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

XV. ÉVFOLYAM 1944 1. SZÁM

SZARDÍNIA.
írta MENDÖL TIBOR dr.

Szardínia alighanem az egyetlen olyan nagyobb szigete a Földközi tengernek, 
amelynek sokan talán csak a nevét ismerik s azonkívül még legfeljebb annyit tudnak róla, 
hogy az olaszoké és ezek Sirdegna-nak hívják. Pedig valójában nagy sziget, 24,000 km2 
a területe, tehát nem sokkal kisebb, mint Szicília, vagy mint a Duna—Tisza köze. Ha 
partjait el hagyjuk, egyikirányban a Tirreno tenger, a másikban a Földközi tenger nyugati 
medencéjében hamar érünk 2000 métert meghaladó mélységet. Ezzel szemben a tenger 
t ökrének százméteres süllyedése már összeköttetést teremtene északon Korzikával, ezer 
méteres süllyedés pedig széles sávon kapcsolná az olasz félszigethez mindkét szigetet, 
úgyhogy a Földközi tenger elkülönült nyugati medencéje csak keskeny szoroson át érint
kezne Szardínia és Tunisz között az öböllé vált Tirreno tengerrel. Olyasformán veszik 
körül a Földközi tenger nyugati medencéjét s vele együtt a Tirreno-tengert a fiatal lánc
hegységek, mint Magyarország belső medencéit, a két Alföldet és az Erdélyi medencét. 
Szardínia és Korzika helyzete a két tengermedence között olyan, mint nálunk a Kelet- 
magyarországi szigethegységé az Alföld és az Erdélyi medence között. Csak éppen a ten-

Cagliari látképe a kikötő felől.



ger vize hiányzik az Alföld
ről és az Erdélyi medencéből. 
Ha azonban tudjuk, hogy 
valamikor nem hiányzott, 
akkor a hasonlóság teljessé 
válik. Hozzátehetjük : ez a 
hasonlóság a két terület ha
sonló földtörténeti múltjával 
magyarázható. Egyik helyen 
az Atlasz, Bétikai Kordille- 
rák, Appenninók, a másikon 
a Kárpátok, Alpok és Dinári 
Alpok fiatal láncai olyan te
rületet zárnak közre, ahol 
náluk öregebb hegység ma
radványai rejtőznek még 
ma is. Az öregebb hegy
ség is, meg utóbb a fiatalabb 
is gyűrődéssel keletkezett. 
Még mielőtt a fiatal hegység 
megszületett volna, az öreg 
hegységnek a tenger tükre 
fölé emelkedő részeit a le
folyó vizek és egyéb erők 
pusztító munkája lassan már 
elhordta, úgyhogy csak afféle 
alacsony dimbes-dombos vi
dék maradt a helyén. De ter
mészetesen épségben hagy
ták a pusztító erők a hegy
ségnek a tenger szintjénél 
jóval mélyebbre nyúló, szin
tén összegyűrt alapzatát, 
úgynevezett tönkjét. Már 
pedig az ^yen egyszer már 
meggyűrt földkéreg-darab 
merev ellentállást fejt ki 
minden iijabb gyűrődéssel 

Hegy- és vízrajzi vázlat. szemben. Ha a tönk merev
ségénél fogva nem is gyű- 
rődhetett meg az új hegy

képződés alkalmával, a nagy nyomás hatására összetöredezett. Csupa nagy mélységbe 
lenyúló függőleges törésfelület járta át a testét. A tönk valóságos hasábokra váít, eze
ket azonban mint valami mozaiknak a kockáit tartotta össze a nagy nyomás, mind
addig, míg köröskörül születőben volt az új hegység. Amikor a nyomás megszűnt, a koc
kák, helyesebben : szabálytalan hasábok, süllyedni kezdtek. Egyenetlen volt ez a süllye
dés : egyes darabok magasan fennmaradtak, mások jobban megsüllyedtek, némelyikük 
olyan mélyre, hogy ellepte a benyomuló tenger. A kevésbé megsüllyedt darabok egy-egy 
csoportja szigete lett ennek a tengernek. Ilyensziget volt a magyar föld belsejét elfoglaló 
egykori tengerben a Keletmagyarországi szigethegység, vagy pl. a Bükk s ugyanilyen 
sziget ma a Földközi tengerben Szardmip.

Szardínia határait törésvonalak jelölik ki, azért olyan mereven egyenes sok helyen 
a partvonal. De a sziget maga is több olyan, különböző magasságban maradt, vagy külön
böző mélységbe süllyedt kéregdarabból áll, amelyet szintén törések választanak 
el egymástól. Keleti felét a régi hegység gránitja és erősen gyűrt palái építik 
fel. Hegyvidék ma is legmagasabbra középen emelkedik. Itt a Gennargentis
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az egész sziget legmagasabb hegye : 1834 méter magas. A hegységnek ezt a 
magját a törések mentén alacsonyabbra süllyedt részek veszik körül s ezeket 
néhol mészkőrétegek fedik. A folyók mély völgyeket vágtak a hegységbe, de 
a tetők, különösen ahol gránit az uralkodó kőzet, meglehetősen szelíd, legöm
bölyödött formájúak. Merészebb formákkal csak a mészkövön találkozunk. A Tirreno 
tenger felé néző part többnyire meredek.

Hasonlójellegű, bár alacsonyabb, mindössze 1100—1200 méterig emelkedik a sziget 
délnyugatirésze, az Iojlesiente hegységis. Kettőjük közé ékelődik a földmívelésre kiválóan 
alkalmas Campidano síkság. Ez két párhuzamos törésvonal között mélybe süllyedt árok, 
mintegy 100 km hosszú és 20 km széles. Északnyugat-délkeleti irányban szeli át a szige
tet, az Oristanoiés Cagliari öböl között. Fiatal üledékek töltik ki. A tenger felé természe
tesen alacsony, jórészt mocsaras, maláriaveszélyes partvidékkel határolódik e l : olyas
féle lagúnákkal éslidókkal, amilyet 
sokkal nagyobb méretben Velence 
körül találunk.

Szardínia nyugati fele aprólé
kosabban tagolt, mint a keleti.
Több a törésvonal : sűrűn válta
koznak a kis síkságok, dombvidé
kek, hegységek — az utóbbiak nem 
haladják meg az 1000—1200 méter 
magasságot. A hegységekben és 
dombvidékeken a gránitot és palá
kat többnyire vastagon elfedik a 
fiatalabb tengeri lerakódások : min
denféle agyagos, márgásrétegek. De 
a sok törésvonal mentén erős volt 
a vulkáni tevékenység is : széles 
felületen ömlött szét a láva s ma 
terjedelmes bazalttakarókat alkot, 
különösen a sziget északnyugati 
negyedében. A nyugati part is vál
tozatosabb, mint a keleti. Asze
rint váltakoznak lagunás, lidós és 
meredek részletek, hogy síkság 
vagy hegység érintkezik-e a ten
gerrel.

Ahol a régi hegység palái a 
mélyből feltörő izzó kőzetanyagok
kal érintkeznek, jelentékeny érctele
pek keletkeztek. Bár a Gennar- 
gentu környékén is találni vas-, 
réz-, cink-, ezüst- és antimónérce- 
ket, sokkal jelentősebbek ezeknél 
a sziget délnyugati részének, az 
Iglesientehegységeknek ólom-, cink
os ezüstércei. Ugyanitt fiatalabb 
rétegekben barna szén is akad.

Már az eddigiek alapján is el 
tudjuk képzelni, hogy a sziget nyu
gati fele a gazdasági élet szempont
jából értékesebb, mint a keleti.
Keleten összefüggő hegyvidék, 
nyugaton sokoldalú gazdálkodásra 
alkalmas változatosság uralko
dik. Érdekes, hogy az olasz fél- Közutak és vasútak.
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sziget felé éppen a kevésbé 
értékes keleti oldal tekint, 
hozzá még nehezen megköze
líthető, rosszul tagolt, mere
dek és csupán északkeleten 
gazdagöblű partokkal. A 
változatos nyugati oldal 
partvonala is hívogatóbb.

Szardínia éghajlatajel- 
legzetesen mediterrán, azaz 
földközitengervidéki.Ezt az 
éghajlatot nemcsak az enyhe 
tél és forró nyár, hanem az 
is jellemzi, hogy átél az esős 
évszak, a nyár pedig száraz.

Az esős tél és nagyon 
száraz nyár váltakozása ki
fejeződik a folyók vízjárásá
ban is. A csapadékos időben 
rohanó vizű folyók nyáron 
elapadnak : medrük való
ságos kavicsmezővé változik. 
Jellegzetes mediterrán kép 
ez, éppúgy, mint a vöröses- 
barna talajnak, az úgyneve
zett terra rossa-nak a gya
korisága és a nyári szárazság 
ellen védekező keménylombú 
növényzetnek az uralma.

A nyugati hegységek 
és dombvidékek lejtőit kb. 
1000 méter magasságig para- 
tölgyek, kövitölgyek, gesz
tenye- és diófák erdeje bo
rítja. Az Iglesiente hegység

ben a kiirtott erdők helyét a macchiának nevezett bozótszerű és sok helyen törpe
pálmából álló növényzet foglalta el. A Gennargentu körül a tetőkön szegényes 
fűnövényzet, a lejtőkön pedig sok helyen szintén a macchia uralkodik.

A síkságokat a sokoldalú mező- és kertgazdálkodás növényei foglalják el. Bár a 
földeket sokfelé öntözik, a termelés még mindig nem nevezhető belterjesnek. A gazdasági 
étet uralkodó növényei a búza, árpa, szőlő, olajfa — ez is általános földközitengeri vonás. 
Mellettük jelentős a citrom-, narancs- és zöldség-, néhol a tengeritermelés. Általában 
a sziget északi felében inkább a gyű nölcsfa-ligetek, déli felében a szántóföldek és kertek 
jellemzik a gazdasági tájat. Aránylag még legjobban művelt a Campidano síkság. Még 
datolyapálma is van itt, bár gyümölcse nemérik meg. Egyébként terjedelmes búzaföldek 
váltakoznak rajta szőlős- és gyű nölcsöskertekkel. A kerteket a talajból kiszedett kövek
ből összerakott kerítések vagy opuntia-sövények veszik körül. De szükség is van rájuk, 
mert a szomszédos szántóföldek egy részét ugarnak hagyják s erre télen ráhajtják a 
hólepte hegyi legelőkről leköltöző juhokat. Így még a Cxmpidano síkság gazdálkodása 
sem nevezhető igazán belterjesnek. Kü’önben az egész sziget területének még 30%-át 
sem foglalja el a mező- és kertgazdálkodás s csak alig 5%-át a rettenetesen kiirtott erdő, 
majdnem kétharmadát legelő, ellenben, amint az a száraz éghajlatra való tekintettel 
érthető is, csak egészen csekély hányadát a rét.

A hegy- és dombvidékek, kü’önösen a sziget kiirtott erdejű keleti felén, a Földközi 
tenger vidékén hagyományos költözködő pásztorkodás színhelyei. Ez a lakosság jelenté
keny részének megélhetését a földmívelésnél még ma is jobban biztosító ősi foglalkozás.

Cagliari. Az «Elefánt-torony».
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A hegyi legelők jellemző állata a juh és a kecske. Marhatenyésztés inkább csak ósta- 
kon van.

A parti lakosság egy része halászattal is foglalkozik. A sík partokon néhol a tenger 
vizének elpárologtatásával sót gyűjtenek. Mindez azonban a pásztorkodás és földmívelés 
mellett kisebb jelentőségű, úgyhogy csak az Iglesiente hegységben folytatott ércbányá
szat tekinthető még számottevő és műszakilag mindenestül a legkorszerűbben művelt 
gazdasági ágazatnak. _

A sziget főíolyójának, a nyugati part közepén torkoló Tirsonak felduzzasztották 
a vizét, részben öntözés céljaira, részben pedig áramfejlesztésre. Az így nyert áramot 
egyebek között az ércek kohászatában használják fel. Jelentős nagyipar egyébként nincs. 
Szardíniának más tájakkal folytatott kereskedelmében a kivitel értéke valamivel meg
haladja a behozatalét, mert ércekből és állati termékekből jelentős kivitele van, viszont 
a mezőgazdaság termékei a szántóföldek és kertek csekély területi aránya és a rajtuk 
folyó termelés külterjessége ellenére is megközelítően fedezik a belső fogyasztást. Azért 
fedezik, mert a népsűrűség igen csekély. Szardíniának összesen alig valamivel több mint 
egy millió főnyi lakosa van, tehát km2-enkint 43-ra tehető népsűrűsége még egyharmadát 
sem éri el egész Olaszorszógének.

Bizonyos, hogy az erdők kiirtása után főleg csak legelőnek használható hegyvidékek 
túlnyomó aránya, az amúgy is kisterjedelmű földmíves síkságokon a maláriaveszély és 
mindezeken kívül az iparosodásnak hajtóenergia híján kedvezőtlen feltételei mind hozzá
járulnak ahhoz, hogy a népsűrűség csekély. De a mezőgazdaság még az adott természeti 
feltételek mellett is belterjesebb, az ipar pedig fejlettebb lehetne annál, amilyen mrst 
s ezek révén a jelenleginél 
sűrűbb népességet is eltart
hatna a sziget. Hogy ez még
sem következik be, vagy 
egalább is eddig nem kö

vetkezett be, abban a népes
ség csekély igényeinek, 
hagyományaihoz való erős 
ragaszkodásának van sze
repe. A szokásoknak, élet
formáknak, a hagyomány
nak megmerevedése aligha
nem összefügg Szardínia 
szigetjellegével. Olyan sziget 
ez, amely ugyan sokszor 
cserélt gazdát, de népességet 
alig. Életébe mindig bele
szóltak kívülről, de magának 
sem ereje, sem kedve nem 
volt ahhoz, hogy mások éle
tébe beleszóljon. Népe, a 
szárd nép, embertanilag az 
olasz, spanyol és délfrancia 
népnek is alap-összetevőjét 
adó mediterrán fajtához tar
tozik, mégpedig sokkal na
gyobb arányban, mint a fel
sorolt népek, mert a szige
tet elkerülte az a sokféle 
északi, dinári alpi elem, 
amely az olasz félszigeten 
nyomothagyóan hullámzott 
végig a századok folyamán.
A szárd nép nyelvében Szardíniái falu házai. (Aritzo.)
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romanizálódott, miután elő
zőleg már élt kart-ágói, 
utóbb meg vandál, bizánei, 
szaracén, pisai, spanyol és 
osztrák uralom alatt. Végül 
a szavojai hercegek uralma 
alá kerül s amint azok ha
talma olasz királysággá bő
vül, úgy lesz maga is része 
az egységes Olaszországnak. 
Népi élete ettől függetlenül 
szívósan őriz az olasz fél
szigeten már régen feledésbe 
merült közös mediterrán, sőt 
közös őseurópai hagyomá
nyokat. Még ma is találni 
olyan hajlékot, amelynek

Szardíniái gazdák. (Portotorres.) közepén a földön szabadon
ég a tűz es olyan udvart, 
amelyet a kifelé ablaktalan 
ház teljesen körülzár. Az 
ilyesmi is érdekes látvány, 
ha a történelemelőtti idők 
sokfelészétszórt, csonkakúp- 
alakú lakótornyait, a nu- 
raghokat nem is említjük.

A falvak és városok 
képében egyébként a fél
sziget, sőt általában a Föld
közi tenger vidékének szá
mos vonása ismétlődik : 
szorosan zsúfolódó emeletes 
kőházak jellegzetes cserép
tetőkkel, sokszor hegylejtőn 
vagy éppen hegytetőn s lenn 
a völgyben a kertek és a 
földek. A városokban ter
mészetesen nem szabad 

_ . Róma vagy Firenze mű-
ennargen u. emlékeit és műkincseit keres

nünk, hiszen az aránylag
szegény és gyér népességű sziget, a városai is kicsinyek. A Cagliari öböl mélyén, a 
t ermékeny Campidano síkság tengerre nyíló kijáratában fekvő fővárosnak, Cagliarinak 
is csak 124 ezer lakosa van, a második városnak, Sassarinak, a sziget északi részén, 
meg éppen csak 55 ezer. Akit azonban a földközitengeri műveltségnek nemcsak a 
>zíne érdekel, — a legragyogóbb egyéni alkotások — hanem a mélye is : a kezdet, 
az ősi állapotok, a táj és ember kapcsolatainak maradandósága, az Szardíniában is 
sokat láthat.
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A DÉLKELETÁZ SI AI SZIGETVILÁG 
GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE.

Irta BANDAT HORST dr.

A nagy világpolitikai változások már átcsaptak a keletázsiai élettérre is. A Japán! 
•»irodalom előtörése gyökeresen megváltoztatta a délkeletázsiai szigetvilág, Hollandia 
volt gyarmatbirodalmának gazdasági viszonyait. A második világháború ott is 
megváltoztatta a termelést, mert Japán háborús erőfeszítésébe kapcsolta ezt a 
nyersanyagban annyira gazdag szigetcsoportot. Már 1940 nyarán, utolsó jávai tartóz
kodásom alatt, a szigetvilág termelésében erős változások állottak be. így a cukor-, kávé- 
és teatermelés a rohamosan romló exportlehetőségek, a tonnahiány miatt erősen csökkent 
és a háborús nyersanyagok termelése, nevezetesen a gumi, ón és petróleumé megnöve
kedett. Ez a változásirányzat a jelen pillanatban bizonyára még jobban fokozódhatott. 
Eddig nem eléggé vagy egyáltalán ki nem termelt nyersanyagok, mint pl. a nyersvas, 
nikkel, a bauxit és wolfram jelentősége annyira megnövekedhetett, hogy az ezekben 
a nyersanyagokban szűkös Japán bizonyára fokozottabb mértékben kitermeli. Áll ez 
főleg a Towuti és Matanna tavak közelében előforduló vasércekre, amelyek termelése 
.i békeidőben nem látszott gazdaságosnak.

Kétségtelenül Hollandia ügyes és körültekintő gyarmatosítási politikájának érdeme, 
hogy a nyersanyagban gazdag Szunda szigeteket, «Insulindét», a gazdasági jelentőség
nek olyan magas fokára fejlesztette, hogy a békés világgazdaság a délkeletázsiai termékek 
nélkül el sem képzelhető. Hiszen ez a szigetvilág szállította a szomszédos, jelenleg szin
tén japáni kézben lévő Malakkával együtt a világ gumiszükségletének 97%-át, a világ 
Hőtermelésének 67%-át és a kinintermelés 98%-át. Jáva cukortermelése évi 3 millió ton
nájával. a tea-, kávéexportjának 115. illetve 90 ezer tonnájával döntő szerepet játszott

Az ipohi Ar.derson-út.
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nemcsak a nyersanyagellátás 
terén, hanem a világgazda
sági árpolitika terén is. Most 
ez természetesen gyökeresen 
megváltozott. Kelet-Azsia 
teljes termelése a háború 
szolgálatában áll. Érdekes 
ezt a kérdést kissé közelebb
ről megvilágítani.

A háborús gazdálkodás 
egyik legfontosabb tényezője 
a petróleum, szén és vas, ezen
kívül a fémek : ón, a nö
vényi termékek között a 
gumi. A petróleumot a XX. 
század eleje óta termelik a 
szigetvilágon. Először Szu- 
matrában találták meg, ké

sőbb Borneóban, végül Jáván. A cerami-előfordulás nem jelentős. Az évi termelés 5'5 * 
millió tonna volt a 30-as évtizedben, de a világháború kitörése előtt elérte a 6 millió 
tonnát. A leggazdagabb mezők Észak- és Dél-Szumatrában, Kelet-Borne óban és Kelet - 
Jáván vannak. Igaz, hogy egyes mezőcsoportok, például a balikpapani, a kimerülés jeleit 
mutatja, de az utóbbi években újabb lehetőségek is nyíltak Délkelet-Borneóban (Borito) 
és Dél-Szumatrában (Djambi). A háborús események zivatarában a hatalmas olajfinomí
tók bizonyára elpusztultak és az olajmezők fúró- és szállítóberendezéseit is megrongál
hatták, de a földben lévő olaj újabb kitermelése serényen folyik. Hogy az újabban; az 
1938-ban felfedezett újguineai mezőket (Északnyugat-Űjguinea) a megszálló hatalom 
már kiaknázza-e, az kétséges, mert egyelőre a régi olaj mezők helyreállítása a főcél.

A keletindiai nyersolaj paraffin- és aszfaltbázisú. Kitűnő benzin, jó petroleum és 
dieselolaj készül belőle. A kenőolajok minősége azonban kissé kívánni valót hagy bátra. 
Aszfaltot Butan szigete szállít. Az olajfinomító maradékokkal együtt évente 15,000 tonna 
kerül exportra. A földgáztermelés 538,000 tonna.

A szigetvilág széntermelése aránylag kicsi, ha a még megközelítően sem felkutatott 
és hozzávetőlegesen meg sem becsülhető óriási szénkészleteket vesszük.tekintetbe. Világ- 
gazdasági okok miatt a hollandusok csak a legjobb szenet termelték ki. Bégi karbonkori 
kőszenek nincsenek a szigeteken, a legrégibb gazdaságilag jelentős az eocénszén. De van 
Szumatrának egy különös specialitása : a vulkáni hatás következtében «megnemesedett» 
barnaszén. A szigetek között különösen Borneo és Szumatra rendkívül gazdag harmad
kori barnaszénben. A legjobb a 7000 kalóriás eocénszén, 3—7%-os víztartalommal. Ez 
azonban nem áll túlságos tömegben rendelkezésre, mint a miocén barnaszenek eddig fel
becsülhetetlen tömege. így pl. egyes borneói 500 m-es rétegösszletekben 15% szenet 
találtunk! Egyes szénrétegek vastagsága meghaladja a 30 rnétert. Ezek a szenek 10—20% 
vizet tartalmaznak, kalóriaértékük 4000—6600 között ingadozik, hamutartalmuk 1—4%
A fiatal barnaszenek, ha vulkáni folyós kőzetek törnek rajtuk át, fekete, 8400 kalóriát 
is elérő «kőszenekké» nemesednek. Természetes, hogy ezeket erősen bányásszák. Hadi- 
gazdasági szempontból fontos tény, hogy a barnaszenek igen gazdagok kőszénkátrány
ban. Átlag 10—14%-ot, sőt egyes szumatrai szenek 30% nyerskátrányt is szolgáltatnak.
A Bergius-eljárásnak alávetett indiai barnaszenek 5 tonnánként 1 tonna benzint adnak. 
Hogy ezeket a tulajdonságukat a japániak már most kihasználták-e, kérdéses. A sziget
világ évi széntermelése 1.800,000 tonna. Természetesen szükség esetén ezt a mennyi
séget sokszorosan növelni lehetne.

Érdekes a nyersvas kérdése. Ebből a Japán részére annyira fontos nyersanyagból 
a délkeletcelebeszi Towuti és Matanna tavak medencéiben, hozzávetőleges becslés szerint, 
800 millió tonna limonit vasérckészlet van. Az érc kiváló minőségű, de eddig kiterme
lésére, a nagyszabású tervek ellenére, valószínűleg az új világháború kitörése miatt sem
mit sem tettek. Ugyanott a dunitokban, pyroxenitekben 0.28% nikkeltartalmat is t.alál-

A M aláj-félsziget egyik ónbányája.



t ak. Miután ez a nikkel - 
tartalmú bázikus sötét kőzet 
4500 km® területet borít és 
egyes helyeken a mállás a 
nikkeltartalmat 2—3%-ra
emelte, a nikkel kiaknázása 
gazdaságos lenne. A Poso tó 
területén, Közép-Celebesz- 
ben, szintén hasonló nikkel
telepeket találtak. A Krupp- 
cég itt meg is kezdte a kiter
melést, de a háború meg
akadályozta a termelés teljes 
mértékű kifejlesztését.

A fémek sorában a 
szigetvilág óntermelése már 
évtizedek óta. világgaz dasági- 
lag fontos szerepű. Az ón másodlagos lelőhelyen a mállott gránitokból származik. 
Leggazdagabb lelőhelyei Bangka és Billiton. Itt nagy kotrógépekkel folyóalluviumokból 
termelik a kassiterit-szemeket. Az évi termelés 35,000 tonna volt a békeévekben. Az ónt 
a szigeteken főleg kínaiak bányászták ki. A bányászat mellékterméke az acélgyártásban 
rendkívül fontos wolfram. Évi mennyisége 20.8 tonna.

A repülőgépgyártásban fontos aluminium szintén előfordul a szigeteken. Eddig 
Bintan, Batam és Karimon szigeteken találtak aluminiumércet: bauxitot. A telepeket 
azonban alaposabban nem vizsgálták meg. Lehet, hogy itt is kitermelhető mennyiségek 
vannak jelen. Az évi mangánérctermelés eléri a 21,000 tonnát. Bár a szigetvilág több 
részén, főleg Timoron, vannak mangánércelőfordulások, a leggazdagabb és kitermelhető 
bányák Djokjakarta közelében (Jáva) találhatók.

A fémek sorozatában az ezüst az aranyércekkel együtt fordul elő főleg Szumatrán, 
de Celebeszen is. Rezet eddig még nem találtak Délkelet-Indiában kitermelhető mennyi
ségben, bár valószínű, hogy az újguineai központi hegységben, a Carstens csúcsok alatt 
r'ózérctelepek fordulnak elő. Gazdaságilag nem fontos, de azért megemlíthető a borneo- 
martapurai gyéviánt,-termelés évi 570 karáttal, kb. 36,000 hollandus forint értékben. 
A vegyiipar Jáván fontos jódforrást talál. Innen évente 190 tonna jódot termelnek- 
A jávai vulkánsor északi peremén sok jódban gazdag forrás és forrásból felszökő víz 
fordul elő. Ebből nyerik a jódiumot, illetve a jódsókat. A nyersanyagok között még meg
említendő a 3200 tonnányi foszfáttermelés és a 160 tonna jóminőségű kaolin, amit por- 
cellángyártásnál használnak. Az 1560 tonna ként a vulkánok szolgáltatnak.

A hadifontosságú gumi
termelés Malakkával együtt 
a világtermelés 97%-a. Ke- 
let-Ázsián kívül csak a 
gumifa hazájában, Dél- 
Amerikában (Brazília) van
nak még gumiültetvények, 
de ezek számbavehető ter
mést csupán 3—4 év múlva 
fognak hozni. A gumiterme
lés úgyszólván kizárólag a 
Hevea-fából történik. A ré
gebbi Ficus-gumit ma már 
nem termelik. Újabban az 
eredeti Hevealatex két és 
félszeresét adó új Hevea- 
fajtát kezdenek ültetni. 
Évente a szigetek 165,000

Jáva . Rizs-csíráztató.

Jáva. Szántás faekével, bivallyal.
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tonnát nyújtanak, de ez a 
mennyiség erősen fokozható. 
A különleges célokra nél
külözhetetlen guttaperchát 
szintén a szigetvilág őserdei 
szállítják.

Élelmiszerek között ugyan 
első helyen áll a rizstermelés, 
de ez, miután a jávai lakos
ság már közeljár az 50 
millióhoz, nem kerül kivi
telre, mert Jáva maga is 
behozatalra szorul. Jáva túl
népesedése úgyszólván min
den élelmiszert felemészt. 
Csak cukorból van kivitel. 
Ebből békeidőben 3 millió 
tonnát termeltek. A cukor- 
termelés diadalmasan élte 
túl a két nagy krízist, az 
1883-ban fellépett sereh- 
betegséget és a répacukor

gyárak versenyét. Az elsőt egy betegség-ellentálló cukornáddal, a 247 B-típussal, a 
másikat a magas cukortartalmú és ellentálló 2878 P. 0. J.-típusú cukornád győzte le. 
A cukortermelés világgazdasági szerepét nagymértékben a tudományosan dolgozó 
Cukorkísérleti Állomásnak köszönheti. Valószínű, hogy jelenleg cukor helyett újból 
rizst termelnek.

Pillanatnyilag nem túlságos fontos a szigetek két igen becses termékének : a kávé
nak és teának a szerepe. Annál nagyobb volt viszont jelentőségük a békeévekben. Kávé
ból 115,000 tonnát, teából 90,000 tonnát ért el az évi termelés. A termelés 1940 óta gya
korlati értelemben szünetel. Talán csak a tea termelése folytatódott kisebb mértékben. 
Annál fontosabb Jáva kinintermelése. A világtermelés 98%-a innen ered. Miután eddig 
még nem sikerült megfelelő olüsó és használható kininpótszert mesterséges úton előállí
tani, a kinin továbbra is roppant fontos gyógyszer maradt. A szágóexport aránylag cse
kély. Pedig Űjguinea mocsárerdeiben óriási kiterjedésű szágópálmaerdők vannak. Ezek 
azonban még teljesen kihasználatlanok. Éppen úgy, mint az óriási kiterjedésű Nipah- 
páZwa-mocsarak. A növényből olcsó alkohol készíthető. Eddig kis mértékben Malakká- 
ban termelték a nipah-alkoholt kitűnő eredménnyel.

A keményítő (tapiocaliszt) exportja elérte a 200,000 tonnát és főleg az Egyesüli 
Államokban talált piacra.Végezetül meg kell említenem az ételzsírhoz és szappanfőzés
hez használt kókuszolajat. Jó, habzó szappant kókuszolaj nélkül nemlehet előállítani. A kó- 
kuszoiaj mellett szerepel a pálmaolaj évi 65,000 tonna és a pálmamagolaj 13,000 tonná
val. Ezenkívül sok zsíros olajfajtát és zsírt termelnek a szigeteken. Ilyenek a dadap-. 
kapok-, pamutmag-, ricinus-, szójababolaj, a bormófaggyú és faolaj (tung-olaj). Szagos, 
éterikus olajexport terén első helyen áll a citronellaolaj 860 tonnával, amit egy fűfajtá
ból nyernek, ezek után a eukaliptuszolaj évi 90 tonna termeléssel. Ez falevelekből készül.

A volt hollandus gyarmatok rendkívül gazdagok nyersanyagban. Háborús viszo
nyok okozta kiesésüket az egész világ — Japán kivételével — erősen megérzi. Ellenben 
Japánnak olyan óriási gazdasági erőtöbbletet jelent , amilyen nagy veszteséget okoz ellen
feleinek. A Szunda szigetek nyerstermékeinek kiesése a békés viszonyok helyreállása után 
is sokáig nagy mértékben a nagy hajótérhiány miatt éreztetni fogja hatását a világ- 
gazdaságban.
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STEIN AURÉL KASMIRI TÁBORÁBAN.
—- Megemlékezés. — 

írta B AKT AY ERVIN dr.

Stein Aurél, a közelmúltban elhúnyt világhírű tudós, ismételten hosszú éveket töl- 
; öttexpedíciós útjain. N ehéz, sokszor élet veszélyes körülmények közt szállt szembe Belső- 
Azsia sivatagainak, vagy a ß  dső-Ázsiát környező magas, rideg hegyláncok kő- és jég- 
pusztaságainak barátságtalan környezetével. Vérévé vált a táborozó élet, a sátor védő 
négyszöge, ez a hordozható tanya, mely ideig-óráig otthont varázsol a legkietlenebb sívár- 
ságbais. Megszokta és megszerette a szabad természet világát, otthon érezte magát benne, 
hiszen mi lehet ezen a világon fenségesebb, igazabb, ősibb környezete az embernek, mint 
a határtalan, szabad természet?

Stein Aurél, amikor csak tehette, visszavonult a nagy természet csöndjébe, vagy 
;ikár viharába, ahol az emberek világától távol, magára maradhatott munkájával és 
hangulataival. Ez a hajlama késztette arra, hogy állandó tanyát biztosítson magának 
Ázsia szívében, közel a hatalmas válaszfalhoz, amelyen túl tevékenységének legméltóbb 
színtere, Belső-Azsia terül el.

Még a múlt század legvégén, amikor nyelvészeti és történelmi kutatásai Kasmirha 
vitték, bukkant rá arra a szépséges, elrejtett hegyi rétségre, mely azután az ő legkedve
sebb ázsiai tanyája lett. Ahogy annak idején nekem elbeszélte, a kasmiri Haramukh 
AOOÖ méternél magasabb csúcsáról látta meg először Móhandmarg havasát a messzeség
ben. (Kismiri nyelven marinak nevezik az alpi réteket.) Stein Aurélnak megtetszett a 
magányos, nehezen megközelíthető hegytető, melyen fás, sziklás fennsík, pázsitos rét 
! érült el. L ‘gközelebbi alkalommal egyenesen azért ment a Szind völgyébe, hogy fel
ls Tesse és közvetlen közelből szemrevételezze a nagy messzeségből megpillantott margót. 
És kedvórevalónak találta. Megvolt benne minden, amire vágyott : a természet fenséges 
békéje, az alkalmas táborozótérség, védelmező facsoport, vizet biztosító forrás, s amit 
úgylátszik, mindennél jobban kedvelt : a zavartalan magány.

Azóta több mint négy évtizeden át, valahányszor munkája és feladatai megenged
ték, Móhandmarg havasán töltötte a nyarakat, helyesebben : az év egy részét. Mert 
t öbbnyire még május elején felment oda és csak októberben hagyta el a havasi tanyát. 
Májusban, amikor felment a margra, még rendszerint hó takarta az alpi mezőt.

Akasmiri fennsíkratöbb folyó siet a Nagy Himálaja vízválasztója felől. Ezek leg
jelentősebbike a Szind folyó, mely Szrinagartól nem messze északon éri el a Dzsélamot. 
Móhandmarg havasa a Szind völgye fölé emelkedik, terjedelmes hegy tetején nyúlik el, 
5200 m magasságban a tengerszint s kb. 1700 m magasságban a kasmiri fennsík fölött.

Móhuidmargot két ösvényen lehet elérni: az egyik egyenesen fölfelé visz a hegy- 
o dalon és a Szind mellett fekvő Moingam falunál indul, a másik előbb a Szind jobbpartját 
követi jó darabon, azután szelídebb lejtővel emelkedik és jókora kerülővel éri el Móhand
marg havasát. Ez az utóbbi sokkal könnyebb út, de olyan hosszú, hogy félúton éjszakázni 
kell. Moingamból félnap alatt el lehet érni a tetőt, de ugyancsak fáradságos felkapasz
kodni a m vedek hegyoldalon. Stein Aurél, minthogy szolgákkal, sátrakkal,felszerelések
kel és élelmikészletekkel szokott volt felmenni a havasra, természetesen a kényelmesebb 
utat használta.

De amikor 1928 nyarán Stein Aurél meghívott , hogy látogassam meg havasi tanyá
ján, a rövidebb, bár nehezebb utat választottam. Hiszen csekélyke poggyásszal, csupán 
két kis sátorral, pírnipos készletekkel és néhány emberrel indultam útnak Ganderbal- 
ból, a Himálaja-expedícióknak erről a hagyományos kezdőpontjáról, ahol a Szind folyó 
kilép a hegyek szorosából és szétterül a Dzsélam síkján. Egyéb holmimat Ganderbalban 
hagytam, míg visszatérek Móhandmargról. Mert ez a kirándulás csak előjátéka volt 
nagyobb, nehezebb utamnak : Nyugat-Tibetbe készültem elindulni, Körösi Csorna Sán
dor elmosódott lábanyomát követve. Néhány órás úttal elértük Moingam falut, miután 
átkeltünk a Szind hídján. Moingamban aztán elbocsátottam a ganderbali kulikat. Köny-
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nyen találtam falubeli teherhordókat, mert mihelyt meghallották, hogy Sir Aurel Stem- 
hez készülök, a falu lakói egyszerre a legnagyobb szolgálatkészséggel állottak rendelke
zésemre. Stein Aurélt tisztelettel, sőt szeretettel emlegették és «bara szaháb»-nak (nagy 
úr)titulálták. Elmondták, hogy a bara szaháb az ő pártfogójuk — áradozó keleti kifeje
zéssel : «apjuk és anyjuk» — mert nem egyszer segített rajtuk ügyes-bajos dolgaikban,, 
könnyítéseket, adóelengedést stb. szerzett nekik, hiszen nevének kellő súlya volt ahhoz, 
hogy a kasmiri kormány és hivatalnokai megtegyék, amit a moingamiak érdekében kért.

Nagyon fárasztó volt a több mint négy órai kapaszkodás, de a rövid pihenők ide
jén csodálatos látvány jutalmazott : a Szind szépséges völgye terült el alattam, s odébb 
a kasmiri fennsík tárult ki, köröskörül a hókoronázta magas hegyek koszorújával. Végre 
feljutottunk a hegy ellaposodó tetejére. De még itt is jókora út állt előttünk, míg végre 
elértük Móhandmarg havasi rétjét. A hegytető pereme északkeleten hirtelen szakadék
ban végződött, a másik oldalon alacsony gerincvonal határolta a rétséget. A szakadék 
fölé emelkedő oldalon, szép facsoport tövében sátrak fehérlettek. Stein Aurél «főhadi
szállása» Ázsiában!

