők. Olajfáikból, szőlőikből, kicsiny 
gabonaföldjükből élnek.

Most térjünk vissza még egyszer Ajaccio vidékére, hogy bejárjuk Korzika 
másik nevezetes tájékát, a Col de Vizzavona-t.

Az Ajacciói öböl az Aranyalföldig, a Campo del’Oro-ig nyúlik. Nagykiter
jedésű, gazdag síkság ez. Kecskék, tehenek legelnek rajta, megművelt földek 
ontják a termést. Itt ömlik a tengerbe a Gravone vize. Ez a folyó látja el ivóvíz
zel Ajaccio városát. Völgyét kopár, sárgálló dombok szegélyezik. Magas, 1500— 
2000 méteres hegyek közül csörgedezik alá. A Gravone mentén tornyosodik a 
2391 méter magas Monte d’Oro magányos méltósággal. Moréna jelzi, hogy valaha 
gleccser ereszkedett le róla. A Monte d’Oro árnyékában sötét erdő terpeszkedik. 
Ez a legismertebb és legjobban látogatott pontja Korzika belsejének, ahol még 
1000 méter magasságban kényelmes, modern szálló várja az utast. Békés pihenő
hely, a nyár forróságát az üde erdei levegő enyhíti. A csiícsok közt keskeny völ
gyek, bennük zuhogó hegyipatakok. A vasút szédítő szakadékok felett rohan, 
majd hosszú alagutakon dübörög keresztül.

A szigeten dél felé utazva eltűnnek a hegyek éles gerincei, nincsenek meredek 
sziklatűk és a szelíd lejtők lassú átmenettel olvadnak bele a széles lapályba. 
A tenger felé igyekvű folyók mély medret vájnak. Az erdők helyett végelátha
tatlan bokros bozót terpeszkedik. Az emberi települések a heg}rek között van
nak, a tengerparton alig néhány kikötőben bonyolódik le Korzika faszén, parafa 
és nyersfa forgalma.

így van ez a Valinco öbölben. Itt, a Taravo torkolatánál Propriano mozgal
mas, piszkos kikötőjében nagy a sürgés-forgás. Az öböl máskülönben egészen 
elhagyatott. Proprianótól délre ömlik a tengerbe a Rizzaréze vize. Alacsony völgy, 
posványos, lakatlan. Csak hét kilométernyire visszafelé haladva a torkolatától 
egy délnek nyíló, hatalmas völgyben, tárul szemünk elé Sarténe városa. A völgy
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bői megművelt földek húzódnak felfelé, szőlők, olajfák, fügefák. Maga a város 
fakó zsindellyel fedett szürke házaival, komor ünnepélyességével szokatlan látvány 
a déli ragyogó színekhez szokott szemnek. A hosszú utcácskákon komolyarcú, 
feketekendős asszonyok viszik fejükön a terhet.

Minél délebbre megyünk, annál elhagyatottabb a sziget. A hegyek, a kor
zikai nép éltető világa, itt megszűnnek. A partot mindenfelé öblök csipkézik, 
az ellenségnek valamikor alkalmas kikötőhelyet nyújtva. Csupán Porto Vecchió- 
ban és Bonifació-ban van élet. Porto Vecchio az ugyanilyen nevű öböl déli szélé
nek egy dombját koronázza. A szépfekvésű várost régi bástyafalak zárják körül, 
rajtuk házak ülnek.

Bonifacio a sziget legdélibb városa. Hatalmas gépkocsiutak kötik össze 
Korzika keleti, sík vidékével. Itt már 100 méter magas mészkőfennsík lép a 
gránit helyébe. Keskeny, mély, festői völgyek metszik. Olajfa, fügefa, szőlő 
tenyészik gazdagon. A művelt földeket vékony mészkőlapokból rakott falak 
kerítik. A házacskák is ezekből a kőlapokból épültek, olyanok, mint az olasz 
kőkunyhók. A távolban Sardegna sötét tömege emelkedik. Magas, szürkéssárga 
sziklafal keretezi az öblöt. A tenger barlangokat vájt beléjük.

Maga Bonifacio az öbölbe nyúló kicsiny félszigeten épült, ez alig néhány 
száz méter széles. Az erőd alatt van a kikötő, ahol fát és faszenet raknak hajóra. 
Innét forgalmas út vezet a városba. A házak magasak, az utcák keskenyek, 
itt-ott boltívek kötik össze a szemközti házakat. Az utcákon tarka-barka nép 
nyüzsög, kereskedők, földmívesek, katonák. Bonifacio az elhagyatott vidéknek 
élő oázisa.