A marg hosszában fel-alá hullámzó ösvényen európai ruhát és trópusi sisakot viselő 
magányos férfi jött felénk. Amint közelebb ért, felismertem benne Stein Aurélt. Nyil
ván őrszem leste érkezésünket s a házigazda — ha ugyan a sátortábor urát így lehet 
nevezni — előzékeny figyelmességgel jó darabon elém jött, hogy kis hegyi birodalmának 
határán üdvözölje a vendéget. Lekötelező kedvességgel fogadott, érdeklődött, nem 
fárasztott-e ki túlságosan a nehéz út, aztán a tábor felé vezetett, de közben szolgámnak 
megmutatta a helyet, ahol sátrainkat felüthetjük, s a forrást is, amely a marg lakóit 
ellátja vízzel. Tanyahelyem a sátortábortól úgy kétszázötven lépésnyire terült el. Embe
reim mindjárt arrafelé igyekeztek, hogy tábort üssenek, Stein Aurél pedig sátortábora 
felé vezetett és meghívott teára.

A mélység felőli oldalon, közel a meredély szegélyéhez, a facsoport közepén kis 
tisztáson álltak Stein Aurél sátrai, míg személyzetének tizenöt-húsz sátra kb. ötven 
lépéssel távolabb, a facsoport másik szegélyén sorakozott. Úgynevezett «kábuli» típusú 
sátrak voltak ; ezek nagy, kettősfedelű, igen erős és kényelmes tábori tanyák. Egy ilyen, 
kb. 4 x 6  méteres, fürdőfülkével ellátott sátor szolgált Stein Aurél hálóhelyiségeül. 
valamivel odébb emelkedett nappali- és dolgozószobául szolgáló nagy sátra, mögötte 
pedig még két kisebb raktársátor. A nagy sátor valóságos vászonpalota volt. Hossza, 
amennyire megítélhettem, legalább tíz, szélessége nyolc méter lehetett. Három helyi
ségből állt. A keskeny előtérből belépve, tágas, magas helyiségbe jutottunk. Két vastag,

erős bambuszoszlop tartotta 
a kettős, háztető-alakú föde
let. A belső és a külső födél 
közt kb. méternyi űr marad, 
ez szigetelésül szolgál a 
sátorra tűző hőség, vagy az 
eső nedvessége, esetleg a 
rárakódó hó hidege ellen. 
A nagy helyiség közepén 
étkezőasztal állt, körülötte 
több, kényelmes vászon
huzat ú tábori karosszékkel. 
A sátor kettős borítású falai 
mentén polcok sorakoztak, 
telistele könyvekkel, folyó
iratokkal, gyűjtőmappákkal. 
A talajt egészen a falakig erős 
gyapotszálakból szőtt, sűrű
anyagú, nagy szőnyeg, úgy
nevezett darriborította. Eze
ket Kanhpurban (Cawnpore) 
szövik, minden méretben ;M óhandmarg. S tein Aurél tábo ra  a facsoportban állt.
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Stein Aurél, «főhadiszállásán», a kasm iri Mohandmarg havasán.

Indiában nagy keletjük van. A nagy sátor másik végén szétvont sátorfal széles ajtónyílá- 
-án kereszt ül a tudós «dolgozószobájába» juthattunk, ez félköralakban csatlakozott a sátor 
egész szélességében a belső főhelyiséghez. Itt a külső sátorlapokat szintén szét vonták 
és megerősítették, mintha nagy velencei ablak világította volna meg az ott álló terjedel
mes íróasztalt. Az íróasztal körül is polcok, állványok, kisebb tábori asztalok roskadoz
tak a sok könyv és irományköteg alatt, némelyiken nyitott dobozokban a tudós legutóbbi 
ásatásain felszínre hozott leletek, többnyire szobor- és faragványtöredékek, régi hasz
nálati eszközök maradványai álltak készen a feldolgozásra. Stein Aurél legszívesebben 
itt, a móhandmargi csöndes táborban rendezte legfrissebb gyűjtésének anyagát és művei
nek nem egy részét a sátorbeli dolgozószoba íróasztalán írta meg. Minden kényelmet 
megtalálhatott sátortanyáján, s a tetejébe még a feltétlen, meg nem zavarható békessé
get is biztosíthatta magának. Természetesen, a sok holminak, könyvnek, tudományos 
anyagnak fel- és leszállításához, ekkora tábornak a felállításához vagy lebontásához 
s a tábori szolgálat ellátásához meglehetősen sok emberre volt szükség. Kb. húsz ember
ből állt a személyzet, nagyobbik részét a szolgák, szakácsok és postaküldöncök tették 
ki, de volt Stein Aurélnak egy pathán vadásza, egy pandzsábi titkára és két-három belső 
inasa is.

A nagy sátorban már készen várt bennünket a pompás tea és a hozzávaló sok-, 
féle harapnivaló. Jólesett a nehéz kapaszkodó után. Közben kedélyesen elbeszélgettünk. 
Stein Aurél a hazai jóbarátok és közös ismerősök felől kérdezősködött, azután indiai 
ismerőseink kerültek sorra. Figyelmes, rendkívül lekötelező házigazdaként viselkedett. 
Tea után elköszöntem, hogy a magam kis táborába térjek megmosdani, átöltözni. Stein 
Aurél elkísért és szakértő szemmel nézegette embereim munkáját, akik közben felállí
tották szerény kis táboromat. Azután beszédbe elegyedett a moingami kulikkal, kasmiri 
nyelven szólt hozzájuk, nem hindusztániul, s ezért nem értettem szavukat. Később kide
rült, miről volt szó : Stein Aurél a lelkűkre kötötte, hogy tőlem nem szabad fizetséget 
elfogadniuk, majd az ő titkára kifizeti őket. Amikor utóbb, vacsoránál szóbahoztam ezt 
s azt is említettem, hogy csak egy napot szándékoztam nála tölteni, mert nem szeret
ném zavarni munkájában, Stein Aurél végtelen szeretetreméltósággal fegyverezte le 
ellenvetésemet :
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— Ez már így szokás Móhandmargon! Nem lehet változtatni rajta! Legalább» 
három napot itt kell töltenie, ami pedig a kulik dolgát illeti, szót sem érdemel, s ez is a 
móhítndmargi szokások közé tartozik!

Edebéd előtt, úgy félhétkor, ismét felkerestem a nagy lakósátrat, eleged téve házi
gazdám meghívásának. Szépen megterített asztal várt, erősfényű petróleumlámpa vilá
gította meg a sátrat. Kettősfenekű, fehérzománcos bádogtányérok és tálak kerültek 
elénk ; igazi tábori felszerelés : forró vízzel lehetett megtölteni a tányérok belsejét, hogy 
az étel ne hűljön ki bennük hamarosan, hiszen Stein Aurél ezeket az eszközöket a Kara
koram, a Pámir és a Tien Sin, vagy a K’un Lun dermesztő fagyában is használta.

Vacsora közben Stein Aurél a felszolgáló legényhez pandzsábi nyelven szólt, vacsor.i 
előtt az afghánhoz hasonló pasthu nyelven adott utasításokat vadászának, később pedig 
a titkárával hindi nyelven beszélt meg egyet-mást. Mindenkivel a maga anyanyelvén 
szólt. Nipközben angolul írt munkáján dolgozott, velem természetesen magyarul cseve
gett, mégpedig hibátlan, tiszta magyarsággal beszélt, holott a megelőző évtizedekben 
csak igen ritkán, akkor is igen rövid ideig volt alkalma gyakorolni az anyanyelvét. Min
dez csak csekélyke mutató volt bámulatos nyelvtudásából, hiszen a fontos élő vagy holt 
nyugati nyelveken kívül még szanszkritul, arabul, perzsául, törökül is tudott, nem is. 
szólva a föntebb említett nyelvekről. Beszélgetés közben a nyelvekre fordult a szó, s 
ekkor kérdésemre szerényen megjegyezte, hogy «sajnos, kínaiul nem tud eléggé, hiszen 
csak úgy másfélezer írásjelet ismer!»

Ízletes és bő vacsorát szolgáltak fel, azután whisky és cigaretta került az asztalra, 
a vendég kedvéért, mert Stein Aurél nem élt egyikkel sem. Beszélgetés közben megje
gyezte, hogy én a második európai, de az első magyar vagyok, aki az ő móhandmargi 
tanyáját valaha is felkereste. Az első európai látogató Dunsterville vezérőrnagy — azaz 
akkoriban még csak főhadnagy — volt, Stein Aurél legrégibb és legjobb indiai barátja. 
Ennek kapcsán aztán megjegyezte, hogy most másodízben beszél magyarul Indiában, 
legutóbb harminc évvel azelőtt történt ez : akkor Justh Zsigmondi a korán elhunyt nagy
tehetségű magyar író volt a vendége Lahorban, a Pandzsáb fővárosában. Justh igen jó 
barátja volt úgy Stein Aurélnak, mint az említett Dunstervillenek, aki később az emlék
irataiban nagyon melegen írt róla. Ezt a könyvet aztán Stein Aurél kölcsön is adta nekem 
és sok érdekeset találtam benne, különösen a Justhra vonatkozó részt. Az akkor már 
tüdőbajos fiatal magyar író hónapokat töltött Indiában, Stein és Dunsterville baráti 
körében. Végre elköszöntem házigazdámtól és pihenőre tértem ; fárasztó nap állt mö
göttem .

Másnap — ahogy Stein Aurél éppen a kényelmemre való tekintettel ajánlotta — 
a magam sátrában reggeliztem és csak később látogattam meg a tudóst. Ismét hosszas, 
érdekes beszélgetés következett, majd ebéd után megint elváltunk ; én azért, hogy pihen
jek, ő azért, hogy munkáját folytassa. Az akkor már hatvanhat esztendős kutató fárad
hatatlanul friss és tevékeny volt. Ez még inkább kiviláglott, amikor délután körülveze
tett kis «birodalmában» és minden érdekességet sorra megmutogatott. A sziklás, egyenet
lenterepen oly könnyedén és serényen mozgott, mint valami fiatal túrista. Pedig jobb
lábának ujjait még az első nagy expedíciójáról hazatérve kénytelen volt Lehben leoperál
tatni, mert megfagytak. Én akkoriban átmenetileg éppen hogy kiláboltam súlyos malá
riámból, nem voltam nagyon jó kondícióban, és bizony szégyenszemre be kellett látnom, 
hogy alig tudok lépést tartani az ősz tudóssal.

Stein Aurél nemcsak szerette, hanem ismerte, értette is a va dón természetet. A Himá- 
laja-beli magaslatok és hágók elmaradhatatlan lakói, a marmoták a Móhandmargon is 
otthonosak voltak. Stein Aurél az ő nyelvükön is értett. Sípot vett elő és furcsa, gördülő 
hangokkal hívta barnabundájú pajtásait. S a máskülönben félénk, nehezen megközelít
hető állatok azonnal kiültek üregeik elé és felegyenesedve válaszolgattak sajátságos sivító 
szavukkal a sípjelekre. Azután leereszkedtünk a havasi rétet szegélyező meredek szikla
lejtő egyik vízmosásos gádorán. Nem volt könnyű séta, de Stein Aurél fel sem vette. 
Amint mélyebben behatoltunk a vad, kietlen sziklatölcsérbe, ismét elővette sípját és 
ezúttal másféle jeleket adott.

— Medve lakik itt, — magyarázta — de jó barátságban élünk : síppal figyelmei- 
tetem közeledtemre, akkor szépen elkotródik és sohasem zavar.



Stein Aurél és szerző a inohandm argi táborban .

Ez a medve másnap 
kora reggel — szolgáim nagy 
inegilletődésére — nyugod
tan átsétált kis táborhelyem 
mögött. Bizonyára szemügyre 
akarta venni a szokatlan, 
addig nem látott új emberi 
tanyát.

Stein Aurélt ezeken a 
sétákon ismét új oldaláról 
ismertem meg. Nagy szere
tettel és hozzáértéssel muto
gatta a marg és a szakadék 
különös virágait. A botanikus 
Stein Aurél nem maradt el a 
régész, a történelemtudós, a 
nyelvész, a műtörténész és a 
földrajzi kutató mögött. A 
marg környékén is minden 
jellegzetes pontnak ő adott
volt nevet, még pedig stílusosan, klasszikus szanszkrit nyelven. Egy fantasztikus 
sziklákkal körülvett kis térséget például Krittika-Pákasztháiiánpik, «A boszorkányok 
konyhájának» nevezett el. Valóban méltó hely lett volna, hogy Macbeth boszorkányai 
kotyvasszák ott titokzatos főzeteiket.

Ebéd és vacsora előtt vagy után kedélyes beszélgetéssel töltöttük az időt, s ilyen
kor a művészlelkű értő is megnyilatkozott házigazdámban. Elővette az «Ezer Buddha 
templomában» és más hasonló helyeken felfedezett csodálatos falfestmények és szobrok 
remek, színes reprodukcióit — ezek műveinek angol kiadásában jelentek meg — és lel
kes megértéssel magyarázgatta a régi alkotások sok-sok finomságát és előkelő szépségét. 
Majd készülő nyugattibeti utamra látott el a tapasztalt utazó kitűnő tanácsaival és 
intelmeivel.

A három nap hamar eltelt Móhandmargon. Az utolsó napot követő reggelen meg
érkeztek a moingami teherhordó emberek, hogy lebontott táborom cókmókjait lecipel
jék a hegyről. Búcsúzás előtt Stein Aurél szerényen megjegyezte, hogy ne adjak nekik 
semmit, mert már megkapták a fizetségüket. Hiába szabadkoztam, kedvesen mosolyogva 
tette hozzá, hogy «ez már így szokás Móhandmargon!» Útközben aztán szolgám, a kas- 
miri Abdulla is egyre dicsérte a «bara szaháb»nagylelkűségét és nagyúri mivoltát : persze 
ő is szép baksist kapott Móhandmarg urától!

Stein Aurél egészen a hegytető pereméig kísért és meleg kézszorítással búcsúzott 
el első s egyetlen magyar vendégétől, aki «főhadiszállásán» felkereste.

Késő ősszel, amikor nyugattibeti utániról visszatértem, Stein Aurél már leköltözött 
havasi tanyájáról és sátortáborával a főváros, Szrinagar közelében, a szép Dál-tó partján 
lakott. Mielőtt elhagytam volna Kasmírt, itt is meglátogattam a tudóst. Csónakkal men
tem ki a tóparton elterülő régi mogulkertbe, az Iíábar Bághba, melyet a kasmiri kor
mány átengedett Stein Aurélnak táborozás céljára. Viszontláttam az ismert sátrakat 
és a zamatos tea mellett itt is éppoly kellemes órákat töltöttem, mint fenn a havasi 
mezőn.

es a
Most árván maradt Móhandmarg havasi rétje. A «bara szaháb» végleg elköltözött 

szegény moingamiaknak nincsen többé kihez fordulniuk pártfogásért. Mert, azt 
hiszem, Móhandmargon nem fognak többé sátrak emelkedni. Csak olyan ritka, kivételes 
ember keres magának hasonló tanyát, amilyen Stein Aurél volt.



16

IRODALOM
Baktay Ervin : A világ tetején. Magyar 

Földrajzi Társaság könyvtára, 311 oldal, 
100 képpel és két térképpel.

Körösi Csorna Sándor, a nagy székely
magyar tudós életének és munkásságának 
legszorgalmasabb kutatója, Baktay Ervin  
«A világ tetején» című könyvének legújabb 
kiadását olvasgatom. írója nevét immár 
széles körben ismeri a tudomány kedvelő 
és könyvolvasó közönségünk. Indiai tar
tózkodása idején is a nagy székely-magyar 
em léke kísértette és 1928 nyarán elindult 
nyomdokain, hogy összegyüjtsön minden 
adatot, amely csak bármily parányi fényt 
deríthet Körösi Csorna Sándor életére. 
Ütja Indiából Ladákhon keresztül veze
tett Lehbe és onnan a gleccserek mentén 
a legzordabb és legvadabb vidéken keresz
tül Zanszkárba. Ott élt valamikor Körösi 
Csorna Sándor szegénységben és dermesztő 
hidegben és dolgozott, m int a tudás és

az akarat megtestesítője. Ez a könyv azon
ban nemcsak útleírás. Annál jóval több : 
lebilincselő olvasmány és kútfő a Körösi 
Csorna életét kutatók számára. Itt em lí
tem  meg, hogy Baktay Ervin «A világ  
tetején» című könyve megírása után sem 
fordult el érdeklődésével a székely-m a
gyartól. Körösi Csorna Sándor születésé
nek centennáriuma alkalmából megírta 
a helyszíni adatgyűjtések és könyvtári 
kutatások alapján a nagy Körösi Csorna 
életrajzát Háromszéktől a H im alájáig  el
men (Vörösváry-kiadás). Hogy Baktay 
Ervin szorgalmas kutatómunkáját meny
nyire értékeli a magyar művelt közönség, 
elég annyit felemlítenünk, hogy a most 
újból megjelent könyve, «A világ tetején», 
már négy kiadás sokezer példányában 
forog közkézen. Könyvének új kiadása 
is minden bizonnyal szerető olvasókra 
és érdeklődőkre talál. Gáspár Gyula.

ISMERTETÉSEK ÉS HÍREK MINDENFELŐL
A z északi átjárók új hősei

nem a tudomány rajongói, hanem hon
polgári kötelességüket híven teljesítő ka
tonák. Nordenskiöld nyomdokain haladt 
a Komet nevű német segédcirkáló, amikor 
Európát és Ázsiát északról megkerülve 
jutott el a Bering-tengerbe, illetve a 
■Csendes óceánra a mostani háború második 
évében. Bizonyos, hogy ezt az utat orosz 
hadi- és szállítóhajók is használják, de 
ezek közben kiköthetnek, érintkezhetnek 
a partvidékkel s utaikat kisebb részletekbe 
teszik meg. Ezért teljesítm ényük nem ér 
fel a Vega s a Komet hőstettével.

Az északnyugati átjárót Amundsen 
Gjöájával ellentétes irányban a St. Roch 
nevű canadai rendőrőrhajó használta hiva
talos útvonalul az 1940— 42-es években. 
Kapitánya, a norvég származású Larsen 
1940 nyarán indult el Vancouverből azzal 
a megbízással, hogy Északnyugat-Canada 
rendőrállomásait és eszkimótelepeit élelm i
szerekkel lássa, el és ellenőrizze. A parttól 
messzebb fekvő állomásokat kutyaszáno
kon kellett megközelítenie és elkészült arra, 
hogy egy telet jégbe fagyva tölt el. íg y  
is történt. 1940— 1941 telét a Viktória- 
föld Walker öblében töltötte a St. Roch, 
míg utasai Banks-földre tettek kirándu
lásokat. 1941 nyarán a Mackenzie torko
latába hajóztak, kiegészítették készletei
ket és kelet felé folytatták útjukat. A 
kedvezőtlen időjárás következtében a 
Boothia Felix félsziget mellett kellett a 
következő telet befagyva eltölteniök, míg

végre hosszú hányódás után a Barrow- és 
Lancaster-szoroson keresztül a Baffin-ten- 
gerbe jutottak s elhaladva Labrador és 
Új-Foundland partjai előtt 1942 októberé
ben Új-SKÓciában kötöttek ki. Ha nem 
is volt a St. Roch útjának tudományos 
célja, kétségtelen, hogy a hosszú két esz
tendő megfigyelései kiegészítik majd a 
messze északi vidékekre vonatkozó ism e
reteinket. P . J.

Török telepítések.
Török nemzetiségű lakosság nagyobb 

csoportokban és szétszórtan is nagy töm e
gekben élt a Balkán félszigeten s a kör
nyező szigetvilágban. Az első világháború 
óta állandóan folyik a külföldi törökök 
haza-, török fönnhatóság alatt álló terü
letre telepítése. Az eredményes v issza
telepítést még Kemal kezdeményezte a 
török-görög lakosságcserével. 1923-ban 
50,259 török család tért haza 196,420 
családtaggal, 1924-ben 52.221 család
208,880 családtaggal. 1925— 29 között a 
hazatelepedők évi átlaga 30—40,000 fő volt. 
1934 óta a hazaköltözők letelepítése terv
szerű telepítéspolitikával van összekötve. 
A hazatérők száma ettől az időponttól 
1938-ig 50,000 körül m ozgott, 1939-ben 
21,000-re, 1940—41-ben 15,000-re,“ 1942- 
ben 10,000-re csökkent A hazatérő törökök 
legnagyobb része Görögországból, Romá
niából (90,000) és Bulgáriából (110,000) 
vándorolt ki. A ma külföldön élő törökök 
számát még mindig 1 millióra becsülik.

P . J.
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irmédi-Molnár László dr.: Itália. 
Simon Béla dr.: A földrengési hullám 

tovaterjedése.

Kéz Andor dr.: Burma és Taiföld. 
Hézser Aurél dr.: Délamerika és az 

Unió.
Wallner Ernő dr.: A mai Dél- 

afrika.
III. A földrajz irodalm a és tanítása.

Vitéz Temesy Győző dr.: Ö t év magyar Vitéz Temesy Győző dr.: Régi föld- 
földrajzi irodalma. rajzkönyvekről.

A 19 éves IFJÚSÁG ÉS ÉLET.
IV. S tatisztikai rész.

Takács József dr.: A világ számokban.
V. Színes atlaszm ellék let.

Irmédi-Molnár László dr. és Takács József dr.: Magyarország kistérképei.
A kiadás elfogyott, csak a M. F. T. tagjai kaphatják meg 4’—  P kedvez

ményes áron, a 4 50 P bolti ár helyett.
Az 1939-es Földrajzi Zsebkönyvből néhány példány még rendelhető. Ára : 1*50 P. 

Az 1940-es Földrajzi Zsebkönyv kifogyott.
Az 1941-es Földrajzi Zsebkönyv 1*80 P-ért megrendelhető.
Az 1942-es Földrajzi Zsebkönyv 2*20 P-ért kapható.
Az 1943-as Földrajzi Zsebkönyv kifogyott.
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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 16'— pengő Egy-egy szám ára l'6ü 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. — Csekkszámlánk száma 51.141 
H iv a ta lo s  ó r á k :  m in d e n  c s ü t ö r tö k ö n  d . n. 1 — ói mi g.

Értesítjük m. t. tagjainkat, hogy a nyomdai költségek emelkedése és egyéb kiadásaink növeke
dése m iatt Társaságunk a m últ év november 18-án tarto tt rendkívüli közgyűlésén kénytelen volt 
ez év januárius elsejétől kezdődő hatállyal az év i ta g sá g i díjat 16 pengőre felemelni. 
Kéijük m. t. tagjainkat, hogy ezt az összeget a füzethez csatolt befizetési l«p útján hozzánk el
juttatni szíveskedjenek, felhasználva ezt az alkalmat esetleges tagdíjhátralékuk kiegyenlítésére i.-.

V M agyar Földrajzi T ársaság.

T A H  TA LOM:
Wallner Ernő dr.: Dánia, a gazdag parasztok országa. — Gáspár Gyula: Nagy
várad, Szent László városa. — Irmédi-Molnár László dr. : A Salamon szigetek. 
Irodalom: Igali-Mészáros József: A hal, a horog és az ember. Ismertetések 
és hírek mindenfelől: Rokonnépek intézete. Az új Horvátország számokban. 
Bulgária gyümölcskivitele. Románia kender- és lentermelése. Svejc szénbányá- 

. szata. Marseille kikötőnegyede. Hong-Kong lakosságának csökkenése. Finn
ország külkereskedelme.

M E G H Í V Ó  L S T K L V

A MAGYAR FÖ LDRAJZI TÁ R SA SÁ G
1 9 4 4  f e b r u á r i u s  7 - é n ,  h é t f ő n  e s t e  ti ó r a k o r
az O rszágos T iszti T udom ányos és K aszinó  E g y esü le t 
d ísz te rm ében  (IV., V áci-u tca  38. sz I I .  em elet) ta r ta n d ó

N É PSZ E R Ű  FÖLDRAJZI ESTÉLYÉRE
I » r o f .  Dr.  H l  G O  H A S S 1 N G  E  El ( W i e n ) :

DIE UMWERTUNG DER WELTLAGE JAPANS.
( N é m e t  n y e l v e n ,  v e t í t e t t  k é p e k k e l . )

A M A G Y A R  F Ö L D R A J Z I  T Á R S A S Á G  és a T I S Z T I  
K A SZIN Ó  tag ja i á lta l bevezete tt vendégeket sz ivesen  lá tju k  .

B udapest, 1944 feb ru á riu s  1-én.

Dr. v. TEMESY GYŐZŐ s. k. Dr. CHOLNOKY JENŐ s. k.
főtitkár. elnök.

Figyelmeztetés! Társaságunk estélyeit minden hónap első hétfőjén tartja.

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

8264. Franklin-Társulat nyomdája. Budapest vitéz Litvay Ödön.
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DÁNIA, A GAZDAG PARASZTOK ORSZÁGA.
írta WALLNER ERNŐ dr.

Ha egy ország csak néhány jelentős földrajzi tényezővel rendelkezik, gazdasági 
élete nem lehet sokoldalú. Mindenre az egy-két nagyfontosságú foglalkozási ág nyomja 
rá bélyegét. Amikor ezeket éri a háborús vagy gazdasági válság, olyan erős lehet a ráz- 
kódtatás, hogy az ország egész életére kihat.

Kevés országban jelentkezett ez olyan élesen, mint Dániában. A szűkmarkú, de 
kivételesen szerencsés fekvésű dán föld ugyancsak megtanította népét az alkalmaz
kodásra. A különböző világtájak irányában egymást váltva erősbödtek vagy lazultak 
a kapcsolatok, bővült vagy szűkült az élettér.

Dánia helyzeti energiája a Balkán félsziget legdélibb részeihez hasonlít. Az Északi 
és Keleti tenger között az átjáró tengerszorosok őrzője, a Germán-síkság és Skandináv 
félsziget között szárazföldi összekötő híd. Innen — az egymást keresztező útvonalak 
középpontjából — sokszor nyílt jó alkalom a hatalmi terjeszkedésre. Elősegítette ezt — 
akárcsak a görög földön — a nagy parttagoltság. A sokszor ezer kilométer távolságra is 
megnőtt ország magva mindig a mai Dánia volt. Ez a Jylland félsziget mellett 490 szige
tet számlál. A Dunántúl nagyságú Dánia (43 ezer km2) kiterjedése az Északi tenger és 
a Oresund között kelet-nyugati, a Skagen fok és Flensburgi öböl között északdéli irány
ban nagyjából egyenlő (280 km), a partvonal azonban emellett 7438 km hosszú.

A hajózás mindig életszükséglet volt Dániában. Ennek köszönhette hajdani fény
korát, amikor uralma a XI. században Angliáig, a XIII. században a Keleti tenger part
jain Észtországig ért. Az unió Norvégiával századokon át, egészen a napóleoni időkig 
tartott. Ma a dán hajózásnak kizárólag gazdasági— de az ország életében pótolhatatlan — 
szerepe van. Hajóterének nagysága a lakosság számához viszonyítottan (3 lakosra jut 
egy brutto regisztertonna) eléri a nagy hajósnemzetekét s ötszörösen múlja felül pl. 
Németországét.

A dán föld képe a múltból a jógkorszakbeli, a jelenből az óceáni éghajlati hatások 
nyomait viseli magán. A jégtakaró az utolsó jégkorszakban kelet felől a szigeteken át 
.lylland félsziget nagy részét is elborította. Csak a Limfjord—Viborg—Flensburg vonal
tól nyugatra fekvő terület maradt jégmentes s rajta halmozódott fel a jégtakarót övező 
homok nagy részé. A jégtakaró visszahúzódása több szakaszban történt , miközben a fél
sziget keleti felében és a szigeteken sok morénagát maradt hátra. A jégkorszak után 
bekövetkezett emelkedés idején a szigetek nagy része összefüggő szárazulat lett s az 
Ancylus tóvá záródott Keleti tenger vize a Nagy Belten át folyt ki az Északi tengerbe. 
A térszín újbóli süllyedésével nagy területeket hódított el a tenger s megnyitotta a mai 
szorosokat. Valamennyi szigetnek elárasztott partja van. Szálban álló kemény kőzetet 
Dániában — eltekintve a balti pajzshoz tartozó Bornholm szigettől — sehol sem látni. 
Vs 1—200 m vastag jégkorszakbeli hordalék alól csak Sjelland, Falster és Möen szige

tek keleti partszegélyén bukkannak elő a harmadkori rétegek. Akárcsak Rügenen, a 
fehér kréta itt is meredekfalú, 140 m magas szirtekben ér véget a tengerparton.

Keíet-Jylland megsüllyedt folyóvölgyei keskeny öblöket alkotnak. A dán fjordok- 
nak nevezi őket, de az elnevezés megtévesztő, mert nem azok, sem eredetük, sem tájképi 
megjelenésük szerint. Észak-Jvllandban a 160 km hosszú Limfjord több kisebb-nagvobb
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tóvá szélesedve, egészen a nyugati partig ér, s a dünék —részben mesterséges — átvágá
sával kisebb hajók számára átjáróul szolgál. A szigetekre bomlott, erősen tagolt kelettel 
szemben Nyugat-Jylland partja hatalmas dünevonulat. Csak a legdélibb részét rombolta 
szét a tenger, Blavandshuk foktól a Skagen fokig azonban ép és állandóan terjeszkedik. A 
kikötésre alkalmatlan part előtt a homokzátonyos sekély tengert a hajók messze elkerülik.

Dánia éghajlata északi fekvéséhez képest enyhe, a téli középhőmérséklet a dél
bulgáriaival egyező. A tenger kiegyenlítő hatása kelet felé csökken, Sjellandon több a 
nyári verőfényes és téli fagyos nap, mint Nyugat-Jyllandon. A nyugaton gyakran vihar
erős, hűvös, párás tengeri szél keletebbre megenyhül. A csapadék nyugatról keletre 800 
mm-ről 500 ram-re száll alá, de mivel eloszlása egyenletes és a párolgás csekély, Dánia 
nedves ország benyomását kelti.

Éles tájképi ellentéteket dán földön hegység és nagy folyók híján nem találhatunk. 
Da az átkultúráltság olyan magasfokú, hogy már az enyhébb felszínalakulatok s még 
inkább az eltérő éghajlati és talajviszonyok jelentős tájkülönbségeket hoztak létre. Nyu
gatról keletnek szelídül a táj képe, belterjesebbé válik a földművelés, növekszik a népsűrű
ség és a gazdasági jólét.

Legmostohább az élet a dünék mögött, az elrekesztett tavak és délnyugati szét
rombolt alacsony partok mentén. A Limfjordtól északra nagy területet borít el még a 
dünék futóhomokja s a Skagen fok évente ma is 60 méterrel nyomul előre a tengerbe. 
Skagen falu templomát 150 év alatt annyira elborította a homok, hogy ma csak 
a tornya látszik ki. A nyugati part egyetlen jelentősebb kikötője s az északi tengeri dán 
halászat főhelye Esbjerg. Forgalma néhány évtizede erősen nő, mert innen a legrövidebb 
a hajóút az angol kikötőkbe. Az országból kivitt tejtermékek, húsáruk kétharmadát itt 
rakták hajóra.

Nyugat-JyHand tájain nemrégen még semmi sem mutatta, hogy a mezőgazdaság

Dán vidéki tájkép.
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Jy llandy  szántóföldek.

uz ország jólétének alapja. Juhnyájak legelésztek a homokos, füves térségeken ; a tőzeg
termelésre kihasznált lápok mint sebhelyek értéktelenítették a tájat, az Esbjergtől délre 
fekvő alacsony parti síkságot a tenger árja rombolta. Ma már Nyugat-Jylland is erősen 
át kulturálódott. A telepített fenyvesek, a szélfogó sövények vagy gátak közötti kertek, 
szántók a sokezerre menő tanya népének kezemunkáját jelzik. A múlt század hatvanas 
«vei óta a félsziget egyötödét vették hasznosítás alá, 4000 km2 területet állítva a mező- 
gazdaság, 1500 km2-t az erdősítés szolgálatába.

A félsziget keleti felében a morénahalmok helyenkint 150—170 m magasságot is 
elérnek. A barátságos hullámos felszínen erdők, gyümölcsösök, szántók, rétek, bővizű 
Tövid folyók, barátságos fehér tanyák tarkítják a táj képet. A mélyen benyúló öblök zugai 
mindenütt kikötőknek adtak helyet s mindmegannyi egy-egy környék gyűjtője és szállí
tója lett. A Limfjord melletti Aalborg (50 ezer lakos) és a keleti partvidéken központi 
fekvésű Aarhus (90 ezer lakos) nőttek legnagyobbra. Városképük nem sokban különbö
zik a délebbre egymástól alig 20—25 km távolságban sorakozó kisebb kikötőkétől (Hor- 
sens, Vejle, Predericia, Kolding, Haderslev, Aabenrad,Sönderboig, egyenként 15-—25ezer 
lakossal). Tisztaság, jólét, idegnyugtató békés élet honol bennük. A vasútépítés egyik
másikra halálos csapást látszott mérni. A mezőgazdaság átállása a termelés korszerű 
színvonalára azonban a falvak népével együtt e városkák népét is megmentette. A parti 
hajózás újból megélénkült s a főként mezőgazdaságra támaszkodó ipar új kenyeret 
adott. E^vik sem bővelkedik gazdag műemlékekben, hiszen a paraszt lakosság jóléte 
újkeletű, a városi polgárság súlya nem volt döntő, a nagybirtokok bőkezűségét pedig 
szétforgácsolta a sokfelé épült pompás kastély. Árnyra parkok közepén, mint a múltból 
ittmaradt emlékek köszöntenek ránk. Ép-égükről, karbantartásukról azonban már sok
helyütt nem a nagybirtokosok gondoskodnak. Dánia az elmúlt félszázad alatt végre
hajtott földreformokkal parasztországgá lett.

Legjobban látszik ez a szigeteken. A szigetek jelentik a dán gazdasági élet súly
pontját. Á legnagyobb, s a fővárost beleszámítva, legnépesebb Sjelland, a legterméke
nyebb Lolland. R >jtuk a kultúrtájjá történt átalakulás teljes. Amikor faluról-fr lura vagy 
tanyáról-tanyára ballagunk a nyári —itt északon is erős — nap ütésben, lehetetlen észre 
nem venni, miért olyan barátságos ez a táj. A szántók, üde rétek — meg-megszakítva 
kisebb erdőfoltoktól, kertek, át- meg áthálózva a gondozott utakkal — a szorgalmas nép
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munkáját tükrözik vissza. E’hanyagolt, külterjes művelésnek nyoma sincs. Számadatok 
ismerete nélkül is szemmel látható, hogy a fö’d többet hoz, mint sok más kövérebb talajú 
országban. Hogyne, mikor a gabonafélékből, burgonyából kétszerannyi terem holdan
ként, mint nálunk. A szántók képe színekben szegényebb, mert hiányoznak a kukorica
földek, kevesebb a búzatábla, de pótolja ezt a különböző takarmányfélék zöldjének sok
szoros árnyalata.

Ami a dán mezőgazdaság nagy ereje, egyszersmind legsebezhetőbb pontja is : a 
termelés túlságosan egyoldalúvá vált rendje. A tengerentúli gabona versenye a múlt 
század második felében erősen sújtotta az akkor főként gabonakivitelre termelő dán 
gazdákat. Forradalmi újításokra volt szükség. A nép józansága, műveltsége, munka
szeretete forradalom nélkül hajtotta végre ezeket. Megszülitek a népfőiskolák és szövet
kezetek, a mai dánptrasztélet pillérei. Akülterjesebb kenyérgabona helyét a takarmány- 
termelés foglalta el, úgyhogy a kenyérgabona nagy része ma tengerentúlról kerül az 
országba. Az állatállomány nőttével jobb lett a földek trágyázása, emelkedett a 
terméshozam. Az állatállomány lassan túlnőtt a föld eltartó képességén, idegenben 
termelt takarmányra szorult javarésze. Nemcsak az állati termékek feldolgozása, 
hanem maga az állattenyésztés is valóságos iparszerű jelleget és méreteket öltött, tel
jesen a maga szolgálatába állítva a földművelést. A takarmánybehozatal értékre a szén 
és textiliák után a harmadik helyen állt. K’esése a mostani háborúban alapjaiban rendíti 
meg a dán gazdasági életet. A dán állatállomány jelentőségét a nyers számok alig

érzékeltetik. Az országnak a 
háború előtt kereken 3 milliú 
szarvasmarhája és ugyan
annyi sertése volt. Pár évvel 
korábban ennél még 30—40%- 
kal is több. Meesze kimagaslú 
vezetőhelyen állt Európában, 
ha az állatállományt a lakos
ság számához vagy a meg
művelt terület nagyságához 
v’szonyítjuk. A főváros lakos
ságát nem számítva, fejenkint 
jutott egy szarvasmarha és 
sertés. Ugyanakkora mező
gazdaságilag kihasznált terü
leten a szarvasmarhaállomány 
a mienkének négyszerese, a 
sertésállomány kétszerese volt. 
De a kis ország nem csak 
eltartani, ha nem elfogyasztani 
sem tudta állatait. A dán élet 
árnyoldala a függés az ide
gen piacoktól. Minden poli
tikai szálnál erősebb az a 
kötelék, amely az országot 
kivitele révén Angliához kö
tötte. Az angol reggeliből 
nem hiányozhatott a dán vaj, 
tojás, szalonna. Az ország 
teljes kivitelének több, mint 
fele, az állati termékeknek 
pedig négyötöde a háború 
előtt Angliába került. Az 
angol gyarmatok versenye 
azonban már a háború előtt 

Dán parasztleány. jelentkezni kezdett és Dánia
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jövője függ attól, hogyan alakulnak majd a most folyó nagy küzdelem befejeztével 
a kivitel lehetőségei.

Amikor a dán gazda tiszta külsejű fehér háza előtt megállunk, csak sejtjük, hogy 
a jólét alapja a szokottól eltérő. De ha meglátjuk a téglás, fehérre meszelt palatetejű 
sertésólakat s az istállóknak a lakóházakkal mondhatni kívül-belül vetekedő gondozását, 
akkor megértjük, hogy a dán gazda valósággal iparos ; ipara az állattartás. Érdemes 
betérni a házába. Szívesen lát, mert nem ismeri a bizalmatlanságot. Nem csoda, mert 
megszokta, hogy tejeskannáit őrizetlenül kiállítja az útszélre, a jószág eladásakor soha
sem kell félnie a vásári csalafintaságokból származó károsodástól. Tiszta szobái barát
ságosak, csak mind kevesebb lesz benne az elődöktől örökölt holmi. Modernné alakul 
már a ház belseje, akárcsak a gazdasági épületek. Telefon, villany, autó a tanyákról sem 
hiányzik.

De nemcsak a ház közvetlen környékére, hanem a szigetek nagy tájaira is rányomja 
bélyegét a gazdálkodás ilyenirányú fejlődése. A feketetarka tehenek éppen olyan elemei 
a tájnak, mint a tejeskannák vagy tojásládák ezrei, amelyekkel ha nem a házak előtt, 
akkor hajnalban a gyűjtő tehergépkocsikon találkozunk. A szövetkezeti munka tájala
kító tényezővé vált Dániában. A XVIII. sz. végéig a falvak között alig voltak tanyák. 
Ma Dánia valóságos tanyaország. Ezt nemcsak a sűrű és jó úthálózatnak, hanem a szövet
kezeti munkának is köszönheti. Ezek vették le a gazda válláról az értékesítés és beszer
zés gondjait, szabadították fel idejét. így válhatott annyira belterjessé a gazdálkodás, 
hogy a táj kópét szinte uaalmas egyhangúság üli meg. Mindig és mindenütt csak legelő, 
kapás vagy szálas takarmány, kert, piroscserepes házak, — belefárad a szem, akár vasút
ról, akár autóról nézi. Jogosan lehet büszke a dán gazda, hogy az, évi tejátlag tehenen- 
kint, már 4800 liter körül van s a kis ország a világkereskedelembe kerülő vajnak har
madán adja, vaj kivitelével fizetve ki teljes szén- és textilárubehczatalát. Szép teljesít
mény, hogy a tojáskivitel évi 150 millió dán koronát hozott és évente egymillió sertés 
került bacon alakjában Angliába. Ámde a fáradt szem, amely változatosságra áhítozik 
a tájban, ezektől nem üdül fel.

Lolland és Falster, a két déli sziget, úgyszólván teljesen sík, a térszíni emelkedé
sek alig érik el a 30 métert, a parti tájakon gátakkal kell védekezni a tenger árja ellen.



22

Valamivel változatosabb Sjelland. Északi felében a sok tó és mélyen benyúló öblök üdévé 
teszik a tájképet, déli és középső részében 100 métert is elérő dombok tagolják a felszínt. 
Legharigulatosabb a kép Fyn sziget délkeleti részének erdős halmai között. A többi táj
hoz viszonyított értékelést árulja el, hogy a dánok ezt a csupán 130 méterre emelkedő 
morénavidéket Fyni «Alpokinak nevezik.

A nezőgazdaság belterjessége a gazdalakosság életszínvonalának emelkedésével 
egyidejűén megteremtette az iparosodás feltételeit is. Ma már az ország iparos lakossága 
számban valamivel felül is mú'ja a mezőgazdaságit. Azonban Dániában a fővárost leszá
mítva, csak kevés olyan tájat vagy várost találunk, amelyre az ipar erősebben nyomta 
volna rá bélyegét. így pl. a fyni nagy cukorrépitermelésnek köszönheti Odense (75,0001.), 
hogy szesz- és cukorgyár i révén iprros külsőt k; pott. A szigetek sok epró 
városkájában (Svendborg, Helsingőr, Nyköbing, He lbaek 10—20,000 1.), akárcsak a 
jyllandiakban, csak kisebb ipirtelepek vannak. Igaz viszont, hogy úgyszólván egy 
sincsen malom, vágóhíd, szesz- vagy cukorgyár, tejipari üzem és kikötő nélkül.

A dán mezőgazdasági tájakhoz mint idegen elem csatlakozik az ország keleti pere
mén a főváros, Kjöbenhavn. Külvárosaival már majdnem milliós város s így nagysága 
az ország arányaihoz mérten egészségtelennek látszik, hiszen minden negyedik dán ember 
kjöbenhavni lakos. A lüktető forgalom azonban arról tanúskodik, hogy a főváros élet
tere messze túlterjed az országhatárokon. A város helyzete beltenger szélén, világforga
lom közelében Istanbuléhoz hasonlít. A régi vár helyén a városmagot zeg-zúgos utcák
kal, középületekkel hamar felismeri az idegen. Különös szeretettel építették tornyai
kat a kjöbenhavniak. Az egyik szögletes, a másik csavarodott ; olyan is van, amelyikbe 
nem lépcső, hanem körlejtő vezet fel, s fel is lehet kocsikázni. A külső kerületek tága
sak, magukon viselik a korszerűség minden bélyegét. Kelet felé a város terjeszkedésé
nek a kikötő szab határt. A kiterjedt erődítésrendszer a mai haditechnikának talán csak 
órákig állhatna ellen és már csak a múltat jelképezi inkább. Az erődövön átvezető út és 
vasút révén a kis Amager sziget mindjobban a városhoz kapcsolódik. Ez a főváros vete
ményes kertje, zöldségpiacának ellátója. De Sjelland is sokat küld, mert Kjöbenhavn 
jól él. Talán legjobban az esti órákban venni ezt észre, amikor ragyogó villanyfényben 
úszik minden és megtelik a Tivoli mulatókért. Kjöbenhavn szigeten fekszik, de azért 
teljesen bekapcsolódott az európai vasúthálózatba. A közvetlen kocsik — akár kompok 
szállítják a tengerszorosokon át, akár a Kis Beit fölött vagy Falster és Sjelland között 
a 3’2 km hosszú Storström hidakon futnak — kényelmes összeköttetést teremtettek 
Svéd-, Norvég- és Németország felé több irányban is.

Kjöbenhavn iparos- és kereskedőváros. Főhivatása a balti kikötőkbe irányuló áru-v 
forgalom átrakása és szétosztása. Ha megszűnt is a sund-vám, a város más alakban ma 
is vámszedője a Keleti tenger forgalmának.

Dániát a háború előtt a gazdag parasztok országának szerették nevezni. Annyi
ban ma is helytálló, hogy gazdasági életének igazi gyökere a mezőgazdaság. Az a vál
ság, amely a mostani háború előtt lappangott, ma teljes erővel érezteti sú’yát. Nem tudni, 
mit hoz a jövő. De nem kétséges, hogy a szorgalmas és magasműveltségű dán nép meg
találja majd annak a módját, miként töltheti be továbbra is hivatását Északnyugat- 
Európa egyik földrajzi gyújtópontjában.
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NAGYVÁRAD, SZENT LÁSZLÓ VÁROSA.
írta GÁSPÁR GYULA.

Biharország földjén fut már a vonat. Érdekes, — elmélkedem magamban — 
hogy egynéhány megyét «ország» névre keresztelt el a magyar nép. És ma már meny
nyire hozzászoktunk ezekhez. Egészen természetesen hangzik a magyar fülnek Bihar- 
ország, Csíkország, és mennyire idegen lenne például Nyitraországot vagy Beregországot 
hallani.

Sík, alföldi vidéken vágtat a vonat. Itt-ott néhány tanya, körülötte három-négy 
akácfa. Még semmi nyoma annak, hogy Erdély kapujához közeledünk. És mégis! 
Feltünedeznek a Károly-vonal mélyre ásott tankcsapdái. Mikor a felszabadulás után 
néhány nappal erre utaztam, még fenyegetőn tátongtak a gödrök! Most jóval béké
sebbek. Partjukat benőtte a fű, aljuk elmocsárosodott. Békakuruttyolós, szúnyog
dajkáló posványok immár. A kihalt mezők felett köd imbolyog. Csak itt-ott szürkéllik 
fel egy-két csapott kalapú, felrobbantott betonkúp ; a huszonkét éves sötét múlt emléke. 
Kelet felé, a szürkeségből haloványan bontakoznak ki a hegyek.

Nagyvárad következik.
A vonattal párhuzamosan varjúcsapat száll. Hangjuk nem hallszik, elnyomja 

a kerekek csattogása. Ügy látszik, ezek is Váradra igyekeznek. Ezalatt már feltünedez
nek a házak. Előbb ritkábban, aztán már sűrűbben. Mintha csak valamelyik alföldi 
városba érkeznék. No hiszen alföldi város Nagyvárad is! Külsőleg csaknem olyan, 
mint például Debrecen. Ám mégsem. Itt-ott már enyhén dombokba tarajosodik a föld, 
mint valami szilárddá merevedett hullám. Szinte várja az ember, hogy tovább gyűrűz
zék, am rra napnyugat felé.

Minden város állomása többé-kevésbbé hasonlít egymásra. Zaj, zűrzavar, to
longás, tornyosra rakott postakocsi, kőszénfüst. A város igazi arculata csak az állomás 
mögött kezd kibontakozni. Lám, itt vannak mindjárt a villamosok. Milyen furcsa

A városháza a K örös-parton .
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hangon csörömpölnek: jellegzetesen váradi hangon. És íme nem számokkal jelzik a 
kocsikat, mint más helyeken, hanem betűkkel. Van A villamos, B villamos, F villa
mosvonal.

Előbb széles úton haladunk a város felé, majd összeszűkülnek az utcák. Itt kezdem 
érezni először, hogy történelmi városban járok. Nehány pillanatra Kolozsvár belső 
utcái jutnak eszembe. Hát igen, a városfalakon belül takarékosan kellett kihasználni 
a helyet. Nem terpeszkedhettek szét az utcák úgy, ahogy akartak.

Bizony Várad, Erdély kapuja ősidők óta fontos vára volt a magyarságnak. Az 
Árpádok korában a kereszténység őrbástyája, Szent László királyunk büszke városa, 
az erdélyi fejedelemség idején végvár, sarokbástya és most gazdasági háttértől meg
fosztott határváros.

Az ősi vár a szeszélyes Sebes-Körös és a melegvizü Hévjó (mai nevén Pece patak) 
összefolyásánál épült. Ä hegyek és a síkság találkozása, a folyóvizek szöge és az 
összefutó utak sokasága, mind olyan földrajzi adottság, amely eleve megszabta az 
ősrégi telepeknek a fejlődés irányát. A sugárszerűen szétfutó utak példáját követte 
a vasút is. Nem csodálkozhatunk tehát, hogy Nagyvárad hétfelé elágazó vasúti sín
pár központja.

Nagyvárad őstörténelméből elég, ha ezeket említjük fel : a város helyén má~ 
az ősember korában lakott hely volt. Bizonyság erre a földből előkerülő leletek, különös
képpen a bronzkori karperecek, női díszek és fegyverek sokasága. A római korból szár
mazó feliratos kőtáblák pedig azt látszanak bizonyítani, hogy itt, a két víz összefolyásá
nál határvédő castrum állott. Ez azonban egyelőre csak feltevés, még nincs olyan



25

elöntő bizonyíték, amely kétségtelenné tenné mindezt. Annyi azonban bizonyos, bogy 
lia állott is itt római castrum, azt a népvándorlás teljesen elsöpörte. A honfoglalás 
után sokáig lakatlan hely ez a vidék, pusztaság s talán királyi vadászterület.

A város nagynevű szentje, László király ismerte fel újra a Körös-Hévjó-szög 
fontosságát és a félszigeten először püspökséget, majd kolostort alapított. Ez volt a 
későbbi város magja. Előbb csak a kolostor fegyveres őrei, jobbágyai és kézművesei 
telepednek itt le a folyó partján, de a püspökség áttelepítése után rohamosan növe
kedni kezd a lakósok száma. A püspökség áttelepítésével a bihari ispán is ide költözik 
■át és így egycsapásra kilép Várad a névtelen telepek szűk és szürke kereteiből.

Ebben az időben Krisztus urunk születése után 1080-at írtak. Nagyvárad igazi 
történelmét tulajdonképpen ettől az időtől számíthatjuk. A város születése és élete 
szorosan összeforrott Szent László királyunk emlékével és nevével. Ezért hívják a 
Köröspart lüktető életű városát Szent László városának. Arpádházi királyaink szinte 
kegyeletes kötelességüknek tartották Várad támogatását. Boldogasszony templomá
ban négy királyunk talált örök nyugodalmat.

Az első nagy csapást Váradra a nagy országos vész, a tatárdúlás mérte. Erről 
a  szörnyű pusztításról éppen Rogerius váradi kanonok hiteles, forrásértékű feljegyzései
ből értesülünk. Rogerius a «Carmen miserabile» (Siralmas Ének) című munkájában 
leírja, miként kezdődött a vész. A tatárok megrohanták a várost, felgyújtották a 
bazilikát. És ebben a szörnyű tűzben odavesztek mind a város asszonyai és gyermekei, 
akik a szent tetők alatt kerestek menedéket. A bazilika romjait 1881-ben feltárták 
és akkor a romok között megtalálták az elpusztult szerencsétlenek csontjait.

A tatárok után a kunok dúlták fel az alig felépült várost, majd a zavaros háborús 
idők hátráltatták fejlődésében. Csak Nagy Lajos király idejében éri el újra teljes vi
rágzását a város. A nagy király 1342-ben megerősíti a város kiváltságait és Várad 
fénye és tekintélye emelkedik. Jelentős esemény történt az 1390. évben: János püspök 
Zsigmond király és felesége jelenlétében ekkor avatja fel Szent László lovasszobrát, 
a két Kolozsvári testvér remek alkotását. Mátyás király korában Vitéz János kerül 
a váradi püspökség élére és ettől kezdve a város püspökei töltik be az örökös bihari fő-

Római katolikus püspökség. Benkő László fényképe.
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ispáni széket. Hogy Fráter György idejében még jelentős lehetett a város, bizonyítja 
az, hogy 1538-ban itt kötött Ferdinánd és János király békét.

.Várad jelentősége az erdélyi fejedelemség idején nemhogy csökkent volna, sőt 
még jobban emelkedik. Ekkor immár végvár és kulcspont. Birtokolása sorsdöntő a 
fejedelemség életében. Kolozsvárról idemenekül a hatalmát vesztett Báthory Gábor 
és itt gyilkolják meg felbőszült hajdúi 1613-ban, a Pece partján. A török is szeretné 
már kezébe kaparintani ezt a jelentős végvárat, de elfoglalása csak 1660-ban következik 
be és így a város csupán 32 évig viselte a török igát.

A kuruc-labanc harcok idején II. Rákóczi Ferenc ostromoltatja meg a várat és 
a harcok alatt újra elpusztult a város. Tíz évvel a kurucok ostroma után Váradnak 
mindössze 216 polgár a lakosa.

A régi Várad tehát elpusztult. Az életerő és az akarat azonban nem halt ki 
a polgárokból. Gróf Forgách Pál püspök, a város második alapítója már 1752-ben 
nagyszabású építkezésekbe kezd. Példáján felbuzdulnak a vármegyei nemesek és a 
polgárok és szebb, ékesebb várost raknak, mint amely elpusztult. Mária Terézia 1777-ben 
már újabb püspökséget alapít Nagyváradon, a görög katolikus püspökséget. Ettől 
kezdve, a tűzvészek pusztításait kivéve, szabadon és büszkén fejlődik a szent király 
városa.

Várad azonban szellemiek terén sem maradt el. A Váradi disputa János Zsigmond 
idején és a református főiskola működése mind annak a bizonysága, hogy szellemi 
értékekben nem szűkölködtek a régi váradiak. Híres volt káptalani iskolája a XIV. 
században, ezenkívül nyomdája. Neves férfiai közül fel kell említenünk Pázmány 
Pétert, A1 vinci Pétert, Szigligeti Edét, Szilágyi Dezsőt és a jelen század irodalmának 
legnagyobb értékét, Ady Endrét, akinek költészete itt bontott szárnyat Váradon, a Körös 
partján.

A város ősi építészeti emlékekben szegény. Nem csoda, hiszen a sok vész és dúlás 
elpusztította a múlt emlékeit. Azonban áll még a Tisza-család régi háza, Szigligeti Ede 
és Szilágyi Dezső szülőháza. És áll a Rhédey-mauzóleum, amely előtt először szavalta 
el Csokonai Vitéz Mihály «A lélek halhatatlansága» című hatalmas I költeményét.

Körösparti részlet.
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Most pedig néhány 
sort az ismeretlen Nagy
váradról. Bolyongjunk 
végig a városon és nézzük 
sorra őket. Mindjárt bent 
a város középpontjában, 
a Köröspart mellett nyílik 
a Szent János-utca. Még 
a váradiak közül is keve
sen tudják, honnan kapta 
a nevét. Pedig még a 
Szent János-szobor is itt 
áll. Igaz, kissé furcsa 
helyen : a Szent János- 
utca és a Béhmer-tér 
apró sarokházának egyik 
kirakatában: Valószínűleg 
eredetileg a ház falába 
helyezték el a szobrocskát 
és később, mikor kira
katot nyitottak a falon, 
otthagyták. Várad nagy 
templomait eléggé isme
rik a látogatók, de keve
sen keresik fel a Tisza 
Kálmán tér fatornyos kis 
templomát. Pedig a 32 
éves török megszállás 
után ez volt a váradi 
püspök székesegyháza. Ma 

.a magyar görögkatoliku
sok templpma. Érdekes 
a vár is. Ötágú csillag- 
alakben épült falai és 
bástyái a múlt emlékeit 
őrzik. Látogatók nem 
kereshetik fel és éppen 
ezért még a váradiak 
közül is csak azok ismerik, 
akik ott katonáskodtak. 
Pedig éppen a város 
közepén épült.

A legérdekesebbet 
utoljára hagytam. Vájjon 
ki tudja még a művelt 
osztálynak tagjai közül

Felső kép: 
A kis székesegyház (1693) 

a Tisza Kálmán téren.

Középső kép: 
Szent Bonifác sírja.

Alsó kép : 
A váradi vár egyik bástyája.

f
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is, hogy az egyik fagyos 
szent a három közül Magyar- 
országon piheni örök nyugo
dalmát? Pedig így van. 
A három fagyosszent Szer
váé, Pongrác és Bonifác 
közül az utóbbi, Bonifác 
Nagyváradon, a városházával 
szemközt álló Szent László- 
templomban nyugszik.

A város alapító szent 
királyának számtalan emlé
két megtalálhatjuk Váradon. 
Elsőnek kell említenünk Tóth 
István Szent László-szobrát, 
aztán Domokos István Szent 
László oltárképét a vár 
templomában. Külön figyel
met érdemel Thury Gyula 
falfestménye a Szent László 
templom mennyezetén és 
Storno két falfestménye: 
Szent László koronázása, 
valamint Szent László és a 
leányrabló kun című.

★
És immár este van. A 

Körös partján kigyúlnak 
a lámpák. Az elsötétített 
város gyér fényei ráhullanak 
a Körös vizére. Ott remegnek 
a fények a habok hátán. 
Valahogy úgy érzem, a mai 
Várad este a legjellegze
tesebb. Kissé nagyzoló várok 
Nagyvárad. Nagyváros szere
pében tetszeleg, de jól 
játssza ezt a szerepet. 
A lüktető kereskedelmi élet 
és a városszéli gyárak serege 
meg is adja erre a jogot.

Az estéli Nagyvárad kissé Budapestre emlékeztet. Nagyvárad népe azonban 
nem elégszik meg ennyivel. Ők többet akarnak, ők már úgy emlegetik városukat: a 
«Körösparti Páris» Ez talán túlzás, de nem baj. Akinek hízeleg ez a név, ám lelke rajta. 
Legyen igaza.

Én Szent László lelkét, az ősi magyar lelket keresném inkább a város falai kö
zött. Ez pedig az én hitem!

Szent László szobra. Benkő László fényképe.
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A SALAMON SZIGETEK.
írta IRMÉDI-MOLNÁR LÁSZÓ dr.

Évezredek előtt nagy kultúrák, Kína, Mezopotámia, Egyiptom művelődésgócai
nak fáklyái világították be Ázsia, Afrika és Európa tekintélyes részét. Az ismeretlen
ség homályának felhői azonban, mint visszatérő viharfellegek, újra meg újra beborí
tották ezek felett a területek felett is az eget. Mennyi küzdelem zajlott le és milyen hosszú 
idő telt el, míg a karthagói Hanno hős tengerészei után újra olyan hajó szelte az óceán 
vizét, amelynek bátor katonái neki mertek vágni a végtelen tengernek! A remény haladt 
a felfedezők előtt és így szélesedett ki előttük a világ. Valami kimondhatatlan vágy haj
szolta őket előre, és ha célhoz értek, újabb célok elérésére vágyódtak. Reménytelje
sen utazni jobb — mondj a Stevenson — mint megérkezni. Synge pedig azt írja egyik köny
vében, hogy a reményteljes utazások a mindig újabb és újabb célok felé, az utazások 
során adódó gyönyörű kutatások, a bátran viselt fáradságok, a fel nem panaszolt szen
vedések adták.meg a lehetőségét annak, hogy túl a nagy kínai műveltség határán, a 
messzi tengerek közepén rejtőző számtalan szigetvilágra is megérkezzen a fehér ember 
első hajója.

A csendesóceáni felfedezések hőskorában spanyol és portugál hajósok vetélkedtek 
egymással. A portugálok Ázsia felől, a spanyolok Amerika felől küldözgették felfedező 
hajóikat, hogy a hatalmas óceánban rejtőző szigeteket, meg a remélt nagy szárazföldet, 
a «Terra australis»-t a maguk részére mielőbb felfedezzék. A szigetek felfedezésekor, 
különösen a spanyolok, a nemesfémeknek, aranynak, ezüstnek megszerzésére töreked
tek. Egyik-másik hajóparancsnok szentül meg volt győződve, hogy a «Terra australis» 
táján terül el az a hatalmas arany ország, amelynek felfedezésével és birtokbavételével 
nemcsak saját gazdagságát alapozhatja meg, de hazájának is a dicsőség mellett óriási 
jövedelmet és hatalmat biztosíthat. Ennek az aranyországnak létezéséről volt meggyő
ződve Alvaro Mendana de Neyrat is, aki azzal az eltökélt szándékkal és biztos tudás
sal indult el 1567-ben Peruból a Csendes óceán déli tájai felé, hogy ott a remélt, kincsek
ben gazdag földet minden bizonnyal felfedezi.

Útj a során egy nagyobb szigethez érkezett. Eleinte azt hitte, hogy elérte a Terra 
australist, de csakhamar rájött, hogy a sors egy kisebb szigetre vezette hajóját. Las- 
sankint kiderült, hogy kisebb-nagyobb szigetekből álló szigetcsoportra bukkant, ame
lyek egyikén-másikán aranytartalmú kőzeteket is sikerült fellelnie. Képzelete felcsigá- 
zódott, és már teljesen abban a hitben élt, hogy igen közel van Ázsia partjaihoz, ahol 
az ókor mesésen gazdag országát, Ofirt vélte újra megtalálni. Mendana tudta jól, hogy 
Ofirba annakidején Salamon király küldött hajókaravánt és az több év elteltével kin
csekkel dúsan megrakodva tért vissza hazájába. Ezért keresztelte el a szigeteket, Sala
mon bibliai király emlékére, Salamon szigeteknek. Mendana több mint egy esztendeig 
tartózkodott a szigeteken és igen érdekes feljegyzéseket készített a szigetek lakosairól, 
állatvilágáról, éghajlatáról stb. A szigetcsoport valamennyi szigetét bejárta — elsősor
ban az áhított aranyért — és nevet adott a két nagyobb szigetnek is, elkeresztelve az 
egyiket Guadalcanar-nak, a másikat pedig Isabella-nak. Mendana, visszatérve Peruba, 
hathatós állami támogatással újabb expedíciót szervezett, hogy az általa mesés gazdag
ságúnak leírt Salamon-szigetek gyarmatosítását megkezdje. 1595-ben indultak el. Men
dana az útra hitvesét is magával vitte. A Salamon szigeteket azonban nem találta meg 
többé. A szigetcsoporttól északra hajózott el és bár több újabb felfedezést tett, a kere
sett szigetcsoportot nem sikerült újból fellelnie. Mendana erről az útjáról sohasem tért 
vissza hazájába: elpusztult a tengeren és hajóit csak keserves küzdelmek árán tudta 
másodkapitánya, Pedro Fernandez de Quiros nyugalmas révbe vezetni.

A szigetekről tehát tudtak, de újból megtalálni nem sikerült. így történt, hogy 
közel 200 évnek kellett újból eltelnie, míg földjükre ismét európai ember lépett. Amikor 
a hajós nemzetek rájöttek arra, hogy a spanyol hajósok felfedezte szigeteket nem 
minden esetben lehet újra megtalálni, elkezdték a spanyolok addigi felfedezéseit ellen
őrizni. Hollandi, angol, francia stb. hajósok végezték el ezt a feladatot és ennek során
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a régi leírások tanulmányozásakor, az 1762-ben közzétett spanyol iratok alapján sor 
került Mendana felfedezéseinek pontos helymeghatározására is. így a Salamon-szigetek 
újból való megkeresésének kérdése is előtérbe lépett. A kereséssel többen kísérleteztek, 
így J. Byron és Philippe Carteret, stb., de csak a francia Louis Antoine de Bougainville 
tábornoknak sikerült 1768-ban újra rátalálnia a szigetcsoportra és azokat a földrajzi 
ismeret körébe vonni. Ettől az időtől kezdve a szigeteket már gyakrabban keresték fel, 
nemcsak kereskedő-hajók, hanem tudományos expedíciók is. Utóbbiak, különösen az 
1920—30-as években, a modern kutatás minden eszközével igyekeztek fényt deríteni a 
szigetekkel kapcsolatban felmerülő összes kérdésekre.

A spanyol Mendana-tól felfedezett és a francia Bougainville-től újra megtalált 
szigeteket az 1889. évi berlini szerződés részben mégis Angliának biztosította. így vált 
a Salamon szigetcsoport is a Brit birodalom tartozékává.

A szigetcsoport területe 37,700 km2, kb. 150,000 lakossal. A felségjogok két állam : 
a Brit birodalom és Ausztrália között oszlanak meg. Ausztrália fennhatósága alá tarto
zik — a francia tábornokról elnevezett — Bougainville, valamint Buka szigete. Szék
helyük Kiéta. A többi, brit lobogó alá tartozó sziget nagyobb egységei: Guadalcanar, 
Choiseul, Isabel, Malaita és S. Cristobal. Székhelyük Tulogi. A nagyobb szigetek körül

még sok apró sziget és több 
korallzátony helyezkedik el.

Az Amerika, Ausztrália 
és Ázsia között hullámzó 
hatalmas óceán déli, délnyu
gati, illetve délkeleti részé
ben elhelyezkedő sziget
tengert három nagy földrajzi 
egységbe lehet összefoglalni. 
Ezek egyike Polinézia, a 
másik Mikronézia, a harma
dik Melanézia. Utóbbi az Űj 
Guineától északra elterülő 
szigetsoroktól, az Admirality 
szigetektől a Bismarck-, 
Salamon- és az Űj Hebridák 
szigetein át Űj Kaledonia 
szigetcsoportjáig nyúlik. A 
keletre eső Fiji, valamint 
Űj Guinea is idetartozik. 
Ebben a szigetvilágban foglal 
helyet, mint már előbb emlí
tettük, az a szigetcsoport is, 
amely a mai világháborúban 
az am-rikai Egyesült Álla
mok és Japán közötti sok 
tengeri és szárazföldi ütkö
zet színhelye volt. A sziget- 
csoport az első világháború 
előtt részben német, részben 
angol uralom alá tartozott, 
a háború után azonban a 
német felségjog helyébe az 
ausztráliai lépett. A mostani 
háborúban Japán villám
gyors előnyomulásával meg
szállotta a szigeteket s 

1. ábra Melanezia, Üj Guinea és a Fülöp szigetek azokat mostanáig megszállva
hegységeinek vázlatos szerkezete. is tartotta. Az USA csendes-
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2. áb ra  A Salamon szigetek körüli tenger.

óceáni offenzívája során egy év óta tartó küzdelmekben kiszorította a japániakat itteni 
támaszpontjaikról. A szigetek védelme egyébként meglehetősen gyenge volt. Hatalmas 
őserdőkkel borított, sokhelyütt még teljesen ismeretlen, úttalan vidéken kell védőnek 
és támadónak egyaránt a legnehezebb viszonyok között harcolnia. A földmívelés igen 
csekélymérvü nyomait mutató tájak még azt a keveset sem nyújtják a megszállók 
részére, amit másutt megtalálnak. Mindenben az utánpótlásra vannak utalva. A szigetek 
éghajlata óceánikus. A hőmérséklet a nap folyamán a 20—30 C° között ingadozik, 
ennek megfelelően a növényzet is tropikus jellegű. Fajait tekintve, megtalálható itt a 
szójapálma, kókuszpálma ; sok a különböző kenyérfa. Mindegyik termése nagy szerepet 
játszik a bennszülöttek élelmezésében. A szigetek állatvilága roppant szegény. A száraz
földi emlősök csaknem teljesen hiányoznak, csak a madárvilág nagyon változatos.

Lakossága melanéziai és pápua. Ezek közeli rokonságban állnak az ausztráliai 
őslakókkal. Bőrszínük igen sötét árnyalatú. Jellemző sajátosságuk a duzzadt ajak és 
a göndör fekete haj meg bajusz. A szigetcsoport népe sokkal fejlettebb, mint Ausztrália 
őslakossága. Szeretik a cicomát és annak anyagául nemcsak az élővirágot használják 
fel, hanem füzérül használják a különböző állatok fogait, agyarait, csigákat és színes mag
vakat. Ahol a fehér ember civilizációja elérte telepeiket, — tehát a peremeken — ott 
több-kevesebb ruhát is hordanak, a szigetek belsejében azonban teljesen meztelenül 
járnak. Itt-ott akad levélből, fűből készült «ruhadarab». Falvaik cölöpökre épült kuny
hókból állnak. Háziállataikat nagyrészt a cölöpök között, a lakások alatt tartják. Egy- 
egy házban több család is él.

A szigetcsoport felépítéséről még igen keveset tudunk. Nagyvonalú utazások ered
ményeinek vázlatos ismertetése alapján azt mondhatjuk, hogy idősebb kőzetekre itt- 
ott fiatal üledékek települtek, amelyeket ugyancsak fiatal korallszirtek toldanak meg. 
Ezeken keresztül tört át a fiatal, de elsodró erejű vulkanizmus és annak kőzetei borul
nak rá nagy kiterjedésben a felszínre. A nagyobbára vulk nikus hegyek bizonyos szabá
lyos vonulatot jelölnek ki. Ezek a vonulatok csaknem mindenütt a hatalmas mélységek
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mellett húzódnak és úgy kapcsolódnak bele egyéb kőzetekből felépült vonulatokba. 
(Lásd 1. ábra.)

. A szigetcsoport fő szigete Bougainville. Innen délkeleti irányban két szigetsor 
húzódik. Az északkeleti vonulatban sorakoznak Cboiseul, Isabel és Malaita ; a délnyugati 
vonulatban Vella, Űj Georgia, Guadalcanar és S. Cbristobal, vagy másik nevén Bauro. 
Közöttük és körülöttük sok kisebb szárazulaton kívül rengeteg korallzátony csoporto
sul. Utóbbiak miatt nehéz és veszélyes a szigetek közötti hajózás. Sok a működő vulkán. 
Közülük különösen a Bougainville szigetén működő 2000 m magas Bagana érdemel 
említést. Kialudt vulkán pl. a Balbi 3100 m magas kúpja ugyancsak Bougainville-en.

A Salamon szigetek szerves folytatásaként fogható fel a tőlük délnyugatra vonuló 
Űj Hebridák szigetcsoportja. A kettő között, keletre helyezkedik el a Santa Cruz sziget- 
csoport vonala. Ez a három csoport egy hatalmas, mély árok partján fekszik. A Sala
mon szigetektől délnyugatra roppant törés fut az óceán fenekén délkelet felé. Ennek 
az ároknak 5000 m-nél is nagyobb mélységei vannak. (Lásd 2. ábra.)

A Salamon szigetek csak a jelenlegi háborúban tettek szert nagyobb hírnevükre, 
mert fekvésük révén belekerültek a Csendes óceán két hatalmasságának, Japánnak és 
az Egyesült Államoknak küzdelmébe. Japánnak a Csendes óceánon a háború első sza
kaszában lezajlott villámháborújában utolsó fejezetként a Salamon-szigeteken és ezt 
követőleg az Űj Hebridákon és Űj Kaledonián át a dél felé, Űj Zealandig való előnyo
mulás lett volna a feladata, hogy így Ausztráliát teljesen elzárja kelet felől. A két ellen
fél közötti küzdelem során az ÜSA sorra elveszítette azokat a területeket, amelyek hivatva 
lettek volna előretörését Ázsia felé biztosítani. Kiszorítva a Fülöp szigetekről és Guam- 
ról, jelenleg délnyugat-csendesóceáni birtokával (a Samoa csoport, Tutuila szigete) 
ér legközelebb Ausztrália felé. Hawai és Tutuila között fekvő ú. n. Sor szigetekkel (Pal
myra), továbbá a Fiji, Hebridák és Kaledonia csoportok brit felségjog alá tartozó terü-

3. ábra A fekete vonal a japántól megszállott terület határát, míg a fogazott fekete vonal az angol
szászoktól megszállott területeket jelölik ki. Két ponton érintkezik a kettő. Egyik a Salamon-szige- 
teknél, ahol a nyíl mutatja Japán előrenyomuló szándékát a Hebridákon át Üj Zealandig, hogy 
Ausztráliát kelet felől elzárhassa. A másik érintkezésipont India és Burma határán fekszik.



4. ábra A japáni ellenállás vonala és az angolszász előretörés irányai.

leteivel el is éri Ausztráliát. Japánnak dél felé irányuló előretörését, tehát itt az egy
mást érő támaszpontok felhasználásával kellett feltartóztatnia. Ezért történtek meg az 
első csendesóceáni összetűzések a két hatalom között éppen a Salamon szigeteknél. 
Amint a 3. ábra mutatja, Japán itt kezdte meg előrenyúlását dél felé. A háború első 
részében Japán ugyancsak mélyen délre került hódításai révén. Nagy ékkel nyúlik Ausz
trália felé a Csendes óceánba. Ha sikerült volna Ausztráliát bekerítenie, azt ugyancsak 
jól elzárhatta volna attól a szövetségesétől, akitől mindent remélt ez a gyérlakosságú 
dominium. Egy pillantás a térképre és könnyen belátható, mit jelentene Ausztráliának 
Japán déli irányú előretörése Űj Zealandig. Érthető, hogy az USA erős kötelékekkel 
igyekezett megakadályozni a japánoknak a Salamon szigeteken való továbbjutását, 
illetve az onnan dél felé való további térhódítást. Japán azonban ezt a továbbjutást 
csak akkor erőszakolta volna, ha csapatainak számottevőbb nehézségek nélkül sikerült 
volna a szigetek sorozatait tovább is megszállniok. Az USA fellépése Japánt megállásra 
figyelmeztette és arra, hogy inkább az eddig meghódított területeket megszervezve, 
biztosítsa uralmát a Csendes óceán déli térségében. Az ausztráliai, brit és amerikai csa
patoknak óriási veszteségek árán sikerült a Salamon szigeteket részben visszahódítani 
és Űj Guinea déli részén a japániak Port Moresbyt fenyegető előnyomulását megállítani. 
(4. ábra.)