Korzika egy darab Olaszország, olasz föld, de Algéria, Provence és Görög
ország szépsége is fellelhető benne. Természeti szépségeit komorság, melankólia 
jellemzi, s lehet, hogy éppen ezek miatt a természeti ellentétek miatt annyira 
vonzó.

IRODALOM
A Föld felfedezői és meghódítói. (Bévai 

Irodalmi Intézet kiadása. Budapest, 1938.)
T ra d e  follow s the flag  (a kereskedelem 

követi a lobogót) — mondja az angol. Ez 
a fordítva is igaz mondás jut eszünkbe a 
könyv izgalmas címéről: A  F ö ld  fe lfedező i 
és m eghódító i. Olykor fordított a sorrend : 
elől halad a fegyveres hódító s csak az ő 
nyomában indul el a békés fölfedező. 
Columbus egy Űj Világnak vált első hódí
tójává — gyanútlanul. Ha Cipanguban 
lép partra, ahogy sejtette, talán beéri a 
fölfedező dicsőségével.

A hódító és fölfedező néha egy személy, 
máskor egymás nyomában jár. Hol egyiké 
az első szó, hol a másiké. A sarkvidékek 
lakatlan földjén (és befagyott tengerén) a 
fölfedező az úttörő, ő tűzi ki a lobogót, 
de egyelőre mi sem változik, akármilyen 
színre festik a térképen az Antarktisz 
jégsivatagát. Nem így Amerikában. Ott

boldog népeken, viruló műveltségeken 
gázol keresztül a betolakodó Európa. 
Nem fölfedezők, — conquistadorok  özönlik 
el az ismeretlen földet. Ausztrália belsejét 
sem sokkal szelídebb módon veszi birtokba 
a fehérember. A fölfedezéstörténet némely 
fejezete kegyetlen irtóhadjáratok szaka
datlan sora.

A  fö ld  fö lfedező i és m eghódító i öt tekin
télyes kötete nyolc szerző munkája. Ázsiát 
C h o ln o ky  J en ő , G erm anus G yu la  és B a k ta y  
E r v in , Afrikát K é z  A n d o r  írta meg, 
Ausztrália és Óceánia fölfedezését B u lla  
B éla  beszéli el. Észak-, Közép- és Dél- 
Amerikát B a k ta y  E r v in , J u h á s z  V ilm o s  és 
v itéz  T em essy  G yőző  osztották föl maguk 
között. Az Északi és Déli sarkvidék 
M en d ö l T ib o r és C h o ln o ky  J e n ő  munkája.

Amit Goethe mondott az életről, erről 
a hatalmas műről is elmondható : bárhol 
fogod meg, érdekes. Megragadó olvasmány.
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Ez egyik legnagyobb érdeme. Szerzőink
nek szerencséjük volt tárgyukkal is. Kit 
ne ragadna meg földünk megismerésének 
regényes, hősi története? A fehér ember 
útja — hat világrészen és hat évezreden 
keresztül!

Annál meglepőbb, hogy ennek a könyv
nek a megiratásával ily sokáig adós maradt 
a magyar könyvkiadás. Ilyen arányú, 
■ehhez fogható munka a fölfedezésekről 
mindeddig hiányzott. Elődje alig van. A 
legjelesebb összefoglalás, L it tk e  A u r é l műve 
(A Műveltség Könyvtára sorozatában) 
terjedelemre jóval szerényebb. A tudo
mányos gonddal szerkesztett munka ma 
is megérdemelné, hogy kiegészítve és 
kibővítve új kiadást érjen. Adatokban 
gazdag J u le s  V ern e  munkája is : A  fö ld  
je lfed ezése . Kár hogy csak 1800-ig terjed 
és hogy magyar fordítása élvezhetetlen. 
G á sp á r F eren c  könyvének is ( A  fehér em ber 
ú tja . C o lu m bustó l P e a ry ig ) legnagyobb 
gyöngéje a pongyola stílus. Aránytalan és 
egyenetlen. De meg nem is teljes. Egyet
len kötet ki sem merítheti ezt a hatalmas 
anyagot. Hiszen még A  F ö ld  fe lfedező i és 
m eghódító i öt kötetének is vannak hiányai. 
Érzi ezt a B evezetés írója :