Az angoloknak és amerikaiaknak igen előnyös helyzetet biztosított az elmúlt évti
zedekében az a nyitott kapu, amelyen át bejuthattak a koncessziós Kínába és ott a leg
nagyszerűbb üzleteket köthették, amelyek hasznát egyedül ők látták. Japánban ilyen 
kapuról szó sem lehetett, sőt már az a veszély fenyegette az angolszászokat, hogy japáni 
befolyásra a nyitott kínai kapu is becsukódik. Ezért Japánt igyekeztek kiszorítani a 
maguk érdekterületéről, Japánnak viszont természetszerűleg másutt kellett gazdasági 
érvényesülést keresnie. Az USA-nak minden rendszabálya a Csendes óceánon már



34

évtizedek óta a Japán ellen való felvonulást szolgálta. Lépésről-lépésre haladtak s ha nem 
is gyors ütemben, de jól átgondolt tervek szerint építették ki állásaikat a Csendes óceán
ban'. Érdekes, hogy egy darabig Anglia Japán társa volt Amerika ellen Távol-Keleten. 
Ugyanis az 1902-ben megkötött angol-japáni szerződés Anglia részéről Japánt segítette 
volna nemcsak az oroszok, hanem az USA ellen is, s Japán, az akkor még előtte álló 
orosz háború esetére Angliával fedezhette a hátát. Ez a szövetség hivatalosan még sokáig 
fennállt, de 1911-ben ismét egymásra találtak az angolszász hatalmak. Már ekkor meg
kezdődött az összemííködés, amelynek éle keleten Japán, nyugaton Németország ellen 
irányult. Az Egyesült Államoknak igen kedves volt az a gondolat, hogy valamilyen 
módon lábát az ázsiai kontinensen is megvesse. Nem ok nélkül vették meg az oroszoktól 
súlyos dollárokért 1867-ben — az akkor nem sokat érő — Alas kát, összes szigeteivel, 
az Aleutákkal egyetemben. Ezen a rév n már erősen megközelítették az ázsiai konti
nenst, de a japáni kézen levő Kurili szigeteket is. Az első világháborúban Japán ugyan 
az angolszászok oldalán állt, a békekötés után azonban igen hamar újra kiéleződött 
a régi ellentét. Ez különösen az 1920—22. években volt éles. Ekkor Japán és az USA 
a Yap szigetek birtokáért folytatott elég éles és erős diplomáciai vitákat. Yap végül is 
Japán kezén maradt és az egykori német gyarmatok (Karolinák), a Marshall (Ma- 
sharu), Mariana szigetek, továbbá a Parao szigeteknek Japán által való megszállása egye
nesen éket vert a két nagy USA-birtok, Hawai és a Fülöp szigetek közé.

Közvetlenül a második világháború kitörését megelőző években még nagyobb 
körültekintéssel haladt az USA a már megkezdett úton és azon igyekezett, hogy men
nél több sziget, azaz támaszpont felett rendelkezzen. így került sor arra, hogy bekebe
lezze a Hawaitól 2000 km-nyire fekvő szigetcsoportot is (Canton, Enderbury stb.). Még 
arra is gondoltak, hogy jóval dél felé elkanyarodva, onnan is biztosítsák az előretörést. 
Ezért vették «bérbe» Ecuadortól 99 évre Galopagos szigetét. Az idő haladtával mind 
nyilvánvalóbbá vált a csendesóceáni feszültség, amely végül is kirobbanva, lángba borí
totta a Csendes óceán addig valóban csendes világát.

Japán Űj Guinea északi részét Madang városán túl tartja megszállva (Finsch- 
hafent az angolszászok visszafoglalták), a Bismarck szigeteket jól megerősítette. Az 
Űj Mecklenburg és Buka szigetei között húzódó vonalon igyekeznek feltartani a dél 
felől, több irányból is előretörő angolszászokat (4. ábra), akik a Salamon szigetektől 
délre eső sűrű szigetvilágot, valamint Ausztráliát és New Zealandot használják fel támasz
pontokul a Japán elleni hadműveletek során.

Finnország külkereskedelme.
Finnország külkereskedelmi forgalma 

1942-ben emelkedett, de szűkebb körre 
korlátozódott. Üzletfelei kizárólag európai 
államok voltak, Németország egymaga

bonyolította le a finn árucsere kétharmad 
részét. Kívüle Dánia, Svédország, Olasz
ország és Svej'c bonyolított le említésre 
méltó forgalmat a finnekkel. A külkeres
kedelem mérlege hiánnyal zárult, ö ssze
hasonlításul az utolsó 5 év adatait közöljük.

Forgalom Behozatal Kivitel Különbözet
millió finn márka

1938 ..........................................  17,005 8,607 8,398 —  209
1939 ..........................................  15,283 7,573 7,710 +  138
1940 ..........................................  8,055 5,180 2,875 — 2 305
1941 ..........................................  13,007 8,818 4,251 — 4,567
1942 ..........................................  17,156 11,709 5,447 — 6,262

Az 1942. évi kivitel árucikkek szerinti nyersanyag és félgyártmány, 45%-a gép,
megoszlása : iparcikk és fűtőanyag volt. Finnország

millió kivitele részére új piacokat keres Délkelet
finn márka Európában. Kereskedelmi szerződéseket

Fa és faáru ......................  2,389 kötött új'abban Romániával, Szlovákiával,
C ellu lózé...............................  931 Bulgáriával és Törökországgal. A mérlegen
Papíros és lemez .............  1,292 mutatkozó hiányt igyekszik Finnország
Egyéb .................................  835 fokozott kivitellel enyhíteni, a nyersanyag-

termelésnek azonban a munkáskéz hiánya 
egyelőre szűk határt szab. P. J .A bevitel 30%-a élelmiszer, 25%-a
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IRODALOM
lgali-Mészáros József : A hal, a horog 

és az ember. (Aczél kiadás, 172 oldal.)
A természetet kedvelő olvasók körében bi
zonnyal ismerős már Igali-Mészáros Jó
zsef neve, sőt némelyek előtt tán még a 
könyv címe is. És ezen egyáltalán nem 
csodálkozhatunk, hiszen ez Mészáros köny
vének már a második kiadása. írója ter
mészetrajongó és szenvedélyes halász. 
Legkedvesebb szórakozása a horgászat. 
Lesi a vizek életét és járja a folyók part ját.

Szinte éltető eleme a víz. Horgászás közben 
azonban nem üldögél csukott szemmel az 
író. Mindent lát, mindent megfigyel és 
megfigyelését színes szavakban közli ve
lünk, olvasókkal. Élvezetes, szórakoztató 
könyv ez, kissé szakkönyv, kissé termé
szetrajz és kissé földrajz. Élő tájakat, élő 
folyókat mutat be a szerző eleven kép
sorozatban. Megnyugtató, elringató o l
vasmány.

( G. Gy . )

ISMERTETÉSEK ÉS HÍREK MINDENFELŐL
Rokonnépek intézete
néven új intézet alakult Budapesten, 
Zongor Endre vezetése alatt, a külügy
minisztérium kulturális osztályának anyagi 
támogatásával.Célja előmozdítania finnek, 
észtek, magyarok és a többi kisebb rokon
népek kölcsönös megismerését és kap
csolatát. A rokonnépeket elsősorban a le
velezés útján akarja egymáshoz közelebb 
hozni : az intézet irodájában pl. 10,000 
finn és magyar diák címét tartják nyilván, 
akik egymással leveleznek. Az így létrejött 
kapcsolatok a levelezőket arra késztetik, 
hogy megtanulják a rokonnép nyelvét. 
Ma már több száz magyar diák és diák- 
leány tanul finnül, a turkui leánygimná- 
y.iumban pl. 108-an jelentkeztek, hogy 
'magyarul akarnak tanulni, stb. Az Intézet 
kölcsönkönyvtára rövidesen megkezdi mű
ködését. Tervbevették a béke beállta utáni 
időkben a tanulmányutak rendezését is. 
\ Rokonnépek Intézetének címe : Buda

pest, XII., Márvány-u. 28. III. 5. b.
Az új Horvátország számokban.

Uj Horvátországnak nevezem ebben 
az összeállításban azt a területet, amelyet 
a felszabadult horvát nép még az olasz 
összeomlás, tehát Dalmácia bekebelezése 
előtt mondhatott magáénak. A Dráva- 
Száva közének termékeny vidékét, a kopár 
Karsztot és hegyes-völgyes' Boszniát öleli 
magába ez a Horvátország ; tehát igen 
különböző tájképű, termelésű és életfor
májú vidékek együttese. A róla szóló szá
mok így nem jellemzőek az egyes fal
vakra, csak az egésznek a külfölddel szem
ben képviselt gazdasági erejére.

• Horvátország területe 101,200 km2, la 
kossága kereken 6 5 millió, a népsűrűség 
tehát 65 km2. A kereső népesség 38%-a 
őstermelő, az eltartottakkal együtt a la 
kosság 79%-ának a föld nyújt megélhetést. 
Iparos a keresők 4-5 %-a, kereskedő T8%, 
azaz ezekből a kereseti ágakból él az

ország lakosságának 10, illetve 4'6%-a. 
A hivatalnokok és szabad pályán élők 
arányszáma 3-6%, családtagjaikkal együtt 
6-4%. '

Mezőgazdasági termelésre Horvátor
szágban 56,000 km 2 terület alkalmas. 
Ebből 30,000 km- szántóföld, 16,000 km2 
legelő, 10,000 km 2 rét, 930 km- gyümöl
csös, 730 km 2 szőlő, 620 km 2 konyhakert 
és 24 km 2 nádas. Főtermény a kukorica 
(kb. 11,000 km2), búza (6,620 km 2), árpa 
(1830 km2), zab (1740 km 2) és rozs (680 
km2). Az ipari növények közül a kender, 
len. cukorrépa, napraforgó és repce érde
mel említést.

A földbirtokeloszlás a termelés-inten
zitásába nézve nem nagyon kedvező. 
A gazdaságok 80 %-a kisbirtok, sőt 17'7 %-a 
törpe (1 ha-nál kisebb) birtok s csak 20 %-a 
nagybirtok. A túlságosan elaprózott föl
deken a terméseredmények átlaga igen 
alacsony.

Az állatállomány a háború előtt elég 
tekintélyes volt. Az utolsó békebeli össze
írás 620,000 lovat, 2 millió szarvasmarhát, 
1*3 millió sertést, 3 millió juhot, 630,000 
kecskét talált Horvátország területén, 
azonban becslés szerint az állatállomány 
a háború kitörése óta felére apadt. A 
veszteség pótlására állami intézkedésekkel, 
hitelnyújtással stb. törekszenek.

A horvát erdőterület 40,000 km 2. 
Ebből 26,000 km2 az állam, 9,000 km 2 
magánosok, a többi községek, városok 
tulajdona.

Horvátország külkereskedelmi forgal
máról még nem tettek közzé hivatalos 
adatokat . Annyi bizonyos, hogy 1942-ben a 
horvát kivitel 60 %-a Németország és a 
német protektorátusok, 20 %-a Olaszor
szág, 9 %-a Szerbia, 3 %-a Svejc, 2-5 %-a 
Magyarország felé irányul. A kivitel tár
gyai : fa, bauxit, ércek, gyümölcs és főze
lék, a bevitelé iparcikkek, gépek, szövetek, 
cukor- és olajtermékek. P. J.



Bulgária gyümölcskivitele.
Bulgária lassankint kiszorul a gabona- 

fölösleggel rendelkező, gabonát exportáló 
országok közül. Az utóbbi két esztendő 
rossz termése következtében még csak 
nem is önellátó többé, hanem a kenyér 
és a lisztadagolás bevezetése ellenére búza- 
bevitelre szorul. A kormány nem is tám o
gatja a kiviteli gabona termelését, inkább 
a gyümölcs mennyiségi, de főként minő
ségi termelésére ösztönzi a bulgár gazdá
kat. Az ország földje és éghajlata a kiváló 
bolgár szaktudással párosulva ezen a téren 
nagyobb hasznot biztosíthat. A háború 
óta azonban a friss gyümölcskivitel nagy 
akadálya a bulgár gyümölcsszállító teher

kocsi-állomány csekély volta, úgy hogy
fővásárlója, Németország saját vasúti - 
kocsijain kénytelen hazaszállítani a bolgár 
gyümölcsöt. Valószínűleg a kocsihiány 
fokozta a gyümölcsíz és lekvár előállítás 
és kivitel emelkedését is. A legfontosabb 
bolgár gyümölcs a szőlő, utána az alma, 
eper, szilva és dió következik.

Bulgária belső gyümölcsfogyasztása je
lentéktelen. A kivitelt évről-évre a termés 
és szállítás lehetősége szabja meg. Sajnos, 
a rendelkezésünkre álló statisztika hiányos, 
nem tudunk minden gyümölcsről s minden 
évről összefoglaló képet adni. Pl. a szőlő 
és szőlőlekvár, szilva és szilvatermékek 
számszerű adatai is hiányosak, pedig ebből 
legnagyobb a kivitel :

1938 1939 1940 1941
Alma ..............................................  7.434 t 14,995 t 971 t  2.810 1
Eper .......................................................  — 1,898 t
Eperlekvár ..........................................  — 12,012 t — 41,180 1
Kajszinbarack-lekvnr ......................  — 5.744 t —1 13.307 1
Egyéb gyümölcsíz ............................. 1,597 t — — 9.877 1

A dió kivitele 1935 óta évről-évre csökkent, ma egészen jelentéktelen. / ’. ./.

Románia kender- és lentermelése
a múlt esztendőben váratlan arányokai 
ért el, az 1941. év termeléséhez képest meg
kétszereződött. Kenderből 2000, lenből 
1000 vágón volt a terméseredmény. A szük
ség és a rostnövények magas ára annyira 
fokozta a termelők kedvét, hogy a kender
földek kiterjedését 150,000. a lenföldekét 
120,000 ha-ra emelték az előző évek 45. 
illetve 30,000 ha-ros átlagáról. P. ./.
Svejc szénbányászata.

A háborús behozatali nehézségek arra 
késztetik Svejcot, hogy széntermelését a 
lehetőségek felső határáig fokozza. A Valais 
(Wallis) kantonban fekvő legfontosabb 
svejci szénmedencében jelenleg 14 szén
bányában folyik a termelés. Geológus 
szakértők a kiaknázható szénrétegek állo
mányát 30 millió tonnára becsülik. Az 
1942. évi termelés 200—220 ezer tonna 
volt, de a bányászat korszerű átalakításá
val remélik, hogy 1943-ban a 300 ezer 
tonnát elérik. A szén fütőképessége 4— 
(iOOO kalória. A remélt 300 ezer tonnás 
termelés az ország szükségletének csak 
15—20%-át fedezi. P. J.
Marseille kikötönegyedét

a zeg-zugos, áttekinthetetlen és egész
ségügyi tekintetben elhanyagolt Vieux- 
Port városrészt 1943 februárjában lerom
bolták. A városrészből 38,000 embert köl
töztettek ki. Helyét nem építik be, szabad 
térség marad. P. J.

Hong-Kong lakosságának csökkenése.
Hong-Kong brit koronagyarmat nevél 

és világgazdasági jelentőségét mindenki 
ismeri, de kevesen gondolnak arra, hogy 
területe mindössze 1012 km 2, tehát alig 
több, mint Debrecen határa. Ezen a kis 
területen igen sűrű, 96%-ban kínai lakos
ság zsúfolódott össze, s természetesen 
élelmiszerekben mindig nagy behozatalra 
szorult. A vámhatáron át szállított élelem 
drága, a munkásbér olcsó lévén, a szegény 
kínai elemek éhezése állandó jelenség 
Hong-Kongban. A háború és a japáni meg
szállás még nehezebbé tette a hongkongiak 
helyzetét. 193<i-ban az éhenlialtak arány
száma 6*8% volt, 1940-ben már l2 -5%. 
A megszálló japáni hatóságok éppen ezért 
mindent megtesznek, hogy Hong-Kong 
fölösleges, ott hasznos munkát nem végző 
lakosságát távozásra bírjak, viszont az 
ott maradók számára a kellő élelmiszer 
mennyiséget biztosítsák. 1941-ben a gyar
maton kereken 1.8 millió ember élt, 1942 
szeptemberében már csak 980,000, s hozzá
vetőleges becslés szerint a kitelepítéseket 
addig folytatják, míg 700,000-re csökken 
a jelenlévő népesség. Az élelmiszer be
hozatal biztosítására a hatóságok keres
kedelmi megállapodásokat kötöttek Kan
tonnal, Taiwannal (Formosa), a nemzeti 
Kínával, a Fülöp-szigetekkel és igyekez
nek Hong-Kong iparcikkeiért cserébe ele
gendő rizst szerezni. Azonkívül a bel
földi rizstermelés fokozására minden le 
hetőt elkövetnek. P.  J,
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A Magyar Földrajzi T ársaság tagjai tagsági díjuk fejében kapják 
A szerk esztőség  c ím e : Franklin-T ársulat, Budapest, IV., E gyetem -utca 4. szám 

M indennem ű lev e lezést erre a cím re kérünk. — C sekkszám lánk szám a 51.141 
H iv a ta lo s  ó r á k :  m in d e n  c s ü t ö r tö k ö n  d . u . 1 —1/t B ó r á ig .

T \  KTAI.OM:
Tonelli Sándor: A Karszl. vitéz Temessy Győző dr.: Források < Görögország - 
ban. — Szurovy Géza dr.: Olajtermelés Galíciában. — Geszti Lajos: Gibraltár. 
Málta, Szuez. Irodalom: Bandat Horst: Olajat keresek Celebeszen. Baoul 
Francé és Annie Harrar Francé: A Kék tenger csodái. — Ismertetések és hírek 
mindenfelől: Mindennapi burgonyánk. Í j villamos erőtelep. Hány hon át van 
a világon? Svéd műanyagok fából. Hány magyar él Horvátországban? Svejc 
kereskedelmi hajóraja. Cellulose nádból. Ecuador és Peru terület'*. Boszniából 
hazatelepülő németek. A szerbmegszállta Torontói és Temes meg'ék közoktatás
ügye. Mexikó népessége.
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A KARSZT
írta TŐNÉL LI SÁNDOR

Ha valaki azt a kérdést veti fel, hogy mi a Karszt, a kérdésre kétféleképpen fe
lelhetünk. *

Szűkebb értelemben, ha a leíró földrajz szempontjából indulunk ki, Karsztnak 
szoktuk nevezni azt a mészkőből álló, erősen gyürődött, töredezett, gyér növényzetű, 
helyenkint egészen vegetáció nélküli és legfőképpen felszíni vízfolyásban szegény hegy
séget, amelyik Isztria és Krajna jelentékeny részét és Horvátországnak a Quarnerótól 
északra fekvő területét foglalja magába, átmenetet alkotva az Alpok és a Balkán 
félsziget északnyugati részének hegyrendszere között. Pontosan a Karszt területét 
körülhatárolni bajos ; általánosságban azt a vonalat szokták a Karszt határának te
kinteni, amelyik az Isonzo torkolatánál kezdődik, Görzön, Idrián, Laibachon, Ciliin 
halad keresztül és Marburgnál hirtelen dél felé kanyarodva az Adria partján végződik. 
Kelet felé a Zomanja és az Una a határ, délnek általában a tenger. Vannak, akik csupán 
a Quarneróig terjedő hegyvidéket számítják a Karszthoz, mások, nem is egészen jog
talanul, arra hivatkoznak, hogy az egész terület, amely a szűkebb értelemben vett 
Karszt folytatásában Horvátország délnyugati részén, Dalmácián és Bosznia-Herce
govina nyugati részén keresztül Montenegróig és a Szkutari tóig húzódik, lényegében 
karsztjellegű és így a Karszthoz hozzászámítandó.

Ha ezzel a leíróföldrajzi meghatározással szemben a Karszt kifejezést tágabb, 
űzikai földrajzi értelemben használjuk, úgy karsztos vidékeken mindazokat a hegy
vidéki tájakat értjük, melyek erősen tagolt s a víz oldó munkája folytán különleges 
formákat öltött, földalatti vízfolyásokban és barlangokban gazdag mészkőhegységek
ből és fennsíkokból állanak. Ebben az értelemben karsztvidéknek kell tekintenünk 
a Balkán félsziget egész északnyugati részét. De karsztos területeket találunk igen 
sok helyütt az Alpokban, a Francia középhegységben, a Jurában, az angliai Pennin 
hegységben és a földkerekség nagyon sok más hegyvidékén is. Általában karsztosodásról 
és karsztformákról beszélünk mindenütt, ahol mészkőhegységekben a víz munkája 
azokat a sajátos alakulásokat hozza létre, amelyeket légióként annak a Karsztnak a 
vidékéről ismerünk, melynek nevét idők folyamán a tágabb fogalom megjelölésére is 
alkalmazták.

A karsztosodás, mint jelenség, a mészkőnek azzal a tulajdonságával függ össze, 
hogy a mészkő esővízben oldódik. Ahol a hegységek zöme mészkő, a lehulló csapadék 
a mészkövet állandóan oldja, bomlasztja és pusztítja. Minthogy a víz munkája nem 
egyenletesen hat, a hegyek oldala, a fennsíkok felszíne és a völgytalpak gyűrötté, sza
kadozottá, egyenetlenné válik. Helyenkint lefolyás nélküli katlanok, legtöbbnyyire 
köralakú vagy teknőszerü mélyedések, úgynevezett dolinák és mindkét végükön vakon 
végződő völgyek keletkeznek ; másutt, ahol a víz utat váj magának a föld belsejébe, 
hatalmas víznyelő tölcsérek tátonganak, hogy zuhogva nyeljék el a felhőszakadások 
vizét. A víz természetesen a fold alatt is folytatja oldó és romboló munkáját, idők 
folyamán üregeket, kürtőket, csatornákat és szeszélyes járatokat váj ki magának, 
amelyek állandóan tágulva és egymással összekapcsolódva a Karsztra különösen jel
legzetes barlangrendszerekké alakulnak. Olyan helyeken, ahol két egymással szomszé-



dos völgytalp eltérő magasságban fekszik, gyakran előfordul, hogy a magasabb fek
vésű völgyben összegyülemlett víz az elválasztó mészkőrétegen keres magának utat 
és a.felső völgy barlangszerű mélyedésében eltűnt víz tajtékozva tör elő valahol az alsó 
völgy oldalán, ahol normális, vagyis vízben oldhatatlan kőzetbe ütközött.

Mondani sem kell, hogy az ilyen földalatti vízfolyások nem egyenes irányban 
haladnak, hanem a legkevésbé ellenálló rétegeket törik át és tekervényes utakat, 
tárnákat, aknákat, folyosókat, üregeket, szóval barlangjáratokat vájva, valóságos 
földalatti útvesztőkbe fonódnak össze, amelyekben rohanó vizek, lassú vízfolyások, 
örök sötétségben rejtőző tengerszemek, vízesések és úgynevezett sziionok váltogatják 
egymást. Másutt a barlangok tetej én átszivárgó és lecsöpögő víz évszázadok és év
ezredek folyamán csodálatosan szép, formákban gazdag cseppkő-alakulatokat hoz 
létre. Néhol a vizet levezető földalatti csatornák olyan szűkek, hogy a víz egészen ki
tölti őket, másutt olyan hatalmas csarnokok tárulnak a barlangkutatók elé, hogy fáklya- 
fénynél a tetejüket inkább csak sejteni, semmint látni lehet.

Hogy a Karsztban a víz néha milyen szeszélyes utakat tesz meg a föld alatt, arra 
a Karszt behatóbb vízrajzi kutatása óta néhány nagyon érdekes példát ismerünk. 
Adelsberg vagy Postumia mellett eltűnik a föld gyomrában a Poik patak. A búvó
patak vize, a barlangok hosszú láncolatán keresztülhaladva Planina mellett Unz néven 
tör ismét elő ; ezután rövid ideig a felszínen folyik, majd ismét eltűnik és a Laibachi 
medencében előbukkanva mint Laibach patak ömlik a Szávába. Gr ztól északra 
Semriach közelében a hasonló nevű patakot az úgynevezett Lurloch nyeli el. A föld 
gyomrában eltűnt patak 200 méterrel mélyebben a Badl-barlangból tör elő és úgy ömlik 
a Murába. Idősebb emberek még emlékeznek arra az izgalmas életmentésre, amely 
negyven esztendő előtt játszódott le a Lurlochban. Néhány vállalkozó szellemű gr zi 
túrista behatolt az akkor még ismeretlen és feltáratlan barlangba. Amíg bent időztek, 
egy hirtelen keletkezett zivatar a kiszaggatott és a barlang mély szájához sodort 
fenyőfákkal úgy eltorlaszolta a bejáratot, hogy a mentőexpedíció hiába kísérletezett 
szabaddá tételével és napok múltával a gráci utászoknak kellett robbantással a már

Teljesen növényzetnélküli «vad» karszt.
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félig éhenhalt turistákat 
kiszabadítani. A Semriach 
patakhoz hasonlóan tűnik el 
a Foiba Isztriában, Pisino 
mellett. Mint karsztjelenség 
különösen híres aBoszna for
rása, a Szarajevó közelében 
fekvő Uidzse szomszédságá
ban. A víz olyan tömegben 
tör elő az Igman planina 
barlangjából, hogy közvet
lenül a forrásnál már csóna
kázni is lehet rajta. Herce
govinában a Trebinjica a 
sziklákból tör elő és ismét a 
sziklák között tűnik el.

Az ilyen felbukkanó és 
újra eltűnő vizek összefüggé
sét a Karsztban nagyon sok
szor csak hosszú és fáradsá
gos kutatással lehetett meg
állapítani. Egyes esetekben 
a kutatók ahhoz az eljárás
hoz folyamodtak, hogy a vi
zet eltűnésének helyén meg
festették és azután keresték, 
hogy a festett víz hol buk
kan ismét elő.

Az elmondottakból kö
vetkezik azonban az is, 
hogy a Karszt barlangjai 
nem állandó jellegű képződ
mények, hanem folytonosan 
változnak és átalakulóban 
vannak. Velük együtt ter
mészetesen folytonosan vál
tozik a karsztterület felszíne 
is. A víz szüntelen mállasztó és oldó munkája következtében a barlangok tetőzete annyira 
elvékohyodik, hogy néha beomlik és különös formájú völgy támad a helyén. Másutt a 
tetőzeten csak víznyelő tölcsér képződik, amelyen száraz időben a napfénycsóva vi
lágít be a hegy belsejének sötétjébe. Ismét másutt a víz kimossa a mészkövet valamely 
szilárdabb és ellenállóbb kőzet alól és természetes híd marad vissza a völgy fölött. Idővel 
ez a híd beomlik, elzárja a völgyet és az így keletkezett gát fölött a víz tóvá duzzad. 
A tó vize azután vagy zuhatagok formájában, vagy ismét földalatti járatokon keres 
magának utat lefelé. A Postumia közelében eltűnő Poik, azelőtt a világhírű Adels- 
bergi vagy Postumiai cseppkőbarlangon folyt keresztül; idővel megváltoztatta föld
alatti útját és ezidőszerint egy barlangi emeletsorral mélyebben, a cseppkőbarlang 
alatt folyik végig. A természettudós szemével nézve, az ilyen cseppkőbarlangok leg
főbb nevezetességét mégsem a varázsosan szép cseppkő-alakulások szolgáltatják, hanem 
azok az egyedülálló rovar- és halfajok, amelyek a barlangokban és azok vizeiben élnek 
s miután életük az állandó sötétséghez hozzáidomult, látásukat teljesen elvesztették. 
Gazdagok ezek a barlangok őskori leletekben is ; különösen gyakran fordul elő a 
Karszt barlangjaiban a barlangi medve csontváza. Egyes barlangok a kőkorszak em
berének is otthonául szolgáltak. Különösen gazdag ilyen barlangi leletek vannak a 
gráci múzeumban. «Három márványfej» című regényében Jókai csapongó fantáziája 
is tollára vette a dalmáciai Karszt barlangjainak történetét. Bizonyára igazat kell adni

Földközitengeri flóra karsztos há tté rre l Dalm áciában.
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a barlangkutatóknak is, akiknek véleménye szerint a Karszt nyújtja a leghálásabb 
területet működésük számára.

A mészkőnek abból a tulajdonságából, hogy a vizet elnyeli, következik, hogy 
az elkársztosodott fennsíkokon patakok és folyók gyakran igen nagy területeken nincse
nek. A felszíni vizekben való szegénység a Karszt egyik legfőbb jellemző vonása. A meg
levő folyók viszont rendszerint nagyon mély, meredek falú, kanyonszerű völgyeket 
vájnak ki maguknak. Aki vasúton utazott Pragerhofból Triesztbe, emlékezhetik Stein- 
brück előtt és után a Sann vagy Savnica és a Száva völgyére, ahol helyenkint a völgy 
olyan szűk, hogy a vasút, az országút és a rohanó vizű folyó alig talál benne egymás 
mellett elég helyet. Ez a jellegzetessége a Karszt folyóvölgyeinek. Hasonlít kissé a 
Sann és a Száva völgyéhez a Korana völgye is Horvátországban. Táj képileg ezek a szűk 
folyóvölgyek, amelyekben szikláról-sziklára szökdelve, fehér habrongyokat vetve, 
tajtékozva rohan a víz lefelé, rendszerint igen szépek és rácáfolnak arra a téves 
véleményre, hogy a Karsztban természeti szépségek nincsenek. A Kis Kapelában a 
Plitvicei tavak terraszosan elhelyezett medencéi, amelyeket megannyi vízesés köt 
össze, igazán a legelsőrangúbb természeti szépségek közé tartoznak. Az Adria partján 
nyaraló magyar közönség köréből sokan ismerik a Yinodol völgyet Crkvenica közelé
ben. A völgynek a tenger felé eső végén üde zöld növényzet gyönyörködteti a sze
met, míg a háttérben a képet a nagyon szegényes növényzettel fedett karsztos hegyek 
zárják körül. De bárki akármit mond is, még azoknak a teljesen elkársztosodott he
gyeknek is, amelyeken annyira hiányzik minden vegetáció, hogy szinte fantasztikus- 
holdbéli tájkép jellegét öltik magukra, szintén megvan a maguk egészen különleges, 
idegenszerű szépsége.

Vízrajzi szempontból a földalatti vizek mellett a Karszt legérdekesebb jelenségei 
közé tartoznak a poljék. Ezek néha több kilométer hosszú és meglehetősen széles be
zökkent medencék. Nyáron ki vannak száradva, de a tavaszi hóolvadás és az őszi eső

zések idején megtelnek a kör
nyező hegyekről lefolyó vizek
kel, mert a medence fenekén 
levő tölcsérek és földalatti 
medencék a túlnagy mennyi
ségű vizet egyszerre befogadni 
nem tudják. Ilyenkor apolje 
területén időszakos tavak ke
letkeznek és azok több hétre 
teljesen megváltoztat ják a tá 
jék képét. Legismertebb ilyen 
medence a nagy kiterjedésű 
Livanjsko pol je Bosznia nyu
gati részében és a Popovo pol- 
je Hercegovinában. Utóbbit 
azok, akik vasúton teszik meg 
az utat Mosztárból Catta- 
róba, jól ismerhetik, mert 
majdnem félóra hosszat ha
lad mellette a vonat. Ilyen 
időszakos jellegű tó a Zirk- 
nitzi tó is Krajnában. A 
karsztvidéken csak a poljók
ban lehet kissé nagyobb terje
delmű, művelésre alkalmas 
területre bukkanni. Amikor 
ugyanis a víz tavasszal és 
ősszel a hegyek oldaláról 
lefut, hoz magával nem ol- 
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fenekén leülepszik és idővel mezőgazdasági művelésre alkalmas talaj lesz belőle. Nyáron 
a poljékon rendszerint kukoricát termelnek. A medencének zöldje élesen elüt a kör
nyező hegyek kopárságától. Ez annál inkább feltűnő, mert az igazi Karszt, növény- 
és állatföldrajzi szempontból is nagyon szegény vidék. Az elkarsztosodott fennsíko
kon és hegyoldalakon csak ott van gyér növényzet, ahol a repedésekben és mélyedések
ben a mállás termékeiből egy kis termőtalaj megragadt. Messziről az ilyen hegyoldalak 
olyanoknak látszanak, mintha sötét himlőhelyes foltokkal volnának pettyezve. Ilyen 
elszórt növényzettel tarkázott hegyoldalt lehet látni a Yinodol völgyet ábrázoló ké
pünkön.

A Karszt kopársága különösen a dalmát tengerpart déli részén üt el legerősebben 
a nagyon keskeny partszegély gazdag földközitengeri növényzetétől. Néhol azonban 
a növényzetnek még ez a keskeny parti sávja is hiányzik és a viharvert, szagga
tott sziklák a parti útnak is alig hagyva helyet, szakadnak bele meredeken a tengerbe.

A Bácska és Békés televény földjéhez szokott magyar utas, ha a krajnai, isztriai 
vagy horvátországi Karsztot járja, sajnálkozással vegyes meghatottsággal szemléli, 
hogy az ottani lakosok milyen keserves erőfeszítéssel munkálják meg azt a kicsinyke, 
kevés tengerit és zabot termő darab földet. Sok helyen a földeket lépcsőzetesen terra- 
szokra tagolják és falakkal veszik körül, nehogy a hegyoldalakról lezuhanó víz el
mossa az egész «birtokot».

A horvátországi és dalmáciai Karszt kopárságát jórészben az ember munkája idézte 
elő. A történelmi időkben is erdők borították az Adria keleti partjának hegyláncait. 
Az erdők irtását a rómaiak kezdték meg, utánuk pedig különösen a velenceiek foly
tatták. Velence gályáinak nagy részben a Lika és Dalmácia erdői szolgáltatták az 
anyagot és a Velence palotáit és középületeit hordozó cölöpök is jórészben innét ke
rültek az Adria nyugati partjára. Az erdők letárolása után a karsztosodás feltartóz
tathatatlanul nyomult előre. A magyar időkben a fiumei vasút kiépítése után meg
kezdték ugyan a Karszt egy részének újraerdősítését, Isztriában és Krajnában az 
osztrák kormány is telepített 
erdőket, évszázadok pusztí
tását azonban évtizedek alatt 
helyrehozni nem lehet.

Azok a magyar fiúk, 
akik még az első világháború 
előtti években fegyvergyakor- 
latokkor megfordultak a mo
narchia délnyugati tartomá
nyaiban, emlékezhetnek a 
Karszt «álnok» terepviszo
nyaira. A baka, amikor a kép
zeletbeli ellenségre ügyelve 
haladt előre az akadályok
kal teli karsztos területen, 
sohasem tudhatta, hogy me
lyik pillanatban nyílik meg 
előtte a talaj, vagy melyik 
rejtekhelyről eresztenek ro
pogó gépfegyvertüzet feléje.
Tájékozódni a karsztos terü
leten csak az egyes kiemelke
dőbb hegycsúcsok után lehet, 
mert az egyforma kopár szik
lák, dolinák, töbrök és fan
tasztikus talaj formák tömke
legében nagyon bajos irányt 
tartani. Az 1905 évi modrusi
ősz i gyakorlatokon egész Vízesés a P litvieei tavaknál.



Vinodol völgy Crkvenicától délre.

századok «kallódtak el» hosszú órákra, sőt egész éjszakákra a görbe hegyek között. 
Nem csoda, ha Horvátországnak és Boszniának ez az összeszögelődése, amely tele van 
mindenféle búvóhelyekkel, elzárt völgyekkel és nehezen megközelíthető szakadékokkal, 
éppen most hosszú és elkeseredett bandaharcok színhelye. De ha elhallgat a puskák 
ropogása és gépfegyverek kattogása, még ma is a természet szépsége ragyogja be a 
Karszt komoran szürke hegyeit és az Adria víztükrét, amely a messze.távolban vész 
el a szürke parti hegyek lába alatt. . .

Hány magyar él Horvátországban?

Ezt teljes biztonsággal nem tudja ma 
senki, de lássuk az újabban közölt külön
böző becsléseket. Egy nem hivatalos hor- 
vát forrás az 1940. évi népszámlálás után  
a horvátországi magyarok szám t  64,431- 
ben adja meg, míg egy horvátországi német 
becslés 85—90,000-re becsüli számukat. 
A hivatalos adatközlés még hiányzik. Ha 
azonban tekintetbe vesszük, hogy 1910-ben 
105,948 magyart írtak össze a horvát 
nemzetiségű számlálóbiztosok a Dráva és 
Száva között, valószínű, hogy 30 év múlva 
legalább ugyanannyi magyar él ott, még 
akkor is, ha természetes szaporodást az 
elvándorlással egybevetve nem is szám ít
juk. Igaz ugyan, hogy az 1921. évi jugo
szláv népszámlálás csak 70,024 magyarról 
vett tudomást, de ez a részrehajló kim uta
tás ugyanakkor 2.000,000 horvátot is 
szerbnek könyvelt el, tehát nem nevezhető 
megbízhatónak. Most a hivatalos horvát

adatot várjuk abban a reményben, hogy 
az igazságnak megfelelően nem vetkőzteti 
majd ki a horvátországi magyarokat nem
zeti köntösükből. P . J.

Svejc kereskedelmi hajóraja.
Svejc elsőrendő szükségleteit tengeren

túli árukból a háború kitörése óta csak 
nagy nehézségekkel biztosíthatta. A há
borúban álló országok az áru szállítását 
sem vállalják teljes mértékben. Megnehe
zíti a dolgot, hogy Svejcnek kikötője sincs. 
A hajótér hiányát úgy oldottak meg, hogy 
Svejc m integy 70,000 t befogadóképességű 
kereskedelmi hajórajt vásárolt s még 80,000 
tonnányi hajóteret bérelt. A svejci lobogót 
viselő hajók legtöbbnyire Lisboa és Genova 
között közlekedtek, a Genovában kirakott 
áru vasúton érkezett azután rendeltetési 
helyére. Itália hadszíntérré változta után 
valószínűleg a svejci hajóknak is más k i
kötőt kell keresniük. P . J.
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FORRÁSOK GÖRÖGORSZÁGBAN
írta vitéz TEMESY GYŐZŐ dr.

Magyarok is sokezren utaztak már Görögországban. Az átlagos utazó végigmegy 
a fő vasúti vonalakon, megtekinti Athént, a környékét és azokat a klasszikus idők 
megszentelte helyeket, amelyekhez hozzájut vagy ahová odaviszik. Ez nem is igen 
lehet másként, mert a kevésbé mutatós helyek felkeresése (pl. Epidaurusz, Argosz, 
Szpárta, Árkádia) sok időt és költséget igényel; a felületes látogató ott néhány óra alatt 
nem sokat lát. A kiadósán mutatós helyek (pl. Szunion, Olimpia, Delfi, Eleuzisz) igen 
hálás anyagot adnak ; nem csoda, ha a népszerűség első sorában állanak. A természet- 
járás igen hálás dolog Görögországban : sok kitűnő hegymászó alkalom is van (pl. 
Chelmos 2355, Parnaszosz 2459, Olimposz 2918 m), de oda már igen kevesen mennek. 
Most néhány helyet mutatunk be, amelyik a szokványos turistautakon kívül eső, vagy 
ott van ugyan, de a felületes szemlélő nem veszi észre.

Ilyen ritkaság mindjárt Athénben is akad. A látogatókat felvezetik az Akropoliszba 
és ott megmutatják a Parthenont, a Kariatidákat, a múzeumot és a körkilátást. Ha 
az ember megkérdezi, hogy ostrom idején a várbeliek honnan vették a vizet, akkor 
a görögök azt mondják : a ciszternákból. Nos, alaposan megvizsgálva a ciszternaügyet, 
kitűnik, hogy egy védősereg részére igen rövid ideig futhatta az összegyűlt esővíz. 
Hiszen Görögországban májustól októberig egyáltalán nem esik az eső. Kútról a mészkő
sziklában nem lehetett szó. Tudtam, hogy volt a várnak része hónapokig tartó ostromok
ban. Ha nincs vizük, a vár tarthatatlan.
Lépésről lépésre körüljártam a várfalat.
Megtaláltam a régi városba vezető keskeny 
(most elzárt) lépcsőt, de megtaláltam a 
vizet is ! Mnesikles remekművétől, a Propy- 
leáktól nem messze balfelé a fellegvári 
oszlopos kaputól, tehát a Propyleák «háta 
megett», a meredek hegyoldalon van egy 
kis terrasz, melyre a várból titkos kapun 
át lehet lejutni. Ezt a kaput a vár dél
keleti sarkában meglelve, az ember ugyan
azon a kőlépcsőn ereszkedik alá, amelyiken 
a régi görögök surrantak le. A felvétel a 
lépcső legjobb állapotban lévő részletét 
mutatja. A forrást ma bozót takarja el 
(1. az 1. kép előterében). Ezen a képen a 
meredek várfal jól látszik, de az ott látható 
márványlejárat nem antik lépcső! Az ókori 
lépcső a forrás mögött jobbra vezet. Ez 
volt a Klepsidra forrás (klevo =  lopok, 
idor => víz). Azért igyekeztek tenyészettel 
rejtve tartani már az ókorban is, mert a 
váron kívül volt; az ellenség meg ne lássa.

Ugyanezt vizsgáltam Mykénében.
Görögország tudvalevőleg nyugat felől a 
Dinaridáknak a parttal párhuzamos láncai 
következtében zárt, de kelet felől nyílt, 
mert a hegygerincek merőlegesen futnak a 
partnak, közben pedig lapos partú síkságok, 
termékeny medencék vannak. Ilyen, Kréta 
és Egyiptom felé nyílt folyóvölgyek és sík
ságok vannak Attikaban, Argolisban es J. A «Klepsidra» forrás környéke az Akropolisz 
Lakomában. Az Afrika felől jövő művelődés a la tt, A thénben.
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először az Argosi öbölben 
lépett görög földre. Ott van
nak Argos városa közelében 
Tiryns, Lerna, Nemea és 
elsősorban Mykéné (Myce
nae) emlékei és maradvá
nyai. Lerna mellett karszti 
jellegű, bővizű forráscsoport 
fakad (v. ö. «lernai hidra»), 
Tiryns alacsony dombon 
épült várromjainál nem tud
tam megfejteni, honnan kap
tak vizet ; de Mykéné eseté
ben ugyanaz a helyzet, mint
áz athéni Akropolisnál. A 
várhegyet körülfolyó patak 
völgyébe meredeken leeső 
fal oldalában bokroktól fe
dett forrás fakad. Nem 
nagyon bővizű, de kétség
telenül a régi időben ugyan 
így folyt, vagy inkább bőveb
ben. Használták, kisurranva, 
a fal egy kis kijáróján, éppen 
úgy, mint később a vár 
folyosóin pihenőt tartó birka
pásztorok.

A marathoni síkon mér
kőzött meg Dareiosnak talán 
60—70,000 főnyi serege az 
athénieknek s néhány szö
vetségesnek talán 12— 15,000 
főnyi seregével. Ha ma meg
tekintjük a csatasíkot, ki
tűnik, hogy a terep elég 
terjedelmes, de nagyobb 
seregek hosszabb ideig nem 
tudnak táborozni rajta, ha a 
vizet a szomszédos völgyek 

forrásaitól kell hordaniok. Ilyen nagy seregek ellátására honnan vettek vizet? Meg
kértem a klasszikus görög világ legkitűnőbb történeti-földrajzi szakértőjét, Georgios 
Sotiriadis athéni egyetemi tanárt, hogy a marathoni síkot velem töviről-hegyire végig
járja. Kitűnt, hogy kétségtelenül meg lehet állapítani mind a görög, mind a perzsa 
kikötő helyét és a vizet mindkettő a helyszínen kapta. A déli terepen a síkból ugrik elő 
egy patak ; nem is forrás, majdnem folyó és egyenesen a tengernek tart. Ha közben be 
nem szennyezték, a patak mentén mindenütt igen jó, hűsítő ivóvizet meríthettek. 
A perzsák forrása az északi mezőn, a hegység lábánál, mint ugyancsak bő karsztforrás 
buggyan elő (1. a 2. képen.). Csakis ezek a vizek magyarázzák, miért ott szálltak partra 
a perzsák és hogyan lehetett hosszabb ideig a harcra előkészülniök.

A vizek, de különösen a bővizű karsztforrások igen nagy jelentőségűek a görögök 
lelkivilágában. Ha valahol messze a hegységben, meredek hegyoldalon rések, kémények 
tátongtak és még az aljában forrás is fakadt, annak a tiszta vizét okvetlenül különös 
kegyből ajándékozták az istenek az embereknek. A legismertebb Delfi ezek közül a 
helyek közül. Egy 250—300 m magas hegyfal kettérepedt; a hasadékon jeges szelek 
viharzanak alá ; az alján ott van a sokágú Kastalia forrás, előtte 30—60 m széles terrasz- 
szal, de a tereplépcső után megint leszakad a meredek mészkő, hogy többszáz méter

2. A M akaria forrás a m arathoni síkságon.
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után egy keskeny, jelentéktelen völgyben végződjék : az ilyen kely földrajzilag annyira 
kirívó, hogy kielégítő magyarázatát adja a vallási központ keletkezésének.

A túlvilág a Föld belsejében van — hitték — és az alvilági révész (Charon) az 
alvilági folyón át szállítja a lelkeket az örök élet mezejére. Ez a folyó a Styx. Az alvilág 
egyik bejárata Görögország legdélibb fokánál, a Tenarionnál van (ma Matapan fok); 
de volt még nehány bejárat, különösen ott, ahol sötét barlangok és tátongó üregek 
.ásítottak. Az egész Hádest óriási folyók övezik és ott van a Styx tava is. A nagy tó 
vizét a Styx folyó viszi el és ennek valahol el kell érnie a föld felszínét. Természetesen 
csak ott érhet napvilágot, ahol a profán embertől messze esik és ahol az istenek rendkí
vüli természeti jelenségekkel rejtik el. Mivel több bejárat volt (pl. még az argolisi 
Hermione város határában és az itáliai Cumae környékén), természetes, hogy több 
kijáratta] is rendelkezik. Ezekből kettőt bemutatunk ; földrajzilag azonos helyeket 
látunk. Az egyik Hádes-kijárat a Peloponnesoson van. Az északi Achaia tartomány

3. A Styx, a «túlvilági folyó» vízesése a Khelmosz hegy oldalán.
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magas hegysége a Chelmos (2300 m). Ennek igen nehezen hozzáférhető meredek falú 
legfelsőbb platóján nyílik meg a Hádes a Styx folyó számára. Hogy annál nagyobb tisz
teletben részesítsék az emberek, karcsú és a tájképi szemléletben gyönyörű vízeséssel 
hullik bele a hölgybe. A mai viszonyok közt is annyira félreeső helyen van és olyan gyarló 
a közlekedés, hogy a legközelebbi vasútállomástól csak teljes két napi fárasztó úttal 
lehet elérni (1. a 3. képet). — A másik kijárata az alvilágnak ma már autón is megközelít
hető.Természetesen megint igen meredek, többszáz méteres hegyfalt látunk, szűk völgyet, 
tátongó barlangbejáratot és — azt a bizonyos bővizű karsztforrást. Mivel ma a kitűnő 
vizet a közeli Livadia városba vezetik, a «tátongó» üreget fallal építették körül (1. a 
5. képen a híd ívében a hátsó hegyoldalon). A külszínen ma csak az a víz folyik el, amelyet 
a vízmedence már nem tud felvenni. A vízvezeték gyüjtőmedencéje nem a barlangban 
van, hanem külön vízmű épült a völgy innenső oldalán (1. a 4. képen), mely maga is 
igen idillikus helyen fekszik. A mellett nyáron, amikor egész Görögország száraz 
és forró, örökké zöldelő növényzetével különösen kedves nyaraló és tartózkodó 
hely.

A görög éghajlat télen esős, igazi földközitengeri éghajlat. Télen tehát van elég 
csapadék, de nyáron nincs. Annyira nincs, hogy a folyók többsége egészen elapad és csak

az a tenyészet tudja aforró- 
ságot átvészelni, amelyik ezt 
az 5—6 hónapig tartó száraz
ságot kibírja. Ezért van itt 
különös fontossága minden, 
állandó víznek, minden for
rásnak. Atlétikai játékokat 
Olimpiában rendeztek. Föld
rajzilag meg tudjuk magya
rázni a színhely megválasz
tását azzal, hogy ott a forrá
sok és az állandó vizű folyók, 
elsősorban az Alfaios völgyét 
biztosították az élelmet; 
tehát ez a vidék az össze
gyűlt tömegeket hosszabb 
ideig el is tarthatta. Ezért 
nem maradtak meg, illetve 
nem tudtak nagyobb jelen
tőségre szert tenni pl. az; 
Istmoson rendezett játékok.

Ha az összes jelentéke
nyebb forrásokat megrajzol
juk, kitűnik, hogy vala
mennyi helynek a görög 
mondavilágban és a néphit
ben különös szerep jutott. 
Egyszerűen azért, mert kü
lönbözött a szabványos he
lyektől, ahol a görög ember 
élete lefolyt. Erre mutat a 
különösen szépnek tartott 
Tempe völgy szerepe is. A 
földrajzi magyarázat ott az, 
hogy egész éven át volt vize, 
(a Peneios ott fűrészeli át az 
Olimpos masszívumát), és így 
nem aleppói fenyő, meg 

4. Az «alvilág kijárata» L evadiában. bozót, hanem üde lombos



5. Az «alvilág kijárata» Levadia mellett. (A háttérben, a híd íve mögött.)

lak mosolyogtak végig a 3 km-es szűk völgyön egész éven át. Hogyne hirdették 
volna a száraz forróságot félévig végig izzadó görögök, hogy ott az istenek különös 
kegyelme mutatkozik meg!

Cellulózé nádból.
A Duna deltavidékét 315—400,000 lia 

területen nádas rengeteg borítja. A nád 
itt nagyobbra és vastagabbra fejlődik, 
mint bárhol másutt Európában. A 2 cm 
átmérőjű nádszálak 5 m magasra nőnek, 
holott a többi európai nádasokban a 
0.8 cm átmérőjű 2 m-es nádszálak a leg
szebb példányok. Ennek megfelelően a 
deltabeli nádasok cellulozetartalma is te 
kintélyes, 51 %-ot tesz ki.

A nád cellulozetartalmának kihaszná
lását egy brailai gyár kezdte meg még a 
háború előtt. A cellulózé s a belőle elő
állított papíros minősége olyan kiváló volt, 
hogy nemcsak a belföld és a szomszédos 
országok, hanem még Japán is felfigyelt 
rá. A gyár azonban a háborúban elpusz
tult s a nád felhasználása újra abbamaradt. 
Most német vállalatok érdeklődnek a nád 
felhasználása után. Tulceában készülnek 
gyárat felállítani s abban évi 1.535,000 t 
nádból 447,000 t cellulózét előállítani. Ez 
a mennyiség tízszerese volna a békeévek
ben nyert román facellulozénak. Csupán 
a nádvágásnak és szállításnak nehéz kér
dését kell még megoldani. P. J.

Ecuador és Peru területe.
A délamerikai államok területük nagy

ságát másként közölték, mint az szom 
szédaik vagy éppen az érdektelen távolabbi 
országok tudósai számították. Oka volt 
ennek az is, hogy a vitás határterületeket 
mindenik sajátjaként ábrázolta és számí
totta. így  Ecuador hivatalosan 873,844 
km 2-nek tüntette fel országát, ebből azon
ban 326,700 km2-t Peru követelt magának. 
Peru hivatalosan 1.365,054 km 2-t vallott 
magáénak, de más fonások kétségbe
vonták a szám helyességét.

1942 január 28-án Rio de Janeiroban 
a pánamerikai konferencia rendezte Ecua
dor és Peru vitás határkérdését. A létre
jött egyezmény értelmében Ecuador le 
mondott Peru javára El Oro és Lója 
tartományok egy részéről, valamint San
tiago—Zamora és Napo—Pastaza terü
letekről. Peru a birtokba vett területet 
Amazonas, Cajamarca, Loreto, Piura és 
Tumber kerületeihez csatolta. Olasz m é
rések szerint Ecuador területe a rio-de- 
janeirói szerződés értelmében 256.074 km 2,. 
Perué 1.421,864 km 2.

P. J -
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OLAJTERMELÉS GALÍCIÁBAN
Irta SZUROVY GÉZA dr. (A szerző felvételeivel.)

Galicia földjén régóta ismertek a parasztok olyan helyeket, ahol az olaj, vagy 
bitumen kis erek formájában a felszínre tört és kisebb-nagyobb tavakat alkotott. 
Bányászták is kezdetleges apró gödrökből, vesszőfonatokkal, pallókkal bélelt kisebb- 
nagyobb aknákból. Használták kocsikenőcsnek, orvosságnak, meg világítottak is vele.

A bányászás csak az 1870-es évek táján kezdett jobban virágzani, amikor az 
amerikai petroleumláz már ide is átterjedt. Az első statisztika 1874-ből származik, 
egyben ez az első statisztika, amelyben az európai olajról szó van. Tehát Galicia volt 
Európa első vidéke, ahol gazdaságilag is számottevő olajtermelés indult meg. A termelés 
2 millió tonna évi eredménnyel 1909-ben érte el virágkorát. Azóta fokozatosan csökkent. 
Két évvel később 1911-ben Románia már felül is múlta. 1936-ban az olajhozam 510,630 
tonnára, 1937-ben 501,303 tonnára esett és ma körülbelül 400,000 tonna körül mozog.

Az olajtermelés nagyobb lendületét a múlt század végén az Amerikából jövő 
korszerűbb termelési módok hozták magukkal. A kezdetleges aknák helyén megjelen
tek a fúrótornyok. A pennsylvániai, majd a kanadai fúrásmód rohamosan terjedt és 
a különleges földtani viszonyok miatt mind a mai napig megtartotta vezető szerepét.

Az olaj itt is a földtörténeti harmadkor rétegeivel, tehát az aránylag földtanilag 
fiatalabb kőzetekkel kapcsolatos. A békésen hullámzó tengereket elűzte a földkéreg 
nyugtalan mozgása. A tenger fenekén sok-sok százezer éven át felhalmozódott finom 
iszap tele volt a tengervízben élt növényi és állati lények rothadó maradványaival. 
Ez az iszap most megmozdult, a rája nehezedő irtózatos nyomás alatt kemény kőzetté, 
anyagpalává vált. A természet hatalmas erőinek parancsára ezer ráncot vetett a föléje

Felszínre bukkanó olajhom ok Stzelbicén. Balról a hom okkőbe h a jto tt tá rn a  be já ra ta  lá th a tó .
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települt homokkövekkel és mészkövekkel együtt. Összetöredezett, egyes rögei a vető
dések mellett elcsúsztak. A Kárpátok felgyűrődésének iszonyú ereje az egyes rétegeket 
messze áttolta a másikak felett, nem egyszer kerültek ilyenmódon idősebb rétegek 
a fiatalabbak fölé. A lágy agyagokból kemény agyagpalákat, a laza homokból még 
keményebb homokköveket préselt a hegyképződés ereje. Az ezernyi felboltozódás remek 
homokkövei kitűnő olajgyűjtők. Jött is az olaj a rothadó iszapok anyakőzetéből és 
felhalmozódott a kemény márgákkal lezárt homokkőboltozatokban. Ezek a boltoza
tok általában kicsinyek, de nagy számuk miatt méltán lehetne Galíciát Finnország 
példájára az 1000 olaj mező országának nevezni.

A vetődések repedésein az olaj a felszínre is utat tört magának. A könnyebb 
alkatrészek elpárologtak belőle, a maradék kátrányos, viaszos ingoványokat alkotott. 
Ebbe az ingoványba azután gyakran belefúltak a langyos dagonyát keresgélő ős- 
rinoceroszok és egyéb állatok. Tetemük a kátránytól körülzárva, napjainkig épségben, 
megmaradt, állatbúváraink mérhetetlen gyönyörűségére.

A tudományos néven ozokeritnak nevezett kátrányos viaszt jelenleg is nagy
mértékben bányásszák. Boryslawban két tárnából termelték. Közülük a mélyebb már 
■elvizesedett. A viaszt és viaszos kőzetet csillékben hozzák felszínre, nagy üstökbe öntik, 
ott főzés közben különválik az iszap, víz és viasz. A könnyebb viasz olvadt állapotban 
az üst tetején úszik, onnan bögrékkel lefölözik, ismét kifőzik, majd formákba öntik. 
A havi termelés kb. 16 mázsa.

Az olajat — mint már említettük — a pennsylvániai és kanadai fúrásmóddal 
termelik. Egy gőzgép egy nagy, fából vagy vasból készült himbát mozgat. A himba 
fejére erősítik a kötélre (pennsylvániai) vagy vékony, tömör rudazatra (kanadai) függesz
tett többmázsás vésőt. A himba mozgása mindig felrántja a vésőt a lyuk fenekéről, 
az a saját súlyával visszaesik, ilymódon ütögetve aprítja a kőzetet. Ha már sok zúza-
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lék összegyűlt, kihúzzák a szerszámot és a termelőkötél végére erősített, szeleppel 
ellátott cső, az ú. n. «kanál» segítségével kikanalazzák a vizes kőzetiszapot.

Az oroszok sokat kísérleteztek, újabban pedig a németek kísérleteznek a kor
szerű forgófúrás' (rotary) bevezetésével. A drága berendezés azonban a kis mélységek

Orosz ro tary to ro n y  R oztokiban. E lő térben  a kazánház.



K anadai fúrótorony és term előkutak  a krygi olaj mezőn.

250—300 m — és a kevés olajhozam mellett nem fizetődik ki. A kemény kőze
tekben pedig vele sem lehet sokkal gyorsabban haladni, mint a régi módszerekkel. A ter
melés is ősi és egyszerű. A legtöbb lyukból szivattyúzni kell. Egy központi meghajtó- 
műre egész csomó szivattyút akasztanak — csak úgy nyikorognak az ócska fabakok ! 
A jobb mezőkön kísérletezek az ú. n. Marietta-eljárással. Ennek a lényege, hogy 
gázt, vagy levegőt préselnek a telepbe, hogy a nyomáskülönbség segítsen felszínre 
hozni az olajat. Más lyukakból pedig az alig néhány liternyi napi hozamot ugyanúgy 
kanalazzák ki, mint a fúróiszapot.

Fúrt kutakkal a kőzetben lévő olajnak csak mintegy 30—70%-át lehet ki
termelni. Ha 100%-os eredményt akarunk elérni, az olajhomokot bányászással kell 
felszínre hozni. Galicia eddig összesen 35.200,000 tonna olajat termelt. Tehát a már 
eddig feltárt telepekben is még mintegy 68.000,000 tonna olajnak kell lennie! A bá
nyászattal való művelés feltételei Galíciában igen kedvezők, a kísérletek már javában 
folynak.

Ezzel Galicia történetében lezárul egy romantikusan szép korszak. Az ormótlan 
himbák egyhangú nyikorgása egyre halkabb lesz, hogy átadja helyét a bányagépek 
zakatoló zajának.

Boszniából hazatelepülő németek.
A Szávától délre, Boszniában, a múlt 

században települtek le német nemzetiségű 
családok, legnagyobb részt a bácskai és 
temesközi német telepes falvakból kiraj
zott csoportokban. Banjaluka környékén 
zárt tömbökben helyezkedtek el, míg m á
sok elszórtan telepedtek le a régi lakosság 
közé. A német és horvát kormány között

létrejött szerződés értelmében az utóbbia
kat felszólították, hogy térjenek vissza 
Németországba. A felhívás eredménye
képpen 20—25,000 főnyi német csoport 
érkezett meg a főkormányzóságban lévő 
elosztótáborokba, hogy onnan új munka- 
és lakóhelyére költözzék. A felszólított 
falusi lakosság 100%-a, a városiak 90%-a 
tért haza Németországba. P . J.
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GIBRALTÁR, MÁLTA, SZUEZ
írta GESZTI LAJOS

Kevés hely van, amelyik akkora szerepet játszott volna a fehér ember történeté
ben, mint Gibraltár, Málta és Szuez. A három név egymástól elütő természetű és értékű 
területeket jelöl meg. Összefoglalja és eggyé teszi a hármat, hogy mindegyik az Európa 
történelmét kialakító és ringató Földközi tenger területére jut, s mindegyik egy tengeri 
útvonal ki- vagy bejárója, hídpillére. Mindegyikre jellemző, hogy egy-egy történeti kor
ban műveltségének megfelelő módon jelentős szerepet játszott.

Az elmúlt és a mai világháborúban alig lehet még egy olyan teret említeni, amely
nek a jövő történetében elhatározóbb szerepe volna, mint Gibraltárnak, Máltának és 
Szueznek. Földrajzi szemmel nézve mindegyik, minden időben egy közlekedési, keres
kedelmi és hadászati útvonal hídfője volt egy nagyhatalomnak.

A most folyó világháborúban — évek óta — szinte naponként említették Máltát. 
Voltaképpen három szigetből áll. Az egyik maga a nevet adó Málta, a másik Gozzo, a har
madik Camino. Mind a három itt maradt darabja annak a hatalmas, de lesüllyedt lánc
hegységnek, amelyet most az Alpok, Appeninok és az északafrikai Atlas hegyláncolat 
mozdulatlanul maradt vonulatai képviselnek.

Málta szigete a föld egyik legérdekesebb területe. Hasonlít az Északi tengerben 
lévő Helgolandhoz felépítésében, történetében és szerepében is. Észak felé lejt, partjai 
mindenütt meredek, szabdalt falak. Málta legmagasabb csúcsa is csak 258 m, tehát 
akkora, mint valamelyik dunántúli domb. Igazi délvidéki sziget. Nyáron száraz és forród 
télen párás és kevéssé csapadékos, de minden időben hatalmas szélviharok szántják. 
A szél, amennyire csak tudta, elhordta a sziget termékeny földjét, ami megmaradt, azt,, 
mint a Karsztban, kőgátakkal védik, kőkerítéssel veszik körül s kosarakban hordják 
össze, hogy elegendő termőföldjük legyen. A szigetcsoport sívár benyomást kelt. Erdő 
egyáltalán nincs. Itt-ott kevés fa, csak a mélyebb völgyekben és a déli partvidéken lát
ható. A sziget 323 km2, viszont közel ^-millió ember él rajta. Ezek kertészettel, föld- 
míveléssel és állattenyésztéssel foglalkoznak. Főleg jkorai zöldséget termesztenek és ezt 
Angolországnak adják el. Kitűnő és szorgalmas munkások, minden hájjal megkent kal
márok. Azt lehet mondani, hogy Málta a föld egyik legsűrűbben lakott területe. A ki
vándorlás nagy, főleg Tuniszba és az U. S. A.-ba. Nálunk nem sokan tudják, hogy Málta 
lakossága nem olasz, sőt nem is európai. A máltai nép a régi föniciaiak maradéka, tehát 
sémita származású. Az egyszerű ember máltai nyelven beszél, az nem görög és nem latin 
eredetű. Az európai népekkel, elsősorban Itáliával való évszázados kapcsolatból szár
mazó érintkezésben idegen nyelveket kellett megtanulniok Az elemi iskolák nyelve a 
máltai, a közép-és felsőiskoláké olasz vagy angol. A közigazgatás nyelve angol, az igaz
ságszolgáltatásé az olasz, a törvényhozásban az angol vagy olasz nyelv egyaránt használ
ható. A szigeten minden földközitengeri hatalom uralkodott; a föníciai, görög, — 
karthagói (pún) — római és arab uralom egymást váltották fel, majd 500 évig Szicíliához 
tartozott és közel 300 évig a máltai lovagrendé volt. 1800-tól kezdve a máltaiak szabad 
akaratából az angol védelem alá helyezkedtek és 1814-ben tartott párisi béke óta angol 
koronabirtok. A sokféle uralomnak minden nyomát megtalálja a szigeten az archaeológiai 
kutatás. Az enyhe éghajlat alatt nem pusztultak el az egymásra rétegzett különféle korok 
és népek történetének emlékei, amelyeket Krisztus előtt 4000 évig nyomozhatunk vissza
felé. A sziget fővárosa : La Valetta, akkora város, mint Kecskemét vagy Miskolc, de 
kisebb területre összezsúfolva. La Valetta múzeumában a régi korok emlékeit szépen 
megőrizve, rendezve és szekrénybe tárolva megtalálja a kutató vagy a kíváncsi. A kis 
érdekes sziget 143 év óta az európai politikai viszálykodás egyik legfőbb tárgya.

Málta észak és dél, Európa és Afrika, kelet és nyugat, vagyis Ázsia és Európa 
útvonalának kereszteződésében fekszik. La Valetta kikötője, a világ egyik legvédettebb 
és a Földközi tenger legjobb kikötője. Elsüllyedt folyótorkolatában fekszik. Az egykori 
mély folyóvölgyet tenger borítja és mindenféle járatú hajó védett kikötőhelye. Ma azt 
mondanánk, hogy az Isten építette természetes hídfőül. Különösen azzá lett, amióta
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a Földközi tenger csak egy szakasza annak a többezer km tengeri útnak, amely Angliá
ból az Indiai Óceánon át a Csendes-Óceánba vezet.

Gibraltár sokkal kisebb Máltánál ; valóban egy nagy darab szikla. A legkisebb 
angol gyarmat, mindössze 5 km2 kiterjedésű. Története Máltáéhoz hasonló. A legrégibb 
ókortól kezdve minden hatalom átjáróhelye volt. Míg a spanyolok az arabokat az Ibériai 
félszigetről ki nem űzték, tehát a XV. sz.-ig arab birtok. Itt, a 14—20 km széles tenger- 
szoroson keltek át a hódító mohamedán csapatok Tarik vezérlete alatt. Ettől az időtől 
kezdve nevezik a szorost Dzsebel el Tarik-nak, Tarik vezér hegyének, amit az európai 
fül Gibraltárra változtatott. Gibraltár olyan, mint egy kéznek a hüvelykujja. A hüvelyk- 
ujjszerű sziklabércet építették ki az angolok a földkerekség egyik legerősebb katonai 
állomásává. Ez is csak 1713 óta angol birtok. A félsziget nyugati és keleti oldala nagy
szerű kikötő. Különösen az a nyugati oldal védett és tágas, amelyben kereskedelmi és 
hadihajók százai találhatnak pihenést, javítást, élelmet, tüzelőt és minden más után
pótlást. Spanyolországtól egy keskeny, lapos sport- és katonai gyakorlatozásra alkalmas 
terület, a «senki földje» választja el. A senki földje után következik La Linea spanyol város, 
amelynek lakossága végzi el mindazt a munkát, amelyet a hajók ellátása és a sziget lakos
sága kíván. La Lineával autóbuszjárat köti össze Gibraltárt. A polgári lakos kevés, de 
a kivándorlást az angol kormány elősegíti, a bevándorlást, a letelepülést pedig tiltja. 
Gibraltárral szemben az afrikai parton Gibraltárhoz teljesen hasonló sziklaoszlop emel
kedik, Ctufa város fekszik a lábánál. A második sziklafal őrzi a Földközi tenger bejára
tát, illetőleg az Atlanti óceánba való kijárást. Az afrikai parton Ceuta spanyol birtok. 
Spanyolországnak mindig fájt, hogy Gibraltár idegen kézen van. Magánosok sokszor 
ajánlották a politikai ellentétek eltüntetésére Gibraltárnak Ceutával való kicserélését. 
Az angol hivatalos körök azonban ilyen cseréről tudni sem akarnak.

Az elmúlt és mostani világháborúban is a legfontosabb sztratégiai hely, amely 
éppen úgy, mint Málta szigete, a tudomány és technika minden eszközével és mester
kedésével a legújabb védelmi és támadó katonai felszereléssel van ellátva. Amit egy 
hajóhad csak kívánhat, az Gibraltárban mind megtalálható. Értéke kisebb Máltáénál, 
mert a légi flotta részére nincs elegendő helye. Gibraltár és Málta az angol nagyhatalom 
két pillére, amelyre az angol világbirodalom minden hatalmi törekvéseiben biztosan 
támaszkodik.

Mindkettőtől különbözik Szuez. Keskeny földszoros, amely látta a legrégibb nép- 
vándorlást és az egyiptomi, az asszír, zsidó, görög, római, arab stb. szárazföldi hadakat. 
A gondolat, hogy a földszorost átvágják és összeköttetést létesítsenek a Földközi ten
ger és a Vörös tenger között, olyan régi, mint a világ történelme. A régi álom a múlt 
század hatvanas éveiben megvalósult. Tíz évi munka után 1869-ben Lessees Ferdinánd 
vállalkozásában egyiptomi és francia pénzen megépült a mai Szuezi csatorna. A csatorna 
168 km hosszú, tehát megfelel a Budapest—Siófok távolságnak és mindössze 80—135 m 
széles, mélysége 12 méter. Csak olyan hajók járhatnak rajta, amelyeknek merülése 9*5 
méternél nem nagyobb. Ez a földszorosból 1869 óta tengerszorossá előlépett víziút való
sággal kifejezhetetlen jelentőségű a világ közlekedésében. A csatorna ezer és ezer ten
geri mérfölddel rövidíti meg az utat Európából Ázsia felé. A régi hajóút Afrika körül 
vezetett Indiába és általában véve Keletre. Az építő részvénytársaság 100 évre bérelte 
a csatorna használatát, a bérlet 1968-ban jár le. Hogy a világközlekedésben a Szuezi 
csatorna mit jelent, azt néhány adat a legjobban megvilágíthatja. A megnyitás utáni évben 
mindössze 468 nagy hajó ment át rajta. A második világháború kitöréséig ez a szám 
12-szeresére emelkedett, vagyis évenkint közel 6000 hajó halad át a csatornán. Naponta 
legfeljebb 15 hajó mehet át igen lassú menetben, szinte lépésben, hogy a csatorna rongá
lódása mennél kisebb legyen. A csatorna részvénytöbbsége az egyiptomi alkirály bir
tokában volt, de 1875-ben lord Beaconsfield, akkori angol miniszterelnök, megérezve 
és tudva a csatorna világpolitikai jelentőségét, szinte titokban és órák alatt vásárolta 
meg az eladósodott egyiptomi alkirálytól Anglia részére. Amikor tudomására jutott az 
angol kormány fejének, hogy a részvények eladók, a vételre szükséges pénz nem állt 
rendelkezésére és ha rendelkezésére állt volna, akkor is az az angol parlament hozzájáru
lására lett volna szükség. De az angol parlament akkor éppen szünetet tartott. Disraeli, 
a későbbi lord Beaconsfield, szinte órák alatt szerezte meg a kölcsönt a Rotschild-bank-
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háztól. Megvásárolta és az angol uralom hatékony világhatalmi eszközévé tette ezt a 
büszke emberi alkotást. Azóta — 1875 óta — az angol hatalomnak van döntő szava a 
csatorna életében és a csatorna birtoklása tette szükségessé Egyiptomnak angol uralom 
alá'való hajtását, Cyprus, Arábia és Szíria politikai fennhatóságának megszerzését is.

Ha azt kérdezzük, hogy ennek a három földközitengeri állomásnak mi az igazi jelen
tősége, akkor elegendő, ha a múlt és mostani világháború napi krónikájára hivatkozunk. 
Ebből kiviláglik, hogy akié ez a három objektum, az rendelkezik Afrika és Európa hatalmi 
piacán. Gibraltár, Málta és Szuez egy olyan hatalmas hídhoz hasonlít, amelynek bejá
rata Gibraltár, kijárata Szuez, tartópillére pedig Málta. Olyan szerepe van ennek a ten
gerre építetett, tartógerendék nélküli hídnak, mint amilyen szerepe volt az Északi tenger
ben a dán Sundnak a Keleti- és Északi-tenger hajózásában. A dán hatalom és később a 
német Hanza is ennek a tengeri útnak, a Sundnak birtoklásán nyugodott. Ugyanolyan 
szerepe van, mint a Dardanelláknak vagy Panamának.

Aki Gibraltár, Szuez és Málta, Istanbul vagy Kjöbenhavn birtokosa, az nemcsak 
a kijárókat, hanem a járat környékét is hatalmában tartja. A tulajdonos ellenőrzést 
gyakorol. Az ellenőrzést, különösen a mostani gyorsjáratú hajóknál, a tengeren már 
semmiképpen sem lehetne megvalósítani, tehát ezek a hídfők rendőrhatalmi szerepet 
töltenek be békében és erős katonai hatalmat jelentenek háborúban. Békében a kikö
tőkbe befutó hajók mindazt a szükséget, amit hajózásuk folyamán éreznek, kielégíthe
tik. Háborúban pedig azokat az ellenséges hajókat, amelyek a csapatoknak emberben, 
hadianyagban és élelemben segítséget nyújthatnának, a hajózásból egyszerűen kizárják.

Ezeket a békében és háborúban életbevágóan fontos hídfőket a feltörekvő angol 
világhatalom akkor szerezte meg, amikor sokan az elkövetkező világhatalmi érdekelt
ségekről sejtelemnél is kevesebbet tudtak. Az angol világpolitikai szemlélet éppen abban 
nyilatkozott meg, hogy évszázaddal előbb érezte meg és mérte fel ezek elkövetkező ha
talmi jelentőségét. Gibraltár, Málta és Szuez megszerzése akkor történt, amikor a napó
leoni háborúk után az angol királyság politikai életének mélypontján állt. Az első gyar
matosításban megszerzett angol birtokok egymásután vesztek el. Az amerikai birtokok 
önállósultak, Európában pedig a francia forradalmat követő küzdelmek és zavarok 
Anglia hatalmát kétségessé tették. Nelson, a trafalgári ütközetben megsemmisítette az 
egyesült francia és spanyol hajóhadat és birtokába vette ezeket a világot érő fontos föld
rajzi helyeket arra, hogy a messze Keleten mindjobban kiterjedő, de még laza gyarmat- 
birodalomnak útját biztosítsa. A gyarmat — India minden gazdagsága, majd az utána 
következő olaj-, petroleum és más, szóval el nem mondható gazdasági értékek — ennek 
a földközitengeri útdarabnak birtoklásán nyugodott. Azért őrködött az angol tengeri 
jellegű nagyhatalom minden időben olyan féltő gonddal ezeknek az erődítményeknek 
sorsán. A keletázsiai hajózásnak ez az első útszakasza késztette őket arra, hogy tovább 
erősítsék a földközitengeri útvonal biztonságát a Vörös tengerig, 1839-ben az Adeni 
szoros megszerzésével, majd 30 évvel később a berlini kongresszuson a hálás Törökország
tól ajándékul kapott Cyprus szigetével növelte a tengeri út biztonságát. Ebben van a 
földközitengeri hídfőknek politikai és világpolitikai jelentősége.