«Lehetetlen és hálátlan feladat volna az 
olvasót minden fölfedező utazás részletes 
felsorolásával... úntatni. Az ilyen könyvet 
nem olvasná el senki, tehát nem is tanulna 
belőle senki.» — Talán igaza van. Bizonyos, 
hogy sok érdekes adat esik így áldozatul, 
de másfelől sok érdekes mondanivalót 
kellene feláldozni, ha az anyagot még 
jobban elapróznák. Könyvünk a helyes 
középutat követi. Egy-egy utazóról mond 
annyit, hogy megvilágítsa az embert, és hű

képet kapjunk életéről és munkájáról. 
Általában tárgyilagosan méltatja a könyv 
hőseinek érdemeit, jelentőségét és egyéni
ségét. Csak itt-ott találunk benne egy-egy 
meglepő kisiklást, meghökkentő bíráló szót, 
elsietett általánosítást. De ne legyünk 
ünneprontók.

A mű hangban, stílusban, alaposság
ban nem egységes. Nem is lehet. A nyolc 
munkatárs írói készsége, tehetsége szaba
don érvényesül. Vannak sikerültebb és 
kevésbbé sikerült fejezetek a könyvben, 
más szóval — egy kis jóakarattal — így is 
mondhatnók : egyik fejezet jobb a másik
nál. A könyv szerkesztője igyekezett egybe
hangolni a szerzők munkáit. így sem volt 
elkerülhető, hogy néhol ismétlésekbe ne 
bocsátkozzanak. Elvégre a Föld gömbölyű. 
A Föld nagy vándorai át-átlépnek egyik 
kötetből a másikba.

Külön kell szólanunk a könyv díszes, 
korszerű, ízléses kiállításáról, pompás 
képeiről. A legszebb könyvek egyike 
hosszú évek óta. A kiadó bőkezűsége, a 
nyomda ízlése minden dicséretet meg
érdemel. A félbőrbe kötött tetszetős köte
teket öröm kézbevenni. Olvasásukban is 
igaz örömünk telik. Sokat tanulhatunk 
belőlük. Nem akarjuk — bár nem lenne 
nehéz — rangsorba szedni szerzőinket. 
Apró észrevételeinket elhallgattatja ben
nünk az a jóleső érzés, hogy ennek a régóta 
várt, igen-igen hiányzó, ismeretterjesztő 
könyvnek a megjelenéséről számot adha
tunk. Lelkes és lelkesítő munka. Sokat 
nyert vele a földrajz, néprajz, történelem 
és művelődéstörténet népszerű irodalma.

H a lá sz  G yula .

ISMERTETÉSEK ÉS HÍREK MINDENFELŐL

Az Áland szigetek semlegességének fel
függesztése.
A Lappföld gazdag érctelepeihez a 

Botteni öblön keresztül vezet az út, az 
öböl bejáratát pedig az Aland, kevésbbé 
ismert, hivatalos finn nevükön Ahvenan
maa szigetek állják el. Ez a szigetcsoport 
gazdaságilag nem nagyjelentőségű, halá
szok és hajósok, régi tengeri vitorlázó- 
fuvaros nemzetség lakja. Lakói svédül

beszélnek, de a világháború óta Finnország
hoz tartoznak. Ez a körülmény sokáig 
komoly akadálya volt Svéd- és Finnország 
közötti jószomszédi viszony kifejlődésé
nek. A heves vitákat végül 1921-ben a két 
ország kormánya közt létre jött szerződés 
zárta le, az a szigeteknek teljes semleges
séget, lakóinak katonai szolgálat alól való 
mentességet biztosított.

Az európai politika újabb fejleményei 
következtében az érdekelt svéd, finn és
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norvég kormányok aggodalmaskodtak a 
Botteni öböl szabad forgalma miatt. Bár
milyen háborút viselő félnek elsőrendű 
érdeke fűződnék a lappföldi vasércek meg
szerzéséhez s ha a védtelen és jelen álla
potában védhetetlen Aland szigetcsoporton 
megvetné lábát, az egész Botteni öblöt 
elzárhatná, forgalmát megbénítaná, a lapp
földi érceket a maga részére biztosíthatná. 
Ezért Svéd- és Finnország vezetői új 
egyezményt kötöttek. Az Aland szigetek 
semlegességét felfüggesztették, lakóit ka
tonai szolgálatra, a szigetek védelmére 
kötelezték és Finnországot megbízták, hogy 
a szigeteknek Lemland vonalától délre 
fekvő részén erődvonalat építsen ki és az 
eégsz szigetcsoporton bizonyos katonai 
védőintézkedéseket foganatosítson. A finn 
és svéd kormány közt ebben a kérdésben 
teljes az egyetértés csak a szigetek béke
szerető lakói tiltakoznak hiába nyugodt 
életük erőszakos felindulása miatt. P . J .