A szerbmegszállta Torontál és Temes
megyék közoktatásügyét

1941 június 4-én nemzetiségi alapon 
szervezték újjá. A rendezés értelmében 
lehetőleg minden gyermek anyanyelvén 
tanulhat, a beirat st nem névelemzés, 
egyedül a szülők akarata, bevallott nem
zetisége szabja meg. Az 1942—43. tanév
ben 126 szerb, 86 német, 79 magyar, 37 
román, 7 .szlovák, 5 bolgár, 1— 1 cseh és 
orosz népiskola működött a szerbmeg
szállta Torontál és Temes megyékben. A 
középiskolások száma is elég tekintélyes 
volt. Minden 1000 német lakosra 25. 1000

magyarra 18, 1000 szerbre 15, 1000 ro
mánra 6 középiskolai tanuló jutott. A 
magyar tanítók képzése az újvidéki áll. 
tanítóképző intézetben történik. Ennek az 
iskolának 28, az em lített területről szár
mazó növendéke van. P. J.

Mexikó népessége 1930 óta 3 millióval 
közel 20 millióra szaporodott. Legsűrűb
ben benépesült a déli fennsík, míg az 
egészségtelen trópusi éghajlatú partvidé
kek és az északi száraz pusztaságok gyéren 
lakottak. Legerőteljesebb volt a népesség 
gyarapodása a csendesóceáni partvidéken.

K.  F.
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lúU képpel. Budapest, 1943. 8°, 297
oldal. Dr. Vájná és Bokor kiadása.

Kis nemzet vagyunk, távol a nagy 
világ forgalmas útvonalaitól és mégis 
egészen tekintélyes már azoknak a magyar 
kutató-tudósoknak a száma, akik a múlt 
világháború utáni időkben a világ leg
különbözőbb részeiben kutattak földi
olaj után. A kutatógárda legfiatalabb tagja 
a szerző. Fiatalsága azonban csak viszony
lagos, mert már ő is súlyos esztendőket 
töltött Keleten mint olajgeológus. Ez a 
könyv legutolsó felderítő vállalkozásáról 
szól. Nagyon jól tudja, hogy az ilyen mun
kától távoleső munkakörben és gondolat- 
világban élő emberek mennyire tájékozat
lanok a geológus kutató lehetséges élet
módja felől, ezért első lépésétől, Budapest
ről való kiindulásától kezdve karon fogja 
a kíváncsi olvasót és viszi magával Hol
landiába, a vállalat központi hivatalaiba, 
onnan pedig sietve, a legrövidebb úton. 
repülőgépen Indiába. Szemléletesen pe
regnek le előttünk az expedíció előkészü
letei, az útrakelés, és jóformán lélekzethez 
sem jutunk, amikor már meg is érkezünk 
a tett színterére : Celebeszbe.

( ’elebeszről hazai megfigyelő még vajmi 
kevés hírt hozott, a nagyközönség részére 
különösen keveset. Már ezért is nagyon 
érdekes lehet Bandat könyve, de sokkal 
nagyobbra értékelhetjük ezt a munkát, 
ha figyelembe vesszük, hogy a szerzőt 
ezen a nagyon távoli és jóformán még 
alig érintett keletindiai szigeten, ahol alig 
nehány évtizede vetettek véget az ember- 
evésnek, nemcsak a saját munkaköre ér
dekli, hanem kiterjed a figyelme minden 
természettudományi jelenségre éppen úgy, 
mint az emberre, elsősorban természete
sen a bennszülött emberre. Celebeszen a 
bennszülöttek a világ legkezdetlegesebb 
t'-letformái között éldegélnek, ez az élet
mód alig különbözik a kőkorszak emberé
nek életétől. A trópusi őserdők fullasztó 
bujaságában a fehér ember részére az 
elet nagyon nehéz, talán nehezebb, mint 
a sarkvidékek örök hósivatagjain. Ezekről 
a különben nehezen elképzelhető életfel
tételekről nagyon jó felvilágosítást kap
hatunk ebből a könyvből. A szerző minden 
igyekezetével azon van, hogy a trópusok 
valódi körülményeit mennél okszerűbben 
tárja elénk és kiirtsa a nálunk meglehető
sen széles körben elterjedt balvéleménye
ket. Hálásak lehetünk a szerzőnek, hogy 
ezt a felvilágosító munkát olyan érdekesen

hajtja végre és hogy különben is nagyon 
közérthetően előadott mondanivalóit olyan 
sok és jól sikerült felvételével tette még 
szemléletesebbé. K. A.

Raoul Francé és Annie Harrar Francé :
.4 Kék tenger csodái. Budapest, 1943. 8°, 
192 oldal. 21 képpel. A Franklin-Társulat 
kiadása.

A nemrégen elhúnyt, világszerte is
mert természettudós utolsó munkája ez 
a könyv. Amikor Francé népszerű könyvet 
ír, nehéz megmondani, hogy ki a nagyobb : 
a tudós vagy az író. Mintha az utóbbi 
kerülne helyenkint fölénybe az elmélyedő 
tudóssal szemben, annyira válogatott for
mában tudja elénktárni mondanivalóinak 
változatos, gondolatokban sziporkázó tö 
megét. Ez a könyv abban különbözik a 
szerző legtöbb írásművétől, hogy nemcsak 
természettudományi oldaláról nézi a dol
gokat, hanem a szemléletben sok a törté
nelmi és kultúrtörténeti megnyilatkozás is. 
Az újszerű jellemvonást a feleség-munka
társ közreműködésének lehet köszönni, és 
bizonyos, hogy ez a megoldás csak elő
nyére van ennek a munkának, amelyiket 
Francé legkedvesebb, legmeghittebb vi - 
dékének, a Földközi tenger és környékének 
emelkedett szellemben készült útikalauzá
nak is nevezhetnénk.

Útinapló abban az értelemben, hogy 
számon veszi a földközitengeri jellemző 
természeti jelenségeket és emberi alkotá
sokat is, de nem a hivatásos útinaplók 
rendszerességével, lexikális módszerével. 
A szerző szabadon csapong mondanivalói
val egyik tárgykörből a másikba, vidékről- 
vidékre, néha túlkerülve a Földközi tenger 
vidékének szigorúan vett határain is, 
de mindez a szerző szellemiségének ter
mészetes és érthető következménye. Bizo
nyos, hogy aki ismeri a tényleg pompás 
«Kék tenger« világát, akár természeti, 
akár emberi vonatkozásban is, — örömmel 
fogja a régi és ma megközelíthetetlen is
merősöket üdvözölni és sokszor elcsodál- 
kozhatik, hogy a tudós szerző milyen más 
beállításban, más, a közönségestől eltérő» 
színes szemüvegen át tudja az ismerősei
ket bemutatni. Aki pedig még nem járt 
a Földközi tenger környékén, megbecsül
hetetlen anyagra talál a lényeg felismeré
sére és tartalékot gyűjthet arra a boldo
gabb időszakra, amikor egyszer majd 
szemtől-szembe kerülhet «A Kék tenger 
csodáival .

K. A.



ISMERTETÉSEK ÉS HÍREK MINDENFELŐL
Mindennapi burgonyánk.

A magyar városi háztartásban a kenyér 
mellett leggyakrabban a burgonyát fo
gyasztják, illő tehát, hogy foglalkozzunk 
vele. Ha tágabb környezetünket vesszük  
figyelembe, azt lát juk, hogy tőlünk északra 
és nyugatra lényegesen több, délre és 
keletre kevesebb a burgonyatermelés és 
fogyasztás, mint nálunk. Ennek egyik oka 
az. hogy a bűvösebb, bővebb csapadékéi 
vidéken a termésátlagok (kát. boldankint 
80 q) nagyok lévén, a burgonyatermelés 
igen kifizető, a másik ok, bogy a burgonya 
pótolja a szűkösen termő kenyérmagvakat. 
A Balkánon és Romániában a mienknél is 
kisebb a burgonyatermés átlaga és gabona- 
pót! sára nem burgonyát, hanem kukoricát 
használnak. Igv két különböző terület 
között Magyarország az az arany középéit, 
ahol burgonyát termelni még érdemes, 
ahol a burgonya nem kenyérpótló, hanem 
önálló, általános néptáplálék. Jut a ter
mésből az ipar számára is elegendő, de 
takarmányul nem használják olyan nagy 
mértékben, mint nyugaton (mert csak 
búsra hizlal, zsírra nem). A trianoni 
Csonkamagyarországon az utolsó tíz béke
év átlagában 22’3 millió q burgonya ter
mett. ebből I m illiót vetőgumónak tarta
lékoltak, 600,000 q került kivitelre, 7-3 
millió q ipari használatra és takarmány
nak. 10- 4 millió jutott emberi fogyasztásra, 
azaz fejenkint s évenkint 119-5 kg. U gyan
ebben az időben a volt Csehszlovákia fej
adagja 200, Ausztriáé 180. Nagyromániát 
67-8 és .Jugoszláviáé 65 kg volt. Mi tehát 
kereken 120 kg-os évi fogyasztásunkkal 
középhelyen állunk. Nézzük most már 
mit jelent az évi 120 kiló burgonya a 
néptáplálkoz sban. Le kell számítanunk 
először is m integy 20% hámozással járó 
veszteséget ; az ehető burgonya 75%-a 
víz, a többi keményítő és fehérje. 2'66 kg 
burgonya kalóriaértéke egy kg búzakenyér 
tápértékével egyenlő. Ha az egész trianoni 
ország fogyasztását nézzük, kiderül, hogy 
elméletileg az átlagfejadag tápértékének 
11 %-át szolgáltatta, azaz élelmezésünkben 
a búza- és rozsliszt után a harmadik helyen 
állott. P. J.

Új villamos erőtelep
épül a bulgáriai Várnában. Teljesít

ménye 10.000 lóerő lesz s az áramot 20,000 
voltos távvezetéken Provadija, Dobrics 
és Balcsikon keresztül Kavarna városokig 
fogják vezetni. A  távvezeték hálózat összes 
hossza 500 km. Az erőtelep és a vezeték- 
hálózat még ebben a naptári évben e l
készül. P. J.

Hány hcrvát van a világon?

A horvátok számát az usztasa statisz
tikai hivatala 8‘2 millióban adja meg. 
Ezek közül 7 millió hazájában. P2 millió 
külföldön él. Az idegenben élő horvátok 
száma így oszlik meg országonkint :

Egyesült Államok .................. 620,000
Törökország...............................  220,000
Dél-Amerika ............................... 170,000
Szovjet-Oroszország.................. 50,000
Német birodalom ............... .. . 30,000
Franciaország ........................... 30,000
A usztrá lia ...................................  20,000
K özép-A m erika........................  12,000
Belgium és H o lla n d ia ...........  10,000
Afrika ........................................  9,000
Á z s ia ............................................  5,000

P. J.

Svéd műanyagok fából.

A műanyagok nagy versenyében m in
den ország azokat a nyersanyagokat akarja 
elsősorban kihasználni, amelyeknek bővi- 
ben van. A svéd állam és nagyvállalatok  
költségén a korszerű laboratóriumok egész 
sor ban kiváló képzettségű vegyészek ku
tatnak a fában rejlő értékek után. Mert 
a fa Svédország nagy kincse, arra hivatott , 
hogy pótolja mindazt, am itől a háborús 
szállítási nehézségek megfosztják az or
szágot. A fáradozásokat mind újabb és 
újabb siker jutalmazza. A takarmány- 
celluloze rossz termésű években az á lla t
állom ányt mentette meg a pusztulástól, 
a szulfidszesz és kőolaj keveréke tartja 
üzemben a hadsereg egykor tiszta  benzin
nel hajtott szárazföldi, vízi és légi jár
műveit, fából készül a robbanószerek egy  
része, a szövöttárukat mind több és jobb 
farosttermékkel keverik, műbőrt állítanak  
elő celluloseból, sőt sok gyógyszer a lap
anyagául is felhasználják a fát.

Most két egészen új műanyagot hoztak 
forgalomba. Első a cellufix. Poralakú, v íz
ben oldható ragasztó, teljesen pótolja a 
kem ényítőt s belőle készült ragasztó- 
anyagokat. Színtelen, szagtalan, ízetlen, 
kitűnően ragasztó erejű, oldata nem rom
lékony, sokáig eltartható. A cellufix alap
anyagából előállított cellgal sok anyag 
vegyi lekötésére alkalm as. A cukrot is 
köti, ezért az édesiparban lehet felhasz
nálni, de úgy hiszik, szépítőszerek alap
anyagául is felhasználhatják. A cellufix 
és cellugal előállítására Svartvikban egy- 
egy külön gyárat építenek s a gyárak évi 
termelését 400 tonnára tervezik.

P. J.
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REYAY JÓZSEF

SÉTÁK A RÓMAI 
MAGYARORSZÁGON
Magyarország ókori emlékei között viszi tanul
ságos útra az olvasót úgy, hogy könyve révén 
Jeltámad előttünk a mai Magyarország terü
letén letelepedett rómaiak élete. Az itl talált 
romokból, töredékes leletekből feltámasztja 
azt a korszakot, amely sokban hozzájárult a 
magyar műveltség kialakulásához. Tanulságos 
könyv, egy izgalmas és szép kirándulás az 
ismeretlen múltba. Az érdekes kötetet sok. 
javarészt ismeretlen illusztráció gazdagítja.

AU GESTE ROD EX

BESZÉLGETÉSEK 
A MŰVÉSZETRŐL
Pá l z a lj P á l R o cl i n -1 a n u l m á n lj á v a l

A művészettel foglalkozó könyvek között 
különleges helyet foglal el a nagy francia 
szobrász műve. Egy kiváltságos művész tanít 
meg ebben a könyvben bennünket a művé
szet ismeretére es szeretetér?. A világhírű mű 
díszes kiadásban jelent meg. gazdag illusztrá
ciós anyaga bemutatja Rodinnek úgyszólván 
teljes munkásságát s ama remekműveket is. 
amelyek fejlődésére hatottak.

F R A N K L I N -T  A R S U L A T K I A 1) A S A
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A  F Ö L D G Ö M B
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERI FOLYÓIRATA

A loíyóirat havonkint jelenik meg
E lőfizetési ár egy évre Iti'— pengő E gy-egy szám  ára I'60 pengő

A Magyar Földrajzi T ársaság tagjai tagsági dijuk fejében kapják 
A szerk esztőség  c ím e: Franklin-T ársulat, Budapest, IV., E gyetem -utca i. szám  

M indennemű levelezést erre a cím re kérünk. — Csekkszám lánk száma 51.141 
H ivatalos órák: m inden  csü törtök ön  d. u. I—1 óráig.

1 A K T A L O M :

t.holnoky Jenő dr. : K ín a .— Hányái János <h . : (iejzirek nyomán a liargilában.  
Mankovits Jenő dr. év Kanszky Márton dr.: Fókatenyészet a l*riltilo\ szigi-h-ken. 
fmdalom : .lalmari .laakkola. Ismertetések ás hírek mindenfelől \ higanytei- 
m<*lés. Az USA állatállománya. Katasztrofális hegvomlás. Chili* népesség«- 
I aiföld területi nyereségé. Nagybrilannia erdőállománya.

M EGHÍVÓ
A M A G Y A H I Ö L D K A J Z I  T  Á H ;S A S  A G
á p r ilis  20-án, d. il. 0  ó ra k o r  a Társaság helyiségében (VIII., Eezterházy-rU. 30.)

ta r tan d ó

LXXII. K EN IJES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE.
Tekintettel arra, hogy az á p r ilis  20-i közgyűlés előreláthatólag nem lesz határozat

képes, az alapszabályok értelmében

1D4L évi áp rilis  27-én, csü törtökön  délután <» órakor
a Kir. Magyar Természettudományi Társulat (VIII., Eszterházy-utea 14—16.) ülés
termében — a megjelent tagok számára való tekintet nélkül — tartjuk meg a közgyűlést.

Tárgysorozat:
1. C h o ln o k y  Jen ő  d r . : elnöki megnyitó.
2. in téz T em esy  G y ő ző  d r . : főtitkári jelentés. 

Balaton-bizottsag jelentése.
4. Számvizsgáló-bizottság jelentése.

Budapest. 1044. április hó 1-én.

e i t é z  T n u e s f i  G y ő z ő  ff r .  s. k.
főtitkár.

5. Könyv tár vizsgáló-bizottság jelentése.
6. Pénztáros jelentése.
7. Zárszámadás és költségvetés tárgyalása.
8. Indítványok.

C h o t n o k y  J e n ő  <ir.  s. k.
elnök.

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

8569. Franklin-Társulat nyomdája, Budapest: vitéz Litvay Ödön.



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

XV. ÉVFOLYAM 1944 4. SZÁM

KÍNA.
írta CHOLNOKY JENŐ dr.

Az egész földkerekség legrégibb független birodalma, a legrégibb ma is fennálló, 
müveit állam Kína. A Krisztus előtti évezredekben alakult meg, s megszakítás nélkül 
élt és virágzott mind a mai napig. Területe a múlt század végén még jóval nagyobb 
volt, mint egész Európa, de ma, Mongolország és Mandzsúria leválása után csak hat
millió négyszög kilométer, tehát még mindig sokkal nagyobb, mint Európa fele. Lakóinak 
száma kereken négyszáz millió.

Belső Kína, a kínaiak igazi hazája Kelet-Azsiának azon a részén van, amelyen 
a belsőázsiai, óriási lánchegységek már szétnyíltak, egyik részük délre fordul Hátsó 
Indiába, másik részük északkeletre hajlik s a Mongol fennsík déli szélén fut ki a 
Csendes óceán partjára. A messze szétágazó hegységek közt, mint egy negyed körcikk 
helyezkedik el Kína régóta nem gyűrődő, csak töredező tönkje. A Föld szilárd kérge 
itt íves törésekkel töredezett össze, s az eltörött darabok kiemelkedtek az óceánból. 
A kiemelkedett darabok első sorozata csak annyira emelkedett ki, hogy ívalakú pere
mük a tenger fölé került. Ilyen ívek az Aleuta szigetek, azután a Kurdi szigetek, majd 
a Japáni szigetek, tőlük délre a Riu-kiu szigetek és végül a Fülöp szigetek. A máso
dik sorozat már egészen kiemelkedett a tengerből, mindenki láthatja a térképen, 
hogy Kína déli részét hatalmas körívalakú vonal határolja. Ilyen körívalakú töré
sekkel nyugat felé mind magasabbra emelkedtek az egyes darabok, míg végre 2—3000 
méter magas fennsíkok csatlakoznak a belsőázsiai erősen és fiatalon összegyűrődött 
hegyóriásokhoz.

Csak egyetlen hegylánc nyomul be a kínai tönkök közé. Ez a Kuen-lün. Érdekes, 
hogy ennek belsőázsiai legmagasabb részét magyar ember, Stein Aurél térképezte, a 
Kína közepén nyugatról keletre húzódó hatalmas folytatását, a Cin-ling-sant magyar 
tudós, id. Lóczy Lajos tanulmányozta, s végül keleti végét a Kínai alföld déli szélén 
én térképeztem és tanulmányoztam s én mutattam ki, hogy ez az úgynevezett Huai 
hegység a Kuen-lün keleti vége.

Kína területén tehát leginkább nagy kiterjedésű, fennsíkszerű részletek vannak, 
de ezek közé nagy medencék süllyedtek be, s igazi, havas, gleccseres hegyóriásokat 
csak a birodalom szélein találunk, de ott azután nagyszerű havas hegyláncok vannak, 
azt mondhatnám, hogy az ősi birodalmat minden kínai nagyfalnál jobban védelmezik. 
Ilyen hegyóriások választják el Hátsó India és Tibet, meg a belsőázsiai puszták népeitől.

Ezt az óriási területet három nagy részre kell bontanunk. Közepén van a Jang- 
ce-kiang nagyszerű medencéje. Földünknek ez az egyik legnagyobb folyama. Közép
vízállása idején annyi víz folyik benne, mint amennyi a Dunában a legnagyobb árvíz 
idején! A Jang-ce-kiang árvize pedig mintegy négyszer olyan víztömeget szállít, mint 
a Duna legnagyobb árvize. A folyam kínai neve, Jang-ce-kiang annyit jelent, mint 
az «óceán-fia-folyó», meg is érdemli, mert Kínának ez a Földközi tengere. Ami a fehér 
ember művelődésének történetében a Földközi tenger, ugyanaz a Jang-ce-kiang a kínai 
nép művelődéstörténetében. Ebben a medencében, a rizstermelés klasszikus hazájában 
született a csodálatos kínai műveltség és civilizáció, mert a rizsföldek művelése mes
terséges öntözést kíván s tudjuk, hogy minden önálló műveltség mesterségesen öntö
zött oázisterületeken született. Az európai műveltség igazi szülőföldje Mezopotámia,
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a Tigris és Eufrates folyók sivatagos síksága, mert itt csak mesterséges Öntözéssel lehe
tett a földet művelni. Kimutatható, hogy Nyugat-Ázsia és Európa minden műveltsége 
Mezopotámiából származik. Csak az egyiptomi műveltség, a Nílus folyó gyermeke 
független tőle, ámde ez nem terjedt el, mert sivatagok veszik körül. Egészen független 
a keletázsiai, a kínai műveltség is, ezért van olyan óriási különbség Európa és Kína 
műveltsége között. Nyugat minden írása a mezopotámiai ékírásból származik, a nagy
szerű kínai írás minden alapelemében különbözik tőle.

A Jang-ce-kiang hatalmas mellékfolyói nagy medencékben egyesülnek a folyam
óriással s ezek a medencék igen termékeny, óriási lapályok, rendkívül sűrűn lakik 
bennük a nép. Milyen csodálatos ezek közt a legfelső, a Szö-csuan tartományban 
levő Csöng-tu-fu város hatalmas lapálya. Milyen ősrégi műveltség emlékei ejtenek 
itt bámulatba minden nyílt szemű utazót!

De hisz a folyam egész végig torkolatától fölfelé egészen addig a csodálatosan 
nagyszerű völgyszorosig, amellyel áttöri a Hátsó-indiai hegyrendszert, hogy Tibetből 
Kínába jusson, eddig az impozáns hegyszorosig minden tele van az ősi kínai művelt
ség emlékeivel. Itt fejlődött ki a vízi közlekedés minden más országot messze felül
múló tökéletességgel, itt tanulták meg a teaivást, a selyemkészítést, a porcellánégetést 
a bronzöntést, a lakktárgyak készítését, itt fejlődik ki a kínai művészet és költészet 
olyan magas fokra, hogy bámulnunk kell rajta. Kína népességének talán fele a Jang- 
ce-medencében és a folyam hatalmas deltáján él. Itt vannak a régi Kína városóriásai, 
mint Hang-csou-fu, Szu-csou-fu, Nan-king, Vu-hu, Han-jang-fu stb. stb. Marco Polo, 
velencei kereskedők kalandos életű fia, a kínai császár bizalmasa 1280 körül azt írja 
Hang-csou-furól, akkori nevén Kvin-szairól, hogy a városban 12,000 híd van a sűrű 
hajócsatorna-hálózatban. A városban csodálatos a rend, van tűzoltóság, mentők, 
közlekedést szabályozó rendőrök, sínylődök háza, sok más jótékony intézet, pompás 
mulatóhelyek, óriási forgalom, gazdagság és műveltség. Mindez abban az időben, amikor 
nálunk még a középkor borít be mindent!

A Jang-ce-kiang deltájának déli szélén volt Kan-pu kikötő. Arab hajósok jártak

A Jang-ce-kiang Han-kou előtt. Han-kou m ost Vu-han város ea\ része. A Jang-ce-kiang
hatalm as m éreteit m u ta tja .
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ide s fenntartották a keres
kedelmet nyugat és kelet 
közt. Ezek az arab keres
kedők hoztak át sok mindent 
Kínából Európába. Ók hoz
ták át a mágnestűt, a puska
port, a papírosgyártást, a 
könyvnyomtatást és a por- 
cellánégetést, mert ezt mind 
a kínaiaktól tanultuk. Hiszen 
Kínában már nyomtatott 
újságok és könyvek voltak 
akkor, amikor a Római biro
dalom fénykorában kézzel 
írták a papirusztekercseket!

A Jang-ce-kiang me
dencecsoportjától északra 
van Eszak-Kína. Ez annyi
ban lényegesen különböző, 
hogy itt nem rizst, hanem 
gabonát termelnek. A Kínai 
alföld éghajlata már nem 
alkalmas rizstermelésre, 
mert télen igen hideg, hisz 
Pekingben, az alföld északi 
szélén minden télen leesik 
a hőmérséklet 50°-kal a 0° 
alá. De a nyár meleg és 
esős, azért a gabona nagy
szerűen terem. Az Alföldtől 
nyugatra magas, fennsík- 
szerű terület következik
San-hszi, Sen-hszi és Kan-szu tartományokban, s ezeket igen vastagon belepi az 
úgynevezett lösz, ez a porózus, kitűnő sárgaföld, amelyen a mi Alföldünk acélos 
búzája is terem. Ezeket a fennsíkszerű területeket sűrűn barázdálják a függőleges 
falú, sokszor 100—200 méter mély löszszakadékok, azért itt a közlekedés igen nehéz. 
Az emberek legnagyobb része a löszbe vájt mesterséges barlanglakásokban lakik. 
Mintegy húsz millióra lehet tenni az ilyen trogloditák számát. A vidék fő 
folyója a Hoang-ho, vagy Sárga folyó. Azért nevezik így, mert temérdek iszapot, 
sárga homokot ragad magával a lösz-szakadékokból s ebből az anyagból építi fel a 
világ legnagyobb törmelékkupját az Alföld déli felében. Ezen a törmelékkupon a folyó 
folyton változtatja futását s rémületes katasztrófákat okoz! 1854-ben délkeletről észak
keletre vágott át s két és fél millió ember fulladt bele az árvízbe!

Észak-Kína tehát sokkal gyérebben lakott terület, mint a Jang-ce medence 
s bár a gabonatermelés, a kocsiutak, az állattartás, a másféle építkezés lényeges 
különbségeket mutat, azért a kultúra mégis csak a Jang-ce völgyéből származik. Észak- 
Kína népe harciasabb, erőszakosabb, uralomra törekvő, azért a politikai hatalom mindig 
itt északon fejlődött ki s kiterjedt a Jang-ce-kiang medence békés népeire, de Dél- 
Kínát csak jóval későbben tudta a birodalomhoz csatolni.

Dél-Kína éghajlata sokkal melegebb és nedvesebb, mint a Jang-ce-kiang me
dence éghajlata. Itt már örökzöld növényzet is díszük, a legdélibb részeken pálmát 
is lehet látni. Dél-Kína legnagyobb része azonban magas hegyvidék s ezen bizony 
nem igen lehet rizst termeszteni, csak az alacsony lapályokon és folyóvölgyekben. A ma
gasabb területeken a gyapot meg a tea a fő termesztvények. Kínának igen sok teára 
van szüksége, mert a kínai soha életében nem iszik egy korty nyers vizet sem. Csak 
teát iszik, bor, sör nincs, valamiféle rizspálinkájuk van, de ez inkább csak orvosság.

Vitorlás dzsunkák a Hoang-pu folyón. Csakis ilyen gyorsan 
leereszthető és felhúzható vitorlákkal lehet a kanyargós folyón 

hajózni.
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A főtt víz nagyon rosszízű, azért kell ízesíteni tealevéllel. Ennek a szokásnak az az 
oka,.hogy a Jang-ce-kiang medencéjében minden helyet elfoglalnak a rizsföldek, s ezek 
valójában mesterséges mocsarak. Hozzá még a városok és falvak szennyével trágyázzák 
a földeket, tehát a talajvíz mindenütt annyira fertőzött, hogy mérges. Meg kell főzni. 
Kínai utamon nekem sem volt szabad vizet innom, csak teát. Mandzsúria őserdeiben, 
emberlakatlan rengetegben a szikla lábánál fakadó kristálytiszta forrás vizét sem 
engedte meginnom derék kínai testőröm, mondván, hogy nyers vizet csak az állat, 
nyers húst is csak az állat eszik, embernek nem szabad!

Kétségtelen, hogy ez a szokás menti meg Kínát azoktól a gyilkos epidémiák
tól, amelyek Indiában annyi millió embert ragadnak el.

Dél-Kína partvidékén sűrűn lakik a nép. Legdélen van Kanton, Hong Kong 
szigettel szemben. Földünk egyik legnagyobb városa s a városnál torlódó Gyöngy- 
folyó völgyének hatalmas termelését közvetíti, különösen India felé. Az a nagyszerű 
kikötő, Kan-pu, amely a Jang-ce-kiang deltájának déli szélén volt, s az arabok jártak 
bele, a XVI—XVII. században elpusztult, mert a tenger dagálya torlódó dagállyá, 
úgynevezett özönárrá alakult, tehát a hajók nem közlekedhettek, sőt a kikötőt el 
kellett óriási partvédő művekkel zárni. Akkor virágzott azután föl Kanton, de ma már 
mindezt túlhaladta Sang-hai a Jang-ce-kiang torkolatában. Ma már több mint három 
millió lakosa van!
. Észak-Kínában a mongol eredetű császárok Pekinget tették az ország fővárosává, 
a régi Nan-king helyett, s azért ez is nagy város lett, gyönyörű történelmi emlékekkel 
van tele, de a délkínai nagy városok kereskedelmi forgalmát sohasem érhette el. 
Peking legfontosabb kereskedelme az északnyugat felé, a mongol pusztákon keresztül, 
vivő karavánkereskedelem volt.

Személyszállító taliga. A Jang-ce  medencében nincsenek kocsiu tak , teh á t akkora terü leten , 
m int fél Európa. Csak hajócsatornák és gyalogösvények vannak. A személy- és teherszállításnak

egyik módja ez.
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Rizsföldek a Jang-ce-kiang alluviális lapályán. Modern harcászat ilyen terepen nem fejlődhet ki

Lépcsős rizsföldek.



62

Csang-li-hsfcién, a Tien-oinből M andzsúriába vezető vasút m entén. Az Észak-Kínai Alpok hátu l. 
Kocsival já rh a tó  ú t É szak-K ínában. Tégla- és kőházak az Alföld szélén. A város körül a nagv

fák  sírkertek  fái.

Innen indult ki a nevezetes selyemhordó karavánút is a belsőázsiai sivatagokon 
keresztül. Hosszú évszázadokon keresztül szállították kínai karavánok a selymet ezen 
az úton a Kaszpi tóhoz s ott adták át a nyugati kereskedő népeknek. Így jutott a 
selyem a Római birodalomba.

A Jang-ce-kiang medencéjében született a csodálatos kínai építőművészet is. 
A kínaiak legfontosabb faanyaga a bambusz. Bambuszból vannak a bútorok, eszkö
zök, edények, sőt bambuszból építik a házak favázát is. A bambuszházak arhitek- 
turájából származik a kínai építőművészet. Tudjuk, hogy az európai építőművészet 
a keményfa arhitekturából, a görög Ízlésből indul ki, Rómában meggazdagodik a 
mezopotámiai boltív építéssel, tehát a téglaépítéssel, majd később a puhafából szár
mazó gótizléssel. Mindettől lényegesen különbözik az egyiptomi kőarhitektura, meg 
a keletázsiai bambuszarhiteketura. A gyönyörű kínai templomok, pagodák, emlék
kapuk stb. egészen mások, mint az európai építmények, de esztétikai szempontból 
bátran felvehetik velük a versenyt.

A Jang-ce-kiang medencében tehát egészen más a világ, mint Európában. Mindent 
a rizsföldek csillogó víztükrei borítanak, kocsiutak nincsenek, csak hajócsatomák 
és gyalogutak. Nincsen állattenyésztés, a kínai sohasem iszik tejet és nem ismeri a 
tejtermékeket. A legforróbb 40°-os nyári melegekben is csak teát iszik. A kínai konyha 
kitűnő, zsiradékul szójabab-olajat, disznózsírt stb. használnak. Minden kínai tud írni, 
olvasni, minden kínai házban van kis könyvtár. A kínai parasztasszony olyan gyö
nyörű selyemhímzéseket tud készíteni, amilyenekről nálunk nem is lehet beszélni. 
Az egyik kínai falusi kocsmában saját szememmel láttam, amint egy durva kocsis a 
faszénnel tele kemencéből kivett egy darab szenet s a falra olyan gyönyörű Íriszt és 
faleveleket rajzolt, hogy szemem-szám elállt. A művelt kínai Konfucius tanainak követője, 
de a nép túlnyomóan buddhista és a buddhizmussal rokon taoista vallás követője. 
A kereszténység igen nehezen terjed köztük.
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GEJZÍREK NYOMÁN A HARGITÁBAN.
írta BÁNYAI JÁNOS dr.
(A szerző felvételeivel.)

Szürkülődő nyári délután volt, araikor váratlanul betoppant hozzám egyik újság
írónk. Valami érdekesebb riporthoz szeretett volna adatokat kapni. Mint mondja, már 
annyi minden ritkaságról beszéltem. írtam szerteszét, hogy már ő maga is kíváncsi 
volna valamelyik kézügybe esőre.

Hát hiszen lett volna nem egy ott, a székely anyavárosban, Székelyudvarhelyen is 
egy-egy sétányi távolságban, de éppen útra készülőben voltam s inkább csak az ugratás 
kedvéért azt ajánlottam neki, hogy az könnyen meglehet, ha rászánja magát egy kis 
kellemetlenségre. Tartson velem! Éppen a Hargita déli zugába készülök kimenni más
nap reggel s akkor ott a ritkaságok egyik típusát egész sorozatok alakjában tudom neki 
bemutatni.

Megegyeztünk! Nagyot csodálkoztam, amikor a reggeli autóbusznál barátom teljes 
kiránduló felszerelésben már várakozott rám! Kitűnt, hogy hosszabb körútra indulva, 
minden eshetőségre készen, kiránduló felszerelést : ruhát, amolyan jól megépített bakan
csot és hátizsákot is hozott magával.

Tetszett a dolog s gondolám, ne te ne, nem is olyan hebe-hurgya ez az újságíró, 
mint amilyennek előre gondolám!

Neki a baróti útnak s még jókor a reggeli órákban megérkeztünk Erdővidékre s 
Olaszteleknél lepakoiódzánk. Egy kis kanyarodéval Bardóc község fölé jutunk s onnan 
visszanéztünk Erdély első alapos leírójának, Benkő Józsefnek a szülőhelyére s azután 
már bent valánk-a homokos Egres patak tágas völgyében.

A barátom még nem is gondolt a hargitai csodákra, hisz a ritkaságok nem igen 
szoktak maguktól előbújni!

Ballagunk a ló friss reggel, csetlénk-botlánk a lábunk előtt akadozó rosszképű 
köveken. Mikor látom, hogy a barátunk még nem eszmél a sokat szidott kövek láttára 
sem, odakoppintok a kezemben levő kalapáccsal az egyik ripacsos, idétlen, kopott kül
sejű maszatos kőre s hát mint amikor a mesebeli kincses szelence feltárul, úgy mutat
koznak be a széthulló darabok a szivárvány minden pompájában. A színfokozat minden 
keveréke ott volt előttünk. A nagy mohón felkapkodott darabokon közelrőlnézve érdekes 
lapos és vékony, hegyes búbú csigák lenyomatai látszottak. Barátom vállogatás nélkül 
nagy mohósággal rakta zsebre a szebbnél-szebb darabokat. Amikor zsebei már tele 
\oltak, egy-egy újabb idétlen kőtömb szétütésével újabb meg újabb kincsek kerültek 
elénk. Elérkeztünk a selejtezési időhöz, kezdünk dúskálódni a sok jóban! A hirtelen 
kapkodásban észre sem veszi, hogy a zsebbe mélyülő hüvelykujját alapos vérömléssel 
húzta vissza. A széttöréskor keletkező borotvaéles szilánk vágott rajta jó hosszú sebet.

Le kellett telepednünk, hisz ott voltunk az egykori forróvizet lövelő gejzír kürtő
jénél. Évezredek múltán a gejzír beszüntette ugyan a működését ezen a helyen, de a 
vizéből lerakodott kovasavas anyag tarka színű opál alakjában itt a felszínen szerte
szét hever. Egy-egy darabon, a csigákon kívül, még a kiömlés szélén élt nád szálai, 
füvek levelei is meg vannak kövesedve s így egy kis képzelődéssel magunk előtt láthatjuk 
az egykori tájképet a felszökkenő forró vízoszloppal s a környékén keletkezett meleg- 
vizű tócsával, amelynek lehűlő szélén a kellemesen langyos vízben a mocsári csigák 
>erege élt s a növényzet is behúzódott addig, amíg a víz melegsége ezt megengedte.

A forró vízömlések mai utódai azok a völgyben lejjebb húzódott pompás ízű borvíz- 
források, amelyekkel tele van a Kormos patak völgye, sőt annak mellékvölgyei is!

Az alaposan begyűjtött emlékkövek súlyos tehertételt jelentettek barátom 
hátizsákjának s amint megjósoltam, emlékezetes jeleket fognak hagyni az eddig még 
nagyszerű, finom állapotban levő hátizsákján is.

Úgy is le tt! Amire felkapaszkodva a patakmederből a Kisbacon feletti nyakra 
kiértünk, a friss készítésű ősemberi szerszám, a finom kőborotva a felszínre dugta ki az 
orrát! Hát több is veszett Mohácsnál jelszóval s egy hozzáillő kézlegyintéssel kezdtük

dk*
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meg a leereszkedést Benedek Elek faluja felé. Meghatottan álltunk meg sírjánál! Eszünkbe 
jutottak a monda világának kikapott részletei. Érthető most már előttünk meseforrá
sának eredete, hisz a föld, levegő, itt mind ezzel van tele. Hát nem csoda, hogy mindjárt 
kirándulásunk kezdetén az első pár lépés után opáldarabokon botorkálunk és az minden
kié, aki a a lehajlást nem resteli értük. Amikor opálra gondolunk, mindig az ékszereink 
apró kis drága darabja jut eszünkbe s íme itt hatalmas tömbökben értékesítés nélkül 
hevernek szerte-szét az út porában, sarában.

Igaz, hogy ezek nem azonosak a nemes opál darabjaival. A nemes opál szép szín
játszó képességét ezek meg sem közelítik, de szépnek bizony szépek, s az asztali csecse
becsék közt, polcok, állványok díszei közt méltó helyet foglalhatnak el.

Másnap megkezdtük a bevonulást a Hargita déli rejtettebb zugai felé. Olyan 
helyekre igy keztünk, ahonnan csak visszafelé lehet jönni — mint szokták mondani •— 
mert emberlakta hely errefelé nincs! A Csikorrára kapaszkodunk fel, az egykori Csíkba 
vezető országúton. A Mitácson keresztül vezető út a csíki vasút megépítésével elveszí
tette jelentőségét s így csak a helyiek használják erdőllésre. A Szilhátjánál befordulunk 
a patak felé s az újdonságot szimatoló újságíró szeme beleakad a szerteszéthullott 
viaszopáldarabokba.

Csak odasuhint menetközben az ember a kalapáccsal egy-egy semmitmondó' 
szürke szikladarabhoz, s íme máris a maga igazi formájában mutatkozik be! A Szilos- 
ban felkalapált opál darabok már nem tarkák, hanem olyanok, mint ha a szűrt viasz 
kövesedett volna meg, olyan szép egynemű sárga darabokból áll. Megint egykori gejzíi 
nyomában vagyunk, csak itt a kiömlő víz rengeteg vasas oldatot hozott fel s a kicsapódó-

vasrozsdát amúgy tisztán 
járta át a forróvízbőí kicsa
pódó kocsonyás kovasav, 
amely teljes kihűléssel a 
vasrozsdát kővé keményí
tette ki.

Az árkokon keresztben 
vesszük itt az utat s egyik 
borvizet a másik után hagy
juk el, míg végre elérkezünk 
az Istenkas nevű helyhez. Itt 
még javában dolgoznak a 
gejzírek utódai, a lassanként 
kihaló, de még borvizet ontó- 
források. Az Érces borvíz 
szép kőfülkében buggyan fel. 
Mellette két kb. 30—30 m 
mélyen bemenő felhagyott 
bánya lassanként borvizes 
barlanggá alakult át. Való
sággal patak formájában 
ömlik ki e barlangtavak
ból a pompás s jéghideg 
ásványvíz.

Ha a ritkás erdőn ke
resztül a tágasabb, nyiltabh 
völgybe sétálunk át, kiérünk 
az úgynevezett György ko
vács nevű térés kaszálókra, 
körülvéve szép ligetes, ritkás 
erdővel. Mintha a jó Isten is 
egy fürdőtelep parkjának 
teremtette volna! Itt egy 
még nem teljesen kihűlt.

A Székelyföld opálos előfordulásai. A jelek az előfordulás helyét 
mutatják, a nevek azt jelzik, melyik község határában találha
tók. A körök a gejzires lerakódások, a négyszögek faopálos he
lyek^ keresztek a bitumenes menüiteket jelentik. (Szerző rajza.)
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Kovaföld (Diatoma) lerakódás. Benne opáltöm bök, alul barnaopál (Menüit) réteg.

langyos forrás ma is szállítja a föld belsejéből a vizet! Ebből nagyszerű medencefür
dőt lehetne csinálni. Benne nem vacogó fogakkal kellene ülnünk, mint a legtöbb 
bor vizes, igazán hideg fürdőben, ahol a legnagyobb kánikulás időben is hamar 
kiszederjesedik az ember szájaszéle.

Kísérőmből a sok minden csoda sem tudta kiverni az újságírót. Tanyaverést kér, 
mert neki most kell a sok impressziót lerögzíteni. Amig a sorokat rója, addig egy másik 
hidegebb forrás mellett gyújtunk tüzet a szalonnasütés okából.

Látom már kirándulásunk eredményét, a megelégedett arcon. Teleszívta magát, 
mint egy jó szivacs! Pedig az opálos tárgykörnek még nincs vége s nem is sejti, hogy 
falatozás után a visszatérés hangoztatása még nem jelenti a jegyzetek lezárását!

A Fenyő vár alatt, feltűnő jókarban tartott úton megyünk a völgyön lefelé. Pata
kunknak a fővölgybe való kiérésénél, a Fenyős patak sarkán, elhagyott sírok bukkannak 
elő. Az elhagyatottnak látszó "vidéknek ez a szokatlan látványa meglepi az újságírót. 
Arcáról lei ívó bá mulatára kezdem magyarázni, hogy most Gábor Áron ágyúöntőjének 
a közelében vagyunk. A régi Bodvaj vasbányának és kohónak itt felejtett romjai 
kukucskálnak ki a bozót közül.

Az aljból felfelé nézve még elvadult állapotukban is fel lehet ismerni a bánya 
egykori hányóit, ahová a meddő kőanyagot dobták ki. Ha belerúgok egy rozsdás kőbe 
az vékony kerek lapokká hull szét. Egy másik, a külseje után is ítélve keményebb kőre 
már a kalapáccsal sújtok rá. A széthulló opáldarabok fehér és csokoládészínű csíkjai, a 
dobostorta jól ismert szerkezetét mutatják. Valahol ilyenforma, de nem ilyen szép 
szabályos előfordulást találtak és ott a zebra lévén közel : zebrakőnek nevezték el. A mi 
bodvaji csíkozott opálunk azonban a szép egyenletes, szabályos sávjaival amazokat 
messze felül úlja.
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®gy~egy réteg tiszta hófehér opálból áll, mint a dobostorta előre elkészített lapja, 
amelyet az ügyes háziasszony csokoládés, barnä krémmel ragasztgat össze. így van itt 
is, a mi dobostorta opálunkkal.

Csodálatos dolgok, csak csodálatos ritka körülmények között jöhetnek létre!
Különleges volt már maga az a tény, hogy a Hargita fő vulkáni vonulatával 

párhuzamosan apróbb fiók vulkáni kürtők nyíltak meg. Ilyen volt a mi Istenkasunk is, 
amelynek az egyik sarkát Fenyővárnak nevezték el a székely atyánkfiái. Ennek az olda
lában dolgoztak a forróvizet kilövelő kovasavas gejzírek. De a vastartalmú környezet
ből rengeteg sok oldott vasat hoztak fel magukkal a föld mélyéből s azoknak a lerakó
dásából keletkeztek a bánvászásra is érdemes vasérctelepek.

A telep egyik sarkán, ahol széndioxidgázömlés is volt, érdekes hegyi munka 
játszódott le. A laboratóriumban is meg lehet ismételni. A lerakodó kocsonyás kovasav
ba a vasas oldat beszivárog és egy darabig változatlanul nyomul elő benne, míg egy 
gázömlés a rozsda alakjában ki nem csapja. Ahol az oldat átment, az a rész fehéren 
marad, tiszta opálnak, de a ritmikus gázömlésre kicsapódó vasrozsda utána egy csokoládé
színű réteget képez a lerakódása alkalmával.

Az újságíró gyakorlati gondolkozása hamar a dolog lényegére tér! Hogy van az, 
hogy ilyen mesébe illő anyag nem kerül valamilyen formában a nagyközönség élé i 
Miért kell ennek a pompás szép képződménynek elrejtve itt, az Isten háta mögött 
maradnia ? Miért ne lehetne ezeket a darabokat is csiszolva forgalomba hozni és mint 
alkalmi ajándékot és dísztárgyakat eladni, pénzt csinálni belőlük valójában? No aztán 
más kérdés még tovább menve, van-e elég sok belőle? Érdemes volna-e kibányászni 
innen?

A hegyoldalon való kikapaszkodás közben lassanként felelet kerül minden 
kérdésre.

A rengeteg rozsdás, kidobott kő a kalapácsolásra hamar elárulja, hogy már a fel
színen is rengeteg van belőle. A bányászok ezeket, mint olvasztásra alkalmatlan köveket 
kidobálták! Mindenikünk szétütött egy-egy darabot, vagy szétrúgott a lágyabb, mál- 
lottabbak közül, de ugyanazokat a szép csíkos rajzolatokat láttuk mindeniknél. A mállat- 
lan, ép darabok már a maguk természetes mivoltukban is olyan szép fényesek, mintha 
kicsiszolták volna őket.

Közeledünk a beomlott táró szájához. A mellette lejövő árok érdekes úi meg
lepetéssel szolgál. A zivatar nagy erővel lezúgó vize alaposan kitakarította a medret s a 
kemény kősziklának látszó bélelése csodálatos rajzolatú, nagy tömegű opálból állónak 
látszott. A kitört darabkák már nem az előbb említett szép, egyenes és párhuzamos 
vonalú csíkokból állottak, hanem a fehér alapban zeg-zugosan, össze-vissza cikázó

csokoládés vonalak különös 
márványutánzatú, könyv
fedő papír rajzolatához 
hasonlítanak.

Ügy látszik, hogy az egy
kori, még teljesen meg nem 
keményedett opáltömeget 
valami összegyűrte és így az 
apró, párhuzamos vonal- 
csoportoknak összezavart 
rétegecskéi szeszélyes ala
kokat hoztak létre.

Orgiáját üli itt a nagy 
természet játékos kedve. 
Amit már kirándulásunk 
kezdetén láttam, a hargitai 
emlékeket lázasan gyűjtö
gető újságírónk nagy bajba 
keveredett. A zsák nagyon 
megnehezedett és keserves

D obostorta opál a Dél H arg itában , Bodvaj bányánál. 
A lim onit (barna) és opál (fehér) ritm ikus leválásából.
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fintorok között kellett nekiállani az új válogatásnak. Párjával szedegette ki a zsák
ból a már kiformált kőzetdarabokat s a két kezében ide-oda cikázó tekintettel hason- 
lítgatta azokat össze. Szinte le lehetett olvasni hangtalanul mozgó szájáról: melyiket 
szeressem, melyiket dobjam el!?

Gyorsan túl kellett esni a keserves munkán, hogy a Hargita gerincén átmászva, 
túlfelől, lehetően még az est beállta előtt leereszkedjünk Tusnádfürdőre.

.Neki a Mitácsi nyeregnek. Toronyirányban vágtunk neki a hegynek s így nagy 
szuszogóval, de rövid idő alatt fent voltunk a vízválasztón. Ott terebélyesedett lábunk 
előtt a pompás Alcsíki medence. Innentől kezdve mindenütt a gerincen tartva déli 
irányban felkapaszkodtunk a Nagy Peleske csúcsára, ahonnan feledhetetlen látványt 
nyújtott a tusnádi Oltszoros. Szemben, kelet felé, a Szent Anna tó és a Mohos ikerkráteré
nek csipkés taraja látszik, olyan friss, üde formákkal, mintha holnap újra akarná kezdeni 
működését.

Este lett, mire beértünk a fürdőtelepre ! A kilátásba helyezett tusnádi opál már 
csak holnapra marad.

Reggel ismét ruganyos térdekkel indulunk az e’ejtett fonal után. Lesétálunk a 
fokúihoz s a vizéből jót hörpintve szétnézünk a forrás körül. Látnivaló az első pillanatra, 
ami különben mindenkinek feltűnik, hogy a kút egy hatalmas, kemény kősziklába van 
bemélyítve s jól látszik az alakján, hogy mint a lecsapott szélű kenyérből, úgy ebből is, 
egy rész hiányzik.

Sokan azt hiszik, hogy más vidékek forrásaihoz hasonlóan (pl. Borszék), ez a kopasz, 
nagy' darab kő is a forrás vizének egykori lerakódásából keletkezett lyukacsos mésztufa. 
J)e a kalapálásra hamar elárulja magát, hogy ez keményebb és hogy ismét opál akadt 
az utunkba. Amikor a Fokút vize is forrón gőzölögve jött a felszínre, mint a többi gejzír, 
bizony abból az időből maradt ez az opállerakódás! A mostani hideg és mészben dúsabb

Közönséges opáltöm b Erdőfüle m ellett az erdei úton.
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Opálrögök andezittufában. Az Érces borvíz sziklaoduja körül, az Istenkas nevű helyen a Déli
H argitában.

utód otthagyta az eredeti kiömlést s itt lejjebb bújt ki a felszínre s egyúttal most már 
nem opált, hanem meszet rak le.

?A tusnádi források azonban nem mind hűltek le a Fokút mostani hőmérsékletén1. 
Feljebb, a meleg kádfürdőket tápláló források, a nyílt úszómedence vize, még mindig- 
langyos és 23 C°-os hőmérsékletével hivatalosan hőforrásnak számítható. A Tiszás patak 
mellett levő források szintén langyosak, valósággal patak módjára öntik ki magukból az 
erősen radioaktív vasrozsdát bőven lerakó vizüket.

Még több hely van a Hargita mentén, ahol az opállerakódás tömege mutatja az 
egykori erős gejzíres tevékenységet. Más helyeken ismét a még ma is langyos források 
emlékeztetnek az elmúlt idők melegvizes kiömléseire.

Akad a Hargitában jó hideg, üdítő és gyógyítóvíz, kellemesen langyos fürdő s ha 
úgy tetszik, gyűjthetünk olyan emléktárgyakat, amilyeneket semmiféle bazárban nem 
lehet feltalálni. Mindezt a sok természeti ritkaságot az egykori gejzírműködéseknek 
köszönhetjük.

Katasztrofális hegyom lás.
történt 1943 márciusában Haute-Savoie 

francia départementban, 20 km-nyire Tho- 
nontól délre. A hegyomlás következtében 
keletkezett sár és földfolyás elzárta a 
világtól Cbévrerie telepet és La Clusaz 
és Vallonnet falvakat erősen fenyegette. 
Bellevaux elektromos erőtelepe is kárt 
szenvedett.

Chile népessége.
Az 1940 nov. 29-én tartott népszám

lálás adatai alapján 5.023,539 lélek, nép
sűrűsége 7. Az 1930 évi adatokkal szem
ben a lakosság szaporodása 736,094 fő, 
16'9%. A legnagyobb városok: Santiago 
943.669 lak., Valparaiso 212,072 lak.,. 
Concepcion 85,938 lak., Vina del Mar 
63,882 lak., Antofagasta 50,244 lak.

P. . / .P . J.
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FÓKATENYÉSZET A PRIBILOV SZIGETEKEN
x\í AN KO VITS JENŐ dr. levele 
közli KANSZKY MÁRTON dr.

A kutató ember már régtől fogva rájött arra, hogy a fókák prémje mennyire finom 
és tapasztalatból tudta azt is, hogy irhájuk kitűnő vízálló bőrt szolgáltat. Ezért kez
dődött meg már régen a különböző fókafajok vadászata nemcsak Norvégia északi partjai 
mentén, hanem Jan Mayen és Izland szigetén, valamint Grönlandon és Kanada széles 
partvidékének egész hosszában is. A különböző fókafajok látogatott gyülekezőhelye 
ezeken kívül még a Sarki tenger fehér jégmezőinek síkja is. mindenekelőtt pedig a Bering 
tengernek ma már nemzetközileg is védett szigetAÜlága. Innen kerül forgalomba a ten
gerimedve vagy rozmárfóka gereznája, a nagyértékű sealskin, valamint a nagy üldözé
sek miatt egyre ritkuló Seeotternek nem kevésbbé értékes prémje, a seal otter is. A Pribi- 
lov szigetek.csoportja öt szigetből áll. Tagjai : a Szent Pál, a Szent György, az Otter, 
a Walrus és a Sivucs szigete. Alaszka félszigetétől és az Aleuta szigetsortól északra, a 
Bering tenger és a Bristol öböl között fekszenek, Greenwichtől nyugatra a 170° és az 
északi szélesség 56° alatt.

A Pribilov szigeteken levő hatalmas fókakertekről, a prémes fókák kevéssé ismert 
életéről ad hű képet az alábbiakban dr. Mankovits Jenő levele. Szerzője a trianoni átok 
következtében 1923-ban szakadt ki a magyar anyaföldről és került Amerikába.

*

Itt vagyok az Egyesült Államok Pribilov szigetein, mint százhetvenöt aleut benn
szülött eszkimónak és öt állami alkalmazottnak egészségügyi őre és gondozója. A Pribi
lov szigetek, helyzetüket tekintve, minden más szárazföldtől elkülönültek. A legközelebbi 
szárazföld az Aleuta szigetcsoport Unalaszka szigete, ide 220 mérföld (350 km). A szi
getek vulkáni eredetűek. Az öt sziget közül csak a Szent Pál és a Szent György sziget 
lakott. A többi három nem más, mint tengerből kinyúló, kialudt tűzhányó csúcsa. A leg
nagyobb a Szent Pál szigete, hossza 22, szélessége 10 km. A Szent György sziget kisebb, 
hossza 18 km, szélessége 7 kilométer. Ezen lakom én is. E két sziget 40 mérföldnyire, 
vagyis 64 km-re van egymástól. Noha most csak a Szent György sziget természeti viszo
nyait írom le, ez vonatkozik a többiekre is, mert majdnem mindenben megegyeznek.

A Szent György sziget voltaképpen a tengerből kiemelkedő nagy fennsík, amelyen 
hegyek és völgyek váltakoznak. A sziget csak itt-ott emelkedik ki fokozatosan a ten
gerből. Partja majdnem mindenütt 200—300 m magas, meredek sziklafal. A tengerből 
kiemelkedő kisebb sziklák és a tenger sekély volta miatt a szigetek körül a hajózás 
veszedelmes. Ezért nincs egyik szigetnek sem kikötője. A közepes járatú hajókkal is csak 
másfél kilométer távolságra közelíthetők meg, ahonnan kisebb csónakokkal szállnak 
partra.

Éghajlatuk, ha nem is sarkvidéki, mégsem «budapesti» enyheségű. Csak két évszak 
van : nyár és tél. A nyár nedves és hűvös. Egy-egy derült nap után három-négy napig 
is esik az eső, majd egy hétig sűrű köd fekszi meg az egész szigetet. Ez így váltakozik 
május elejétől kezdve szeptember végéig. Ekkor eleinte enyhe, majd erősebb szelek kez
denek fújni szűnös-szűntelen. Október végén már hóvihar söpri végig a kis szigetet. 
Telente bár sok hó esik, mégsem látszik meg, mert az állandó és erős szél lehordja. 
Csak ott tornyosodik fel 5—6 méter magasra a hó, ahol a száguldó szél akadályba ütkö
zik. A nyári hőmérséklet -}-4 és +15 C° között ingadozik. A téli hőingadozás pedig —4 
és —22 C°. A nyári hőmérséklet éppen elég hűvös ahhoz, hogy a lakást fűtetlenül ne 
hagyjuk.

A szigeteken úgyszólván semmi sem terem meg. Az egész sziget egy óriási vul
káni szikla, telve a kihűlt láva hatalmas tömbjeivel, amelyeket csak vékony földréteg 
borít. Ezért és az állandó szelek miatt, amelyek télen gyakran elérik a 100—150 km-es 
óránkénti sebességet, itt fa nem tud kifejlődni. Az egész szigeten ezért nincs egy szál 
fa se, hanem sűrű fű és dús moha vonja be a felszínt. Ez a növényzet augusztusban eléri



az egyméteres magasságot is. Ezeken kívül nyáron mindenféle vadvirág is virít. A virá
goknak a legnagyobb része e szigetek különlegességei, mert sehol másutt nem találha
tók meg. A bokor sem igen nő meg, kivéve egyet, ez nagyon hasonlít az otthoni áfonya
bokorhoz, a termése is majdnem ugyanolyan, mint az áfonyáé. A botanikai könyvek 
adatai szerint az itteni flórát mintegy 160 növényfaj alkotja. Gyűjtögetem és présbe 
rakva szárítgatom őket.

Az ilyen bevezetés után bárki joggal és csodálkozva kérdezheti : hát a bennszülöt
tek itt miből élnek? Mi érdeke az Egyesült Államoknak, hogy alkalmazottakat és még 
orvost is tart számukra e szigeten? Mit csinálnak itt a bennszülöttek és az alkalmazot
tak? Mi haszna van az Uniónak a sarkvidéki tenger közepén fekvő, minden civilizáció
tól elzárt, kietlen szigetből, ahova a posta évenként csak ötször és csakis nyáron érkezik? 
A felelet sokkal érdekesebb, mint gondolnák! Ezen a két szigeten tenyészik májustól 
októberig a világ fókáinak 80%-a. Ebből az Unió évenként 60,000 darabot dob szőrmé
ben piacra. E két szigeten ezenkívül még 12,000 kék és fehér róka is él. Belőlük mintegy 
ezer darab gerezna kerül évenként a piacra. Ennek tiszta jövedelme az Egyesült Álla
mok részére több, mint évi egymillió dollár!

A Pribilov szigeteket évente kétmillió prémfóka keresi fel szaporodás céljából. 
Amíg ezek továbbra is ilyen számban fogják látogatni — pedig a számuk minden évben 
női — és amíg a hölgyek rajongani tudnak a fókaprém bundákért, valamint a kék és 
fehér rókaprém ny kbavetőkért és amíg a férjek hajlandók ezeket drága pénzen meg
vásárolni — s azt hiszem mindezekre egészen biztosan lehet számítani — addig ezek a 
szigetek mindenkor jó jövedelmi forrást fognak jelenteni az Egyesült Államoknak.

Röviden összefoglalom az ezeken a szigeteken kifejlődött fókaprém-tenyésztés 
és ipar eredetét és történetét. A XVII. század vége felé érték el az oroszok Szibíria keleti 
partjait s az előtte elterülő tenger felcsigázta kíváncsiságukat. Sok kalandvágyó expe
díció indult keletre. Közülök nem egy az északi viharok áldozata lett. Néhány elérte az 
Aleuta szigetsort. E kalandozások eredménye néhány, fókáktól lakott sziget felfede
zése volt Kamcsatkától keletre. A fókák kitűnő prémje még több kalandra vágyó embert 
vonzott a még ismeretlen területek kutatására. De csak 1786-ban sikerült Gerassim 
Pribilovnak a prémfókák igazi otthonát, a nevéről nevezett szigetet felfedezni. A másik 
szigetet is ő fedezte fel egy évre rá, az orosz Péter Pál napján s ezért nevezte el Szent Pál 
szigetének. Ekkor cári engedéllyel vállalat alakult, amely a világpiacot fókaprémmel 
kezdte elárasztani. A fókákat olyan nagy mértékben pusztították, hogy már a teljes 
kipusztulás veszedelme fenyegetett. 1799-ben az orosz cár a fókavadászat kizárólagos 
jogát az Orosz Amerikai Kereskedelmi Társaságnak adta húsz évre. Ezt a szerződést 
minden húsz évben mgújították 1867-ig, amikor az Egyesült Államok Alaszkát átvette 
jS e két szigetet egy kereskedelmi vállalatnak adta bérbe. Egyrészt mivel ez a vállalat 
haszonlesésből szintén kiirtással fenyegette a fókákat — amint azt az újzealandi és dél
afrikai fókákkal tették-—- másrészt pedig, mivel az oroszok és a japániak a fókákat téli 
vándorlásuk idején a nyílt tengeren szinte minden irgalom nélkül vadászták, azért 1931 - 
ben e két szigetet az Egyesült Államok saját kezelésébe veste. Ugyanekkor a fókavadá
szat tilalmára a többi országokkal szerződést kötött, úgy hogy a fókavadászat kizáró
lagos jogát magának tartotta meg. Ettől az időtől kezdve ez a két sziget valóságos állami 
-«vadaskert». Magánszemély vagy magánhajó csak a kormány engedélyével jöhet ide.

Az összes munkát néhány állami alkalmazott felügyelete mellett a bennszülöttek 
végzik. Pribilov felfedezése idején ezek a szigetek mind lakatlanok voltak, sőt egykori 
emberi életnek sem volt semmi nyoma. Az orosz kalandorok hozták ide a délre fekvő 
Aleuta szigetek bennszülöttjeit. A tél beálltával az oroszok eltávoztak, az aleutokat sor
sukra bízva itt hagyták. Nagyobb xészük az éhínség és zord éghajlati viszonyok követ
keztében elpusztult. A megmaradtak mindaddig tengődve éltek, amíg e szigetek az Egye
sült Államok birtokába nem jutottak. Ekkor egy amerikai társaság bérelte a szigete
ket. A társaság az aleutoknak munkájukért élelmet, ruhát és szállást adott. Jobb volt 
már a sorsuk, de mégis nagyon kihasználták őket. 1911 óta azonban a bennszülöttek 
az Egyésült Államok gyámoltjai. Munkájukért modern villanyvilágításos lakást, szén- 
fűtést és minden szükséges élelmiszert megkapnak, sőt minden darab fókaprémért és 
rókaszőrméért még fizetést is. Ez a pénz közös kasszába folyik és egymás között egyen
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lően osztják szét. Munka- 
képességük szerint öt osz
tályba vannak osztva. Egy 
elsőrendű munkás a teljes 
ellátáson kívül megkeres 
évente 3—400 dollárt Ez a 
pénz csak családjának ru
hára, dohányra és bútorra 
szükséges. Ezért jár minden 
bennszülött asszony és leány 
selyemharisnyában és ezért 
cigarettázik minden tizenhat 
éven felüli nő! Ezenfelül kap
nak még ingyenes orvosi 
kezelést is ; ezért vagyok én 
itt. A gyermekek számára 
iskolát tart fenn az állam két 
tanítóval. Bár mind beszél 
angolul, azért egymás között 
csak saját aleuta nyelvükön 
beszélnek. Nyelvük írás és 
nyelvtan nélküli, primitív 
nyelv. Az öregek közül még 
sokan oroszul is beszélnek.
Vallásuk : orosz görögkeleti.
Van szép templomuk és tar
tanak orosz papot is. Az igazi 
aleut alacsony növésű, vá
gott szemű és arcán erősen
kiálló a pofacsontja. Általában nagyon hasonlít a mongol fajhoz. Nagyon kevés köztük 
már a tiszta aleut, mert a nagyobb részük orosszal vagy fehér amerikaival keveredett .

Az itt tenyésző prémfókákat nem szabad a közönséges, úgyn vezett szőrfókákkal 
összetéveszteni. Az utóbbiak az állatkertekben és cirkuszokban gyakran láthatók. Test
alkat és életmód tekintetében lényegesen különböznek tőlük a prémfókák. A szőrfókák
nak csak egyszerű és durva a fedőszőrük, bundának nem alkalmas. A prémfókák szőrö- 
zete kettős ; felül kissé vastagabb és hosszabb, alul nagyon finom és sűrű göndör szőrözet 
fejlődött ki. Ezt a külső durva szőrt a kidolgozás folyamán eltávolítják és miután a 
finom szőrme göndörségét kiegyenesítették, a kikészített gereznát befestik feketére vagy 
olajbarnára, mert eredetileg rozsdabarna színűek. Ezekből készül aztán az a csodaszép 
bunda, amely a «Cigány Pannák» kőszívét is meg tudja lágyítani!

Igen érdekes a fókák életmódja. Minden év májusának első vasárnapján jelenik 
meg a sziklás partokon az első fóka. Először az öreg hímek érkeznek meg s egy-egy nagy 
kövön telepszenek meg. Miután a stratégiai pozíciójukat bebiztosították, várakoznak 
és onnan el nem mozdulnak mindaddig, amíg «feleségeik» meg nem érkeznek. A nősté
nyek május vége felé érkeznek. Napokig a part mentén úszkálva, először terepszemlét 
tartanak a hímek fölött. (A hímeknek buli =  bika, a nőstényeknek cow — tehén a nevük.) 
Végre ügyetlen szárazföldi mozgással másznak ki a partra. Ekkor a hímek irgalmatlan 
hajszát indítanak értük, mert minden bika annyi tehenet igyekszik «háreme» számára 
szerezni, amennyit csak magához tud csábítani. Két szomszédos bika között ebben az 
igyekezetben bizony sokszor olyan véres fókaviadalok folynak, amelyek nem egyszer 
az egyik bika pusztulásával végződnek. Miután a bikák valamennyien «megszervezték» 
háremeiket, megkezdődik az őrködés. Minden bika ugyanis féltő gonddal vigyáz «fele
ségeinek» erkölcseire, nehogy egy más bika elcsábítsa valamelyik hölgyét. Az ilyesminek 
is olyan véres összetűzés szokott a következménye lenni, amelyhez képest a hortobágyi 
bikák párbaja semmi! Ha pedig a bika valamelyik feleségét kapja rajta a kacsintgatáson, 
vagy azt veszi észre, hogy más bika után törtet, akkor villámgyorsan mellette terem

A szerző és a felesége, eszkimó parfoj-felsókabátban. A csuklya 
farkasprém ből, a többi rész iram szarvasbőrből van. Olyan meleg, 
hogy a legnagyobb hidegben egy ingen kívül semmi m ás nem 

kell alá ja  derékig.



és hátbőrét szájába kapva, nyolc-tíz méternyire dobja vissza háremébe. Ilyen esetek 
napirenden vannak, mert a fókanőstények nagyon csalfa természetűek. Egy szép és erős 
bika -száznál is több tehenet szerez magának. Némelyik ellenben csak néhány párral 
kénytelen megelégedni, de marad közülük pár nélküli is. Ezeket a bennszülöttek idle 
índl-nak, henye bikának hívják. Az ilyen nincstelenek aztán egész nyáron csak a partok 
mentén és a háremek mögött ólálkodnak. Kóborolva lesik az alkalmat, hogy a «gazda» 
figyelmét elkerülve, miként lophatnának maguknak egy-egy hölgyet. A háremek bikái 
legalább hat, a tehenek legalább három évesek. Ezen korhatáron alul a hím neve : bache
lor (legény), a nőstényé maiden (szűz), míg az egy éven aluliaké : púp (kölyök). A kifej
lett bika súlya 4—500, a tehéné csak 70—80 font. A tehenek, a hárembe jutva, néhány 
napon belül a multévi fogamzásból egy-egy kölyköt szülnek. Az ivadékgondozásra igen 
jellemző, hogy amíg a nőstény meg nem szülte kölykét és amíg újra nem fogant, addig 
a «gazdája» egy lépésre sem engedi el. Csak mindkettő megtörténte után járhat szabadon 
a vízre, mert akkor már egy bika sem néz reá többet. Ezzel ellentétben viszont érdekes 
jelenség az is, hogy a tehén csak a saját kölykét szoptatja, a másikét nem. így aztán, 
ha valamelyik nőstény elpusztul, a fókakölyök is utána vész. Ez volt az oka annak, hogy 
amikor a nyílt tengeren nemre való tekintet nélkül pusztították a fókákat, az anya
fókák pusztulásával a szaporulatot is elemésztették, vagyis két nemzedéket öltek meg. 
A fókáknak egy másik igen érdekes s különleges természeti megnyilatkozása az, hogy 
a háremmel bíró bikák, attól kezdve, hogy május elején elfoglalták helyüket a parton,

étlen-szomjan őrködnek há
remük felett, mindaddig, 
amíg a hárem valamennyi 
tagja nem fogamzott meg. 
Amíg ez meg nem történt, 
addig egy lépésre sem hagy
ják el a teheneket, sőt még 
nem is alszanak. Ez*az idő
szak mintegy három hónapig 
tart. 1 Július végén, vagy 
augusztus elején hagyják el 
a hímek a háremüket és 
mennek először vízre. Sú
lyukban ilyenkor 200—250 
font veszteség is mutatkozik.

Ezen idő alatt mi törté
nik a l«egényekkel» és a 
«hajadonokkal»? A legények 
május közepe után érkeznek 
meg. A «pozíciójukat» félté
kenyen őrző bikák miatt 
külön csoportban (haul) töl
tik a nyarat. A fóka vadászat 
alkalmával egy-egy állami 
alkalmazott vezetése és irá
nyítása mellett ezeket a 
különélő csoportokat kerítik 
be a bennszülöttek. A cso
portot pár kilométerre a 
sziget belsejébe terelik. I tt 
ki választják közülök ahárom- 
éveseket, míg a többieket 
visszaengedik a vízre. A cso
portok kiszakítása egysze
rűen megy, mert a fókáknak 
olyan természetük van, mint

Nyolcéves fókabika. Féltő gonddal így őrködik hónapokig] 
háreme felett a «feleségeinek* erkölcsére. Az évad elején 

ilyen kövér.
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u juhoknak: egy vezet s a többi megy utána. Ezért tud két ember ötszáz fókát is 
csoportban tartani és elhajtani. Hajtás közben a nagy csoportokat 30—40 tagú kisebb 
egységekre bontják, amelyeket a nagy csoportoktól 30—40 lépésre hajtanak el. Itt a 
hároméveseket egy hosszú doronggal tarkón ütik, amitől azok vagy elkábulnak, vagy 
Ipusztulnak. Ezután a leütötteket tizes sorokba fektetik. Az «ütőket» és a «fektetőket» 

nyomon követik a «késelők», akik egyetlen lendülettel szíven szúrják és egyetlen vágás
ai felhasítják az állatok hasi részét. Ezek után jön a «mérő», aki a megölt fókák hosszát 

méri le. Ot követik a «nyúzok», akik hihetetlen ügyességgel, alig néhány kézmozdu
lattal — átlag egy perc alatt — megnyúzzák az állatokat és a bőrt pár percnyi lehűlés 
után, számozva, az ott várakozó teherautóra rakják, hogy a raktárban sóba tegyék. 
Ezt a munkát végzik csoportról csoportra mindaddig, amíg egy-egy nagyobb fóka- 
csordával el nem készültek.

Hogy az emberek milyen ügyesek, arra a következő esetet hozom fe l: Említettem, 
csak a hároméves hímeket pusztítják el, mert ezeknek a prémje a legfinomabb és mert 
a háremek további szaporodását így biztosíthatják legjobban. Az elkülönítettek közül 
az «ütők» csak szemmérték szerint mérik le az állatok hosszát. A háromévesek átlag 41 
és 45 inch (amerikai hüvelyk) hosszúságúak. A megítélésben oly gyakorlottak, hogy 500 
leölt fóka közül legfeljebb csak 10 fóka hossza marad 41 hüvelyken alul, a többi mind 
legalább 45.

Az egyik vadászat a következő módon zajlott le : Reggel hat teherautóval kimen- 
t ünk a fókák egyik csoportosuló-helyére. Itt egy kilométer hosszúságban történt meg 
a  fókák felhajtása. Megöltek, megmértek, lenyúztak, megszámozva és összerakva sóba 
•elraktároztak 517 bőrt. Mindezt huszonnégy ember végezte három óra alatt!

A lenyúzott fókák combját, máját a bennszülöttek hazaviszik és elfogyasztják. 
A többi rész ottmarad a kékrókáknak és a rovaroknak. Ezek oly gyorsan végeznek a

A Szt. György sziget partjait május elejétől október végéig a fókák százezrei lepik el.
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fókarészletekkel, hogy a nagy pusztítás helyén három-négy nap múlva már csak cson
tok fehérlenek. Többször ettem vajban pirított fókamájat. Semmiben sem különbözik 
a borjúmájtól, csak talán egy kissé zsírosabb.

A Szent Pál szigeten olaj- és húsfeldolgozó-gyárat tart fenn az állam, mert ott 
négyszer annyi a fóka, mint itt a Szent György szigeten. Itt ebben az évben csak 12,000 
fókát öltek meg, a Szent Pál szigeten pedig 48,000-et. A vadászat ideje június 4-től július 
30-ig tart. Ezután a háremek kezdenek felbomlani és sok nőstény keveredik az elkülö
nülő (haul) csoportokba is. Az ilyen csoportok felhajtása a szoptató nőstényeket tenné 
ki veszélynek. A három éven aluli nőstények és a «hajadonok» csak augusztusra érkez
nek meg és a fiatal «legények» közé vegyülnek, de minden vonzalom nélkül. Mivel az 
újonnan érkezett hároméves «hajadonok» a «hárembikáktól» már nem remélhetnek sze
relmet, helyettük az addig «munkanélküli» bikák veszik át a szerepet. Ezért várják ezek 
már július végétől kezdve közvetlen a vízpartra telepedve a fiatal hajadonok megérke- 
kezését!