Belgium cinkipara.
A cinkkohászat és cinkgyártás igen 

nehézkes, sok befektetést igénylő eljárás. 
A cink pörkölése már a római korban 
ismert eljárás volt s a sárgaréz ötvözetet 
már akkor rézből és cinkből állították elő. 
De a tiszta cink jelentős mennyiségben 
való kiválasztása csak az utolsó évszázad
ban feltalált új módszerekkel vált lehet
ségessé. Még a múlt század elején az egész 
világ évi cinktermelése csak 1400 t volt, 
a félmillió tonna évi termeléshez pedig 
1901-ben érkezett csak el az emberiség. 
Ettől kezdve a világháború kitöréséig a 
cinktermelés állandóan nőtt és Európában 
Németország mellett a kis Belgium haladt 
a cinktermelők élén ; 1913-ban 204,000 t 
termelésével a világ cinktermelésének 
20’4%-át hozta forgalomba. A háborús és 
az ezt követő nehéz időkben a sok vihart 
szenvedést látott kis ország gazdasági 
élete megbénult s a cinkgyártás terén az 
Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Nor
végia és Oroszországban támadtak veszé
lyes és legyőzhetetlen versenytársai. A vi
szonylag nyugodtabb idők beköszöntésekor 
a belga cinkgyártás újra fellendült. 1936- 
ban 198,000 t cinket állított elő, a világ- 
termelés 13'1%-át. A cinkércet utolsó 
szemig külföldről hozta be és termelése 
felét, 92,000 tonnát újra továbbadott 
idegenbe. P. J.

A német Alpenverein délamerikai
expedíciója.

Április 2-án indult el Innsbruckból 
dr. H. Kinzl vezetésével az Alpenverein 
öttagú hegymászócsoportja, hogy a dél
amerikai Kordillerákban Kinzl régi ku
tatásait folytassa. Céljuk ezúttal a Huay- 
huash csoport déli folytatásának földerí
tése. P. J.

Ostmark új közigazgatási beosztása.

Már egyszer röviden tájékoztattuk 
A Földgömb olvasóit, most azonban mó
dunkban van egy kis térképvázlat segít
ségével szemléletesebbé tenni a régi örökös 
tartományok területi változásait. Felső és 
Alsó Ausztria neve Felső és Alsó Duna 
(Ober-Donau, Unter-Donau) tartományra 
változott; mindkettő területe megnöveke
dett a Cseh- és Morvaországból hozzá
csatolt peremvidékkel, Felső Duna ezen
kívül Stájerországból Aussee környékét 
kapta meg, míg Alsó Duna Pozsony 
környékét, és a Magyarországtól elcsatolt 
Burgenland északi részét. Wien területét 
viszont Alsó Duna tartomány rovására na- 
gyobbították meg. Stájerországnak Burgen
land déli fele jutott Aussee helyett, így 
Burgenland eltűnt a térképről. Karintiá- 
val egyesítették Kelet Tirolt, viszont Tirol 
tartományba kebelezték be Vorarlberget. 
Tirol területének két kis északi kiszögellését 
a Kleines Walsertalt és Jungholz vidékét 
Bajorországhoz csatolták. Salzburg területe 
változatlan maradt. Ostmark területe így 
4,365 km2-rel, lakóinak száma 346,000-rel 
növekedett.

1. A M agyarországtól e lcsatolt u. n. Burgenland,
2. K elet Tirol, 3. Aussee környéke, 3. A régi 
W ien, 5. D él Csehország, 6. Dél M orvaország, 
7. Pozsonyligetfalu  és környéke, 8. K leines

W alsertal, 9. Jungholz vidéke.
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Ostmark tartományainak területi és
népességi változásai az új beosztás szerint :

Tartomány 1 9 3 8 - ig
k m 5

J e le n le g
k m *

1 9 3 8 - b a n  J e le n le g  
a  la k o s s á g  e z re k b e n

Wien............. 273
Alsó Ausztria 19,296 
Alsó Duna . .  —
FelsőAusztria 11,994 
Felső Duna . —
Burgenland . 3,977 
Stájerország. 16,386 
Karintia . . . .  9,535 
S a lzb u rg .... 7,153
T irol.............12,647
Vorarlberg . .  2,602

összesen. . 83,868

1,219 1,874 2,087
— 1,509 —

23,740 — 1,740
— 902 —

14,053 — 998
— 299 —

17,388 1,015 1,123
11,555 405 436
3,153 246 246

13,125 349 471
— 155 —

88,233 6,760 7,106
P. J .

Istanbul kikötőjének forgalma.
Hogy 1938-ban az istanbuli kikötő 

forgalma lényegesen emelkedett, annak 
oka nemcsak Törökország külkereskedel
mének fokozott élénkülése, hanem a török 
kereskedelmi flotta nagymérvű fejlődése, 
a hajózás, tengeri fuvarozás fellendülése. 
1938-ban pontosan egy negyedével: D l 
millió tonnával emelkedett a hazai zászló 
alatt befutott hajók tonnatartalma 4-4 
millió tonnára. A kikötött idegen hajók 
száma és tonnatartalma is növekedett az 
előző évhez képest, ha nem is ilyen nagy 
mértékben. A haj ók száma 2139-ről 2425-re, 
az általuk képviselt összes tonnatartalom 
pedig 6-28 millió tonnáról 7’28 millió 
tonnára. P. J .

A török külkereskedelem legfontosabb 
üzletfele a Német birodalom volt; a behoza
tal 47%-át (új területeivel együtt 51%-át), 
a kivitel 43%-át (47'55%-át) szolgáltatja. 
Behozatal terén azután Anglia (11-2%), 
az Egyesült Államok (10-46%), Olasz
ország (4-75%) és Oroszország (3-92%) 
következnek, míg a kivitel az Egyesült 
Államok (12-27%) és az Olasz birodalom 
(10%), felé irányul. P. J.

Németek a Ruwenzorin.
Az Alpenverein stuttgarti csoportjának 

Ruwenzori-expedíciója fényes sikerrel járt. 
3800 m magasságban felütött főtáboruk
ból kiindulva két kiváló hegymászó: 
Eisenmann mérnök és Schnackig néhány 
málhahordozó bennszülöttel 4470 m magas
ságig hatolt előre. Innen aztán sikerült 
elérniük az 5119 m-es Margherita csúcsot. 
Teljesítményük nagy dicsőséget jelent a 
német hegymászóknak, mert előttük több 
angol, olasz és belga expedíció kísérlete 
torpant vissza a hegy meredek északkeleti 
falán. A Margherita csúcsról az Albert 
csúcsig a két hegyet összekötő keskeny 
háton jutottak el Eisenmannék s itt, 5000 
méter magasságban sátorban töltöttek egy 
éjszakát. Ä következő napon az Alexandra 
csúcsot látogatták meg, majd visszatértek 
a főtáborba. P. J.

Német kutatók Délamerikában.
a )  Columbia.

Törökország külkereskedelme.
Törökország 1939 évi külkereskedelmi 

mérlege 5 millió török font hiánnyal zárult. 
Aránylag nem nagy a hiány, de feltűnő, 
mert 1929 óta, amikor még 101 millió 
fontra rúgott a behozatal értékének több
lete, a külkereskedelem állandóan aktív 
volt, 1937-ben például 23-6 millió több
lettel. A behozatal értékének nagy meg
emelkedését a fiatal, modern török állam 
nagy léptekkel haladó iparosodása ma
gyarázza, mert az új gyáraknak nyers
anyagra, az épülőfélben lévőknek drága 
gépekre, költséges felszerelésre van szük
ségük. Természetesen a kivitel emelésével 
igyekeznek a behozatal növekedését ellen
súlyozni, de ez a múlt évben még nem 
sikerült. A behozatal abszolút értéke 1938- 
ban kereken 144-9 millió, a kivitelé kereken 
140 millió font volt.

1988 végén, tomboló viharok idején 
érkezett meg Columbiába a Guido Pichler 
vezetése alatt álló német kutatócsoport. 
December közepén egész felszerelésével 
együtt a Sierra Nevada lánc legmagasab
ban, 2000 m-en épült, lakott telepére 
érkezett az expedíció s ott várta meg, míg 
a csúcsok hótakarója és az időjárás lehetővé 
teszik a tetők megközelítését.

b)  Bolivia.
A német Alpenverein egyik expedíciója 

nyár elején Bremenből kelt útra, hogy 
Bolivia északi részén, az Amazonas me
dencét nyugatról határoló hegyláncokat s 
ezek közt főleg a Kordillerák Quinzacruz 
vonulatát tanulmányozza. Több kiemel
kedő csúcs megmászása, magasságának 
pontos meghatározása után a félévre ter
vezett tanulmányutat a délchilei magas 
hegyvidéken szándékoznak folytatni. P. J.

Magyar Tudományos Akadémia

K S m y rtira  ttm
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