A kis fókakölykek szeptemberre már akkorák, hogy a víziéletet is megtapasztalhat
ják. Ilyenkor az anyjuk szájában viszi le őket a tengerre. Az úszóleckék is igen érdekesek. 
Az anya hátbőrénél fogva szájába kapja kölykét s így tanítja úszni. A kicsit ismétel
ten elengedi és magához veszi. Ha a kicsi már nagyon elfáradt, akkor vagy a szájába 
véve, vagy a hátára dobva úszik ki vele a partra. így tart a gyakorlás egy hétig, azután 
a kis fóka már egyedül úszkál a part mentén.

Október közepe táján végződik a nyaralás. Először a fiatalok, majd a tehenek és 
végül a bikák ugrálnak be a tengerbe és elindulnak délre. Vándorlásuk közben jó alka
lom kerül a felgyarapodásra is. Vándorlásuk déli határa Kalifornia szélességi köre, 
ami 5000 km távolságnak felel meg. Távollétük ideje alatt, tehát októbertől májusig, 
vagyis visszaérkezésükig a fókák a vizet el nem hagyják.

A fókákon kívül az állam rókatenyésztéssel is foglalkozik. Főleg ezen a kis szige
ten, ahol mintegy 5000 kékróka tenyészik. Ezeket télen vadásszák, illetve nagy láda
csapdákkal fogják. De nem is kell valami nagyon fogni őket, mivel semmiféle más állat 
nem zavarja meg életüket, hát egészen megszelídülnek. Télen a nyitott konyhaajtón 
bejönnek még a iakásba is. Belőlük »évenként mintegy 1000 darabot vetnek piacra.

Itt a fókák és a rókák is valamennyien kizárólag állami tulajdon tárgyai. A vilá
gon senkinek sincs joga belőlük egyet is megölni. Csakis az állam felügyelete alatt veze
tett vadászatokon szabad rájuk lőni. Az erre vonatkozó törvény igen szigorú, mert az 
egész Egyesült Államok területén tilos akár egyetlen fókabőrt eladni vagy venni az ikta
tott szám és az állam pecsétje nélkül. E törvény át hágóit 5000 dollár pénzbüntetés vagy 
ötévi elzárás sújtja.

Ilyenféle, de kisebb fókatenyésztő-telepe van még Oroszországnak és Japánnak 
is. Ezeken azonban főleg a szőrme kidolgozása kevésbbé finom. Ezért sokkal olcsóbbak 
is. A besózott bőröket hordókban szállítják el a kidolgozás helyére. A gereznákat éven
ként kétszer : áprilisban és szeptemberben százas tételekben nyilvános árverésen, állami 
felügyelet mellett adják el. A vevők európai és amerikai szőrme-nagykereskedők.

Mindkét szigeten, de főleg a Szent György szigeten többmilliónyi madár él. A mada
rak nagyrésze állandóan a szigeten él, de közülök sok csak nyár folyamán, költéskor 
tartózkodik itt. Nagy számban élnek itt sasok, vércsék, baglyok. Ez utóbbiak közül 
félméter magas a fehér bagoly. A ragadozók bizony kártékonyak, mert nagyban pusz
títják a rókakölykeket. Minden lelőtt példányért az állam jutalmat fizet. A víziszárnya
sok közül rengeteg a különféle fajtájú vadkacsa, vadliba és érdekes az úgynevezett 
fütyülő hattyú. Természetes, hogy a sziget tele és tele van a sirályok mindenféle faj
tájával.

Még két állatot akarok megemlíteni. Az egyik a sarkvidéki iramszarvas. Az állam 
telepítette be a bennszülöttek számára hústermelés céljából. Szent Pál szigetén mint
egy 300 darab, míg itt, a Szent György szigeten, csak egy kisebb csapat él. A téli hóviha
rok idején sok lezuhan a magas sziklás partokról. A másik nagyon érdekes kis állat a 
lemming. Alakra a tengeri malachoz, nagyságra a patkányhoz hasonló. A sziklák alatt 
és a földbe vájt üregekben él. Némelyik évben annyira elszaporodik, hogy ügyelnünk 
kell, nehogy agyontapossuk őket. Érdekes szokásuk a vándorlás. Négy-öt évenként
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vándorlási láz fogja el őket. Ilyenkor ezrével indulnak el a sziget belsejéből a partok felé. 
A meredek partok szélén sem állanak meg, hanem belerohannak a tengerbe. Ilyenkor 
aztán a számuk erősen megcsappan. Ha valaki bántja, vagy meg akarja fogni őket, 
harapnak, de nagyon könnyen megszelídíthetők. A szelíd lemming felkúszik az ember 
karján s a vállára vagy a fejére mászik. A szobában jár-kel, a hívószóra is hallgat. Kizá
rólag ezen a szigeten fordulnak elő. Legközelebbi rokonuk Svédországban és Norvégiá
ban honos, bár azoknak is lemming a nevük, de az itteniekkel nem azonos fajták.

A szigetek leírását ezzel be is fejeztem. Róluk még az amerikai könyvekben is 
olyan kevés van, hogy arra határoztam el magamat, hogy tapasztalataimat a rész
letesebb megfigyelések után könyvalakban fogom összefoglalni.

Taiföld területi nyeresége.

Taiföld és Japán 1943 augusztus 20-án 
Bangkokban kelt szerződése értelmében 
Taiföld birtokába veszi azt a területet, 
amelyet 1900-ben kénytelen volt a Brit 
birodalomnak átengedni. Ez a terü let: 
Kedoh, Perlis, Kelaton és Trengganu 
maláj állam, a hozzátartozó szigetekkel 
együtt 38,200 km2, (1939) 1.137,357 lakos
sal, 1909-től mostanig Brit-malájföld fönn
hatósága alá tartozott ; valamint Mongpan 
és Kent un g kerületek.

Nagybritannia erdőállománya

a hivatalos statisztikai adatok szerint
508.000 acret tesz ki, ebből a tulajdon
képpeni Angliára és Walesre 325,000, Skó
ciára 183,000 acre jut. Erdősítés alatt 
összesen 257,t)00 acre áll, ebből Angliá
ban és Walesben 139,900, Skóciában
118.000 acre. Az erdősítésre alkalmatla
noknak ítélt területek Angliában és Wales
ben 165,000, Skóciában 302,000 acre.

(m. t.)

Sütkérező fókakölvkök. Az előtérben egy alszik, a m ásikat nyilván a bolhák bán tják , m ert vakaródzik.
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IRODALOM
Jalmari Jaakkola : A finnek története. 

Fordította Weöres Gyula. A Magyar 
Történelmi Társulat könyvei. X. kötet. 
A Magyar Történelmi Társulat kiadása. 
Franklin-Társulat. 8°, 144 old. Több tér
képvázlattal.

1939 óta az egész világ nagy figyelem
mel fordul a szabadságáért csodálatos 
kitartással és bátorsággal küzdő finn nép 
felé. Ez a figyelem egyúttal sokakban 
mélyebb természetű érdeklődést is kivál
tott. Sokan szerettek volna bővebb tájé
kozódást szerezni a finn nép sok küzdelem
ben gazdag múltjáról is. A könyv szerzője, 
aki a helsinki egyetem professzora, ráismert 
az általános kívánságra és egyben attól az 
elgondolástól is ösztökélve, hogy könyvé

vel azoknak az érdeklődését is felkeltse 
hazája iránt, akikben a megismerés vágya 
még nem fogant meg, — meglehetősen 
rövid, de nagyon áttekinthető összefogla
lásban megírta a finnek történetét. Ezt 
a munkát valamennyi művelt európai 
nyelvre lefordították és a Magyar Törté
nelmi Társulat nagyon hasznos munkát 
végzett, amikor hozzáférhetővé tette a 
magyar közönség részére is. A szerző 
igyekszik a lényeges eseményeket kidom
borítani, de e mellett nem elégszik meg a 
pusztán történelmi adatok közlésével, 
hanem arra is gondja van, hogy népének 
kulturális fejlődését és a finnországi társa
dalmi kérdések alakulását is bemutassa.

K. A.

ISMERTETÉSEK ÉS HÍREK MINDENFELŐL
A higanytermelés a háború következte

ben nagymértékben fokozódott. Ennek 
több oka is van. A spanyol polgárháború 
idején az olaszok kihasználták a legnagyobb 
európai versenytárs kiesését s termelé
süket korszerűsítve kiépítették. Azonban 
a polgárháború után a spanyol higany
termelés hamarosan magához tért s az 
olaszzal versenyezve, termelését a polgár- 
háború előtti színvonalnál is magasabbra 
emelte. A világháború következtében az 
USA-ban is fokozódott a termelés s műve
lés alá kerültek mindazok a bányák, ame
lyek csak a lényegesen magasabb higany- 
árak m ellett hasznosak. A háború kitö
rése előtt 1938-ban a három legnagyobb 
higanytermelő ország termelése a követ
kező képet nyújtotta :

Olaszország termelése 66,719 palack 
á 76 libra.

Spanyol ország termelése 40,000 palack 
á 76 libra.

Az USA termelése 17.991 palack á 76 
iibra.

A háborús évek termeléséről a követ
kező adatok váltak eddig ismeretessé : 
a spanyol termelés 1941-ben 86,000 pa
lack volt s ugyancsak kb. 85,000 palac
kot termelt 1942-ben az USA is. Az olasz 
termelésadatokat nem ismerjük, de fel
téve, hogy csupán annyit termelnek, mint 
az utolsó békeévben, a világ három leg
nagyobb termelő államának évi termelése 
legkevesebb 200,000 palackra becsülhető. 
Mexico, a negyedik termelő ország is 
fokozta termelését s kb. 6500 palackot

\

termel. Ehhez járul még a kínai termelés 
és a többi ország kisebb jelentőségű ter
melése. A világ tehát jelenleg közel két- 
szerannyi higanyt termel, mint a béké
ben s noha igen sok higanyra van szük
ség, valószínű, hogy nagy mennyiségű 
higany tartalékolódik s a háború után a 
csökkenő kereslet és az eladatlan tartalék 
le fogja szorítani a jelenlegi túlmagas 
higanyárakat. ( m. t.)

Az USA állatállománya.

Év Fejőstehén
Egyébszarvas-
marha Sertés Juh

mi l l i ó d a r a b
1890 . . . 15-0 45-0 48-1 44*5
1920 . . . 21*5 48-0 60-2 40*7
1930 . . . 23*0 38*0 55*0 51*6
1935 . . . 26-1 42*4 39*0 52*2
1939 . . . 25-1 41-7 49*3 53*8
1940 . . . 25-3 43*5 58-3 54*5

100 lakosra jut :
darab darab darab darab

1890 . . . 24 71 76 71
1920 . . . 20 46 56 38
1930 . . . 19 31 45 42
1935 . . . 20 34 40 41
1939 . . . 19 32 38 41
1940 . . . 19 34 44 41

(m. t.)

iwv.un



M A U Y A K  F Ö L D R A J Z I  T Á R S A S Á G
1 8  7.»

Védnök : JÓZSEF ktr. herceg Őfensége.

TISZTIKAR

Elnök : 
Alelnökök :

Fő titkár : 
T itkár : »
Köm 'vtáros : 
Pénztáros : 
Ellenőr : 
Ü gyész:

Cnolnoky Jenő dr., nyug. egyetemi tanár.
Milleker Rezső dr.. egyetemi tanár, tiszt, tag  (Debrecen). 
Prinz Gyula dr., egyetemi tanár, tiszt, tag  (Kolozsvár). 
Mendöl Tibor dr., egyet. ny. r. tanár, 
vitéz Temesy Győző dr., gimnáziumi igazgató, lev. tag. 
Pósáné Ormos Jerne, tanár.
Dubovitz István, gimnáziumi tan ár. lev. tag.
Koch Ferenc dl'., keresk. középisk. tanár.
Bacsó Nándor dr., főmeteorológus.
Erődi-Harrach Tihamér dr., ügyvéd.

Im laktikai Szakosztály elnöke: Bodnár Lajos, tanügyi főtanácsos és gimn. igazgató

BELFÖLDI TISZTELETI TAGOK *

Cholnoky Jenő dr., ny. egyet, tanár.
Budapest.

Farkasialvy Kornél, ny. gimn. tanár.
Budapest

Milleker Rezső dr., egyet tanai- (Debreeen).

Prinz Gyula dr., egyetemi tanar, Kolozsvár. 
Réthly Antal dr., egyet. c. r. tan á r, a Meteoro

lógiai Intézet ny. igazgatója, 
vitéz Somogyi Endre altábornagy, a Ilon-.. 

Térképészet i Int. parancsnoka.

VÁLASZTMÁNYI TAGOK :

Baktay Ervin dr., író.
Bandat Horst dr., m. kir. íőgeoiógus.
Bulla Béla dr., egyet. ny. rk. tanár, lev. tag. 
Erödi Kálmán dr., ny. tanügyi főtan.
Farkas László dr., gimn. igazgató.
Fodor Ferenc dr., egyet. e. rk. tanár. tank. fő

igazgató, lev. tag. Pécs.
Geszti Lajos, tilmokt. kirendeltség igazg.. gimn. 

igazg . lev. tag.
Glaser Lajos dr., levéltári tisztviselő.
Gunda Béla dr., egyet. ny. rk. tanár.
Halász Gyula, író, h v . tag.
Haltenberger Mihály dr., egyet. >. rk. tanár, 

lev. tag.
Hantos Gyula dr.,egyet. ny. r. tanár, Kolozsvár. 
Hézser Aurél dr.. egyet.' e. rk. tanár, lev. tag. 
Horváth Károly dr., középisk. igazgató. 
Irmédi-Molnár László dr., alezredes.
Kanszky Márton dr., kegyese, gimn. tanár. 
Kari János dr., kegyesr. gimnáziumi igazgató, 

lev. tag. Kolozsvár.

Kádár László dr., egyet. m. tanár, főisk. tan á r 
Ú jvidék.

Kerekes József dr.. mezögazd. kísérletügyi 
asszisztens.

Kéz Andor dr., egyet. e. ny. rk. tanár 
lev. tag.

Lóczy Lajos dr., egyetemi tan ár, lev. tag.
Németh József, ny. gimn. igazgató.
PappKárolynédr., ny. leánygimn. tanár, lev. tag.
Pécsi Albert dr., ny. keresk. középisk. igazg. 

lev. tag".
Rónai András dr., egyetemi tanár.
Schwalm Amadé dr., középisk. tanár.
Strömpl Gábor dl1., egy. in. tan . alezredes, 

lev. tag.
SzakállZsigmond dr., tanügyi főtanácsos, egyet 

m. tanár.
Takács József dr., százados.
WalJner Ernő dr, tanügyi főtanácsos, egyet, 

m. tanár. Sopron.

* Az alapszabályok 4.'!. es 4<k $-ai szerint a belföldi tiszteleti tagok cgvútta l a választ- 
many örökös tagjai.



\

NAGY MAGYAR ELBESZÉLŐK
*

Kaffka Margit 
ÁLOM

SZÍNEK ÉS ÉVEK, MÁRIA ÉVEI 
ÖSSZES VERSEI

Krúdy Gyula
SZINDBÄD IFJÚSÁGA ÉS MEGTÉRÉSE 

HÁROM KIRÁLY
(TÖRTÉNELM I TRILÓGIA)

BOLDOGULT ÜRFIKOROMBAX
i

Tömörkény István 
JEGENYÉK ALATT

Török Gyula 
A PORBAN

Cholnoky Viktor 
TAMMUZ 

*

F R A N K L I N - T Á R S U L A T  K I A D Á S A



A  MAGYAR F Ö L D R A J Z I T Á R S A S Á G  
N É P S Z E R Ű  FO LYÓ IRA TA

A L A PÍT O T T A :

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 I N  dr. 
és K É Z  A N D O R  dr.

XV. É V F. 1 9 4 4 .  MÁJ I S .*. SZÁ M



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

A folyóirat havonkint jelenik m eg
E lőfizetési ár egy évre 16'— pengő E gy-egy  szám ára 160 pengő

A Magyar Földrajzi T ársaság tagjai tagsági díjuk fejében kapják 
A szerk esztőség  c ím e: F ranklin-T ársulat, Budapest, IV., E gyetem -utca 4. szám  

M indennem ű lev e lezést erre a cím re kérünk. — Csekkszám lánk száma 51.141 
H iv a ta lo s  ó r á k :  m in d e n  c s ü t ö r tö k ö n  d . u . 1—V*3 ó r á ig .

T M t T A I  ( I M:

Márton Béla dr. : Debrecen. — Wallner Ernő dr.: A Pireneusok. — Gáspár 
Gyula: Székely hétköznapok. Irodalom: Ilosvay Ferenc: Jó vadászatot. — 
Ismertetések és hírek mindenfelől: Bolgár hazatelepítések. A Boszporusz, 
szélessége. Mezőgazdasági munkáshiány az Egyesült Államokban.

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

8597. Franklin-Társulat nyomdája, Budapest: vitéz Litvay Ödön.



A  F Ö L D G Ö M B
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERŰ FOLYÓIRATA
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DEBRECEN
írta MÁRTON BÉLA dr.

A Debrecenbe érkező idegen, amikor az állomásról elindulva a városba vezető 
Hunyadi-utcán végigmegy, nem gondolhat arra, hogy régi városban jár. Itt is a 
minden alíöldi városban látható földszintes vagy emeletes házak sorakoznak. De nem 
gondo1 rá a debreceni ember sem. Nincs városában semmi épület, templom, amely 
emlékeztetné, hogy egykor a Hunyadiak voltak itt a földesurak és már abban az 
időben is az ország egyik nevezetes helysége volt. Mesteremberei és kereskedői adójá
ból Zsigmond királynak olyan tekintélyes jövedelme volt, hogy ennek biztosítására 
királyi város rangjára emelte és kiváltságokkal ruházta fel. A rangraemelés azzal a 
kötelezettséggel is járt, hogy a várost kőfallal kellett bekeríteni. De honnan vett volna 
követ a város? Homokon és kötött talajon — főként löszön — épült, homok és kötött 
talaj vette körül messze tájon. A hegységek még a mai korszerű forgalmi utakon is 
távol vannak, hát még a XV. században, amikor csak szekéren lehetett volna ide
fuvarozni a követ. A nagy költséget a város nem vállalta. Megelégedett azzal, hogy 
árokkal vette körül a várost. így azután elvesztette kiváltságát és újra földesúri 
várossá vált.

Bedig abban az időben nem volt olyan nagy kiterjedése Debrecennek, mint ma. 
Most a város egész határával — a Hortobágyot is beleszámítva — 957 km2. Majdnem 
akkora, mint Esztergom vármegye. A város észak-déli irányban 6, kelet-nyugatra 
szintén csaknem 6 km-re terjed. Kb. 400 utcája, 15.000 háza van. Utcáinak hossza 
350 km. A középkor végén délen és délkeleten a Barna-, Verbőczi-, Tímár-, keleten 
a Kígyó- és Veres-, északon a Thaly Kálmáu-utca irányában mehetett a kerítés. 
Nyugaton kb. ott volt a város határa, ahol ma. Megvolt az I. Károly-korabeli egyik 
földesúr, Debreceni Péter fiának a nevét ma is viselő Péterfia-, aztán a Jakab-, Mester-, 
Hatvan-, Csapó-, Ferenc József-utca, csakhogy az utóbbit akkor még hol Piac-utcá
nak, hol Pircsi-soinak nevezték. Itt árultak ugyanis a Vámospércs felől jövő kofák. 
Ezek az utcák a legrégibb településnek látszanak. Megvolt már a Kossuth-, Szent 
Ynna-, Széchenyi-, Miklós- és Várad-utca, ha nem is mind a mai néven. A jelenlegi 
helyzettel szemben csak az a különbség, hogy akkor még nem voltak meg a közbeeső 
mellékutcák. Minden háznak, teleknek mélyen benyúló hosszú, keskeny, nagy kertje 
volt. Ezeken keresztül nyíltak később a mellékutcák.

A város középpontja már ebben az időben is a Nagytemplom volt. Akkor még 
a Szent András nevet viselte. Ez a templom azonban még 1564-ben leégett, sőt az 
utódját is elhamvasztotta 1802-ben a tűz, amely oly gyakran volt szabályozója a 
városépítésnek Debrecenben is. A templom azért épült erre a tájékra, mert közelében 
— a Vár-utcában— volt Debrecen első földesurának Dózsának, Károly Róbert nádorá
nak a kastélya. Az utca gyenge ívelése őrzi az emlékét ennek a Csapó-utcára is ki
te ijedő nem szép, de nagy, erődített udvarháznak. A XVI. század közepé’g állt fenn 
a régi kastély. Dózsa nádor építtette a Szent András-templomot és őióla — a magis- 
terről — nevezték el a Mester-utcát, nem pedig azokról az iskolamesterekről, akik 
párszáz évvel később a kollégiumban terjesztették a tudományt az ifjúság között, s 
állítólag ebben az utcában laktak.
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A Ferenc József-utca a Nagytem plom m al. M ögötte a kollégium épülete látható . 
Jobbról az első félig lá tha tó  épület a városháza. (H orváth  Is tv án  felvétele.)

Az épületekkel eltűnt a régi múlt minden szembetűnő tanúja, írásos emléke 
azonban 1235-re nyúlik vissza. Ebből az évből kelt egy peres ügyről felvett jegyző
könyv, amely «Debrecun» «Debrecunt» viUa-nak, falunak nevezi, de a nagyváradi 
római katolikus egyház régebbi feljegyzései szerint 1216-ban virágzó plébánia volt 
Debrecen helyén. Karácsony János Szent László királynak tulajdonítja a legelső egy
ház alapítását Debrecenben.

És mégsem múlt el nyom nélkül ez a kor. Dózsa nádor udvarát sok ügyes bajos 
ember kereste fel. Gyűlések, törvényszékek színhelye a város. Magának a nádornak 
is nagy a személyzete. Belső tanácsosok, ítélő mesterek, udvarbírók, főemberek vannak 
körülötte s a sok ember mind vonzza a kalmárokat meg a mesterembereket, mert jó 
vevőket remélnek és találnak is köztük. Ezért még idegenek, főként németek és vallo
nok is letelepszenek a városban. Az utóbbiakról nevezték el a Burgundia-utcát, mert 
itt laktak. Ezzel Debrecen a parasztsorból földesúri, sőt Zsigmond korában pái évig 
átmenetileg királyi várossá küzdi fel magát.

Az iparos meg a kereskedő szívesen zárkózik ebben a korban falak közé, mert 
a megerősített városban biztonságot talál. A debreceni polgárok azonban úgylátszik 
tisztában voltak azzal, hogy a fal nemcsak az idegenek elől zárja el a várost, hanem 
őket is akadályozza a szabad mozgásban. És nem lehetetlen, hogy nem azért mondtak 
le a falépítésről, mert a kő drága volt, hanem inkább kockáztatva életüket, vagyonu
kat, vállalták a korlátlan mozgás előnyeit. Vállalkozásuk bevált. Igaz ugyan, hogy 
a történelem során nagyon sokat szenvedett a város ; nyílt és jómódú hely lévén, 
török, tatár, labanc, orosz és 1919-ben román hadak ülték meg hosszabb-rövidebb 
ideig, vagy mentek keresztül rajta és sokszor kirabolták, megsarcolták, de újra össze 
szedte magát. Miként a náddal, zsúppal építkező helységek, úgy Debrecen is többször 
leégett, lakóit járványok tizedelték. A baj elmúltával megint megnövekedett a népes-

1 m  ' ■ *-• •
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sége. Amíg a török idő
ben körülötte tömegesen 
pusztultak el a falvak — 
ekkor lett puszta az 
eddig népes Hortobágy
— a város lakossága 
megnő, mert aki tehette, 
a falvakból ide mene
kült. Iparosai és keres
kedői megszedik magu
kat. Főbíráik eszessége
— egyikének nevét a 
Vígkedvű Mihály-utca 
viseli — meg a polgárság 
vagyona, amelyből min
dig telik bőkezű ajándé
kokra, a törökkel szem
ben különb védelemnek 
bizonyult, mint az erős 
várfalak. Mint török 
kincstári városnak nyu
godt abb élete volt, mint a királysági városoknak. A belváros körül már a XVI. és 
XVII. századtól kezdve javarészt gyümölcs- és szőlőkertek voltak. A Csemete-utca a 
talán 300 évig fennállott csemetekeit emlékét hirdeti. A kertekben csak nyáron lak
hattak tulajdonosaik. A múlt század 80-as, 90-es éveitől, de még inkább a világháborút 
követő lakásínség következtében ezek a kertek is rendes lakóházakkal népesedtek be 
és a jó telekárakra számított telepekkel együtt megnövelték a város területét.

Debrecen gazdasági jelentőségét sok iparosa és nagy vásárai bizonyítják. Az
iparosok nagy számára vallanak utcanevei. A Tímár-, Varga-, Szappanos-, Csapó----
t. i. gubacsapó — utca volt ezeknek a mesterembereknek az utcája. Persze, még sok 
más iparággal is foglalkoztak. Csakis így érte el a város, hogy vásártartási joghoz 
jutott. Ezt még 1405-ben Zsigmondtól kapta. Ennek a fontosságát s egyben a 
debreceni polgárok élelmességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 1466-ban 
a mesterutcaiak, 1467-ben pedig a csapóutcaiak járják ki a város akkori földesuránál, 
Szilágyi Erzsébetnél, hogy utcájukban vásárt tarthassanak. Csaknem páratlan 
városaink történetében, hogy egy város egyes utcáinak vásártartási joguk legyen. 
Az országos vásárok mellett természetesen hetivásárok is voltak. Ezek színhelye sokáig 
a Piac-utca, ma pedig a Csapó- és Rákóczi-utca. A 126.000 lakos élelmezése nyilván
valóan sok debreceni és környékbeli falusi árust és termelőt foglalkoztat. Zöldség- 
és gyümölcsidénykor külföldieket is gyönyörködtető látványosság a gazdagságával 
lenyűgöző hetipiac.

Az országos vásárok színhelye, mint ma is, a Széchenvi-utca volt, csakhogy a 
múltban a végén tartották. Az utcát akkor a talán már Dózsa nádor idejében ide- 
telepedettekről Német-utcának nevezték. Kuthy Lajos a «Hazai rejtelmek» című re
gényében ezt írja : «A zsidókért s a tizenhárom város közt fekszik a külvásár gödrös 
utcáival, miknek habarcsos kátyúiba sárvíz idején emberek halnak. Hosszú sorokban 
nyúlnak egymáshoz raggatva a kőházak, boltok, tárak, hivatalszobák, amiket. . .  
sátraknak neveznek; s miket a főutcákon kívül, kofával bélelt sikátorok és kutya- 
szorító szűk közök választanak el». A több mint ötszáz sátorból álló város egyik 
hosszú és öt keresztutcájában a bécsi kereskedők árultak. Külön utcájuk volt a görög 
és az örmény, a zsidó, a pesti és rozsnyói kereskedőknek, a debreceni szappanosoknak, 
késmárki festőknek és tűcsinálóknak, a debreceni és külföldi gombkötőknek, a miskolci 
és egri posztósoknak, az eperjesi gyolcsosoknak, a pesti és kúnsági szűcsöknek, a 
szamosújvári pamutosoknak, a tajtékpipásoknak, a kassai csizmadiáknak és borsosok
ul k, a d breceni susztereknek, kalaposoknak, a különböző idegen helyről jött vásznasok- 
nak, fűszereseknek, kordoványosoknak, pamutáruióknak, erdélyi báránybőrárusoknak,

A Déri-múzeum. Száz év e lő tt a P ap-tava, később a  kollégiumhoz 
tartozó  Füvészkert volt itt .  (Faragó Olga felv.)
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vasárusoknak. A Szepességbőf 
érkezett árusok emlékét őrzi 
a még nem régen is tizenhárom 
városnak nevezett városrész, 
ma pedig a Szepességi-utca. 
Amikor a vásárnak vége volt, 
a sátort bezárták s a kulcsot 
átadták a városi tanácsnak.

Még font osabbak az állat - 
vásárok. A debreceni polgár 
mezőgazdasággal is foglal
kozott. A Hortobágy a nagy 
állattartást biztosította. Más 
régi városnak szűk boltozatos 
kapualjaiban, Debrecenben a 
tágas udvarokban gyönyör
ködhetünk. Az utcák a város 
vége felé kitágulnak, hogy a 
csordának elég helye legyen. 
Ezrével hajtották fel ezekre 
a nagy és kis szabadságnak 
nevezett vásárokra a mar
hákat, lovakat, juhokat és 
sertéseket. Századokon át 
híresek a debreceni vásárok 
és csak a vasútépítés meg 

az ennek nyomában meginduló városiasodás sorvasztotta el ezt az intézményt.. Még 
ma is beözönlik a környék népe az évente négyszer tartott vásárokra, de már tulajdon
képpen csak az állatvásárok jelentősek.

Debrecen ipara és kereskedelme virágzását kétségtelenül kedvező fekvésének is 
köszönhette. Nemzetközi kereskedelmi utak találkoznak itt. Királyaink székhelyeiről : 
Visegrádról, Székesfehérvárról és Budáról az Erdélybe és a Levantéra, az Orosz- és 
Lengyelországba, a Szatmáron át a máramarosi és a Szilágyságon át a dési sóbányák
hoz vezető utak Debrecenen át vezettek. A Vár-utcában sokáig nagy sóraktár volt, 
amely7 a környéket ellátta e fontos élelmiszerrel. A város vonzása még ma is kiterjed 
Kárpátaljára és ebben egyetlen nagy városunk sem versenytársa. Debrecen ma az 
ország második kereskedővárosa. Az ország üzleti forgalmának 1’64%-át bonyolítja 
le. Az utána következő Kolozsvárra 1-33% jut. Tetszetősnek látszott tehát, hogy a város 
nevét a szláv Dobre cen-ből (jó áru), Dobri tzen-ből (jóltevő) származtatták. Még a 
Do-Brezina (a Nyírségbe) is elfogadhatónak látszott, mert valóban innen visz az út 
a Nyírségbe. Abban, hogy csakugyan jó föld (Dobre-zem) kételkedni lehet. Hiszen 
sokáig csak egy része volt használható, a homokon legfeljebb juhlegelő keletkezhetett. 
A íilloxerának kellett jönnie, hogy rájöjjenek arra, hogy szőlőtermesztésre kiválóan 
alkalmas. Nemcsak a Nagyerdő meg a klinikai telep homokdombjai, hanem a város 
több utcája is megőrizte részint a nevében (Homok-utca), részint a felszínében is ezt 
a fekvést. A Péterfiára nyíló keleti utcák gyenge emelkedésében, a Domb-utca nevében 
van meg az eredeti felszín emléke és a Nyíl-utca gyenge hullámzása nyilvánvalóan 
tanúsítja, hogy itt párhuzamos dombokon épültek fel a házak. Van azután olyan 
névmagyarázat is, amely kifejezésre juttatja, hogy a város környékéhez képest mélyeb
ben van. Debre-cin, Debrecen : mély vízmosásos gödörben, mélyedésben való települést 
jelent. Régi házaiban sok a nedves lakás s a Fűvészkert, amelynek helyén Debrecen 
ékszerdoboza, a Déri-múzeum áll, a betemetett Pap-tavon létesült. Mindez eléggé 
igazolja, hogy talajvízhez milyen közel épült a város.

Újabban azonban nem fogadják el e szláv eredetű szókat névmagyarázatként, 
hanem török nyelvből származtatják a város nevét. E szerint egy török személynévből, 
Degreszin, Degreszun-ból (a. m. mozogjon, éljen) származtatják. A honfoglaló magyai-

llyen  homokos utcái voltak  és részben még vannak ma is 
Debrecennek. Já rd á ju k  téglaburkolatú .
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ságba beolvadt turkok megtartották szokásaikat és ragaszkodtak személyneveikhez 
is ; ezek sok esetben babonás jelentésűek voltak és a rossz szellemek megtévesztésére, 
visszariasztására szolgáltak. Ilyen volt ez a név is. Annyi bizonyos, hogy Debrecen, 
bár újabb időben jutott tudomására ez a névmagyarázat, öntudatlanul is azt csele
kedte, amit neve megparancsolt. Bármilyen csapás érte, felocsúdott, mozgott, ipar
kodott élni. Ez az igyekvése nemcsak anyagi, hanem szellemi téren is tapasztalható.

A reformáció óta Debrecen a Tiszántúl művelődési központja. Az ország minden 
iskolatípusát megtaláljuk benne. Kb. 3000 nem helybeli szülő gyermeke tanul az 
iskolákban. Iskolai szünetben a pék, cukrász, hentes jövedelme megcsappan, a «korzó» 
is meglehetősen elnéptelenedik.

Legnagyobb múltja a kollégiumnak van. 1538-ban, tehát abban az időben alakult 
a régi városi iskolából, amikor a lakosság kálvinistává lett. A Nagytemplom mögött 
álló épülettömb őse szerény kis épület volt, de hamarosan a wittenbergi egyetemet 
végzett tanárok tanítottak benne és már Méliusz idejében főiskolai jellegű lett. Kiváló 
végzett növendékeit megbízták egy-egy meglévő vidéki iskola vezetésével vagy új 
iskola szervezésével. A tanításból összegyűjtött pénzen azután a külföldet járták és 
bővítették tudományukat. A török időkben a hódoltsági területen jóformán egyedül 
a kollégium gondoskodott a Tiszántúl iskoláztatásáról és megmentette az ország közepét 
attól, hogy a XVI. és XVIT. században a balkáni népek műveltségének színvonalára 
süllyedjen.

Dicséretére válik polgárságának, a céheknek, az egyszerű marhatőzséreknek és 
kalmároknak, hogy Erdély kálvinista fejedelmeihez hasonlóan a kollégiumot ado
mányaikkal támogatták nemzetnevelő munkájában. Tanárai közül többen országos- 
hírű tudósok voltak. Könyveiket a mai városi nyomda ősében nyomtatták. Az első 
nyomda a mai Nyomtató-utcában dolgozott. Erről kapta nevét az utca. Kiváló 
diákjai közül Csokonai és Arany János ma is büszkeségei a magyar irodalomnak. Hosz- 
szabh-rövidebb ideig más, később nagynevű ember is tanult falai között. Rézmetsző 
diákjainak társasága adta ki az első magyar iskolai atlaszt, tűzoltó társasága pedig 
1630-tól 1880-ig gondoskodott arról, hogy a várost olyan gyakran pusztító tűzvész 
mennél kisebb kárt okozzon.
Magyarországon ez volt az első 
szervezett tűzoltóság és a vilá
gon is csak az amsterdami 
önkéntes tűzoltóság előzte meg.
Eszközeik ma is láthatók a 
Déri-múzeumben, meg a kollé
gium 250,000 kötetet tartal
mazó nagykönyvtárában.

A kollégium 1913-ban 
annyira fejlődött, hogy az 
elemi iskolán, főgimnáziumon, 
tanítóképzőn és református 
teológiai akadémián kívül már 
jogi és bölcsészeti akadémiája 
is volt. Csak az orvosi kar 
hiányzott még, hogy Debrecen
nek egyeteme is legyen. 1914- 
ben ez az óhaj is megvalósult 
és ma a Nagyerdőn állnak a 
tudományegyetem épületei.
Első épületét, amely előtt Tisza 
István szobra áll, hazánk utolsó 
királya adta át rendeltetésének 
az utolsó király-gyűrűs doktor 
felavatásával együtt azon a 
napon, amikor Fiúmét elszakí-

V ár-utca. Az utca görbülete m u ta tja  Dózsa nádor meg
erősített udvarháza kerítésének haladását.



Nem is olyan régen még így kaszinóztak a debreceni «cívisek» a városház elő tt.

tották tőlünk a horvátok. A tudományegyetem körül új városrész van ki
alakulóban.

Debrecen múltját nem többszázados műemlékekben — hiszen kétszáz évesnél 
idősebb ház nincs a városban és a városház is csak százéves — hanem utcáiban és 
szellemében őrizte meg. A Ferenc József-utca, meg a betorkolló utcák házai az utolsó 
kétszáz év történetének tanúi. Ezekben írták alá a szatmári békét megelőző fegyver
szüneti feltételeket ; itt lakott és dolgozott Fazekas Mihály, a Ludas Matyi írója ; 
itt játszottak először színházat Debrecenben ; itt nyomorgott és volt boldog férj 
Petőfi.; falai között lakott és szónokolt Kossuth ; itt tartotta gyűléseit az ország
gyűlés 1849 első felében. A Nagytemplomban fosztották meg trónjától a Habsburg- 
házat és ebben a templomban fogadták az utolsó magyar királyt uralkodói hivatása 
utolsó ünnepélyes napján.

A debreceni utcák beszédes tanúi annak a hősies küzdelemnek, amelyet az alföldi 
városok a városiasodásért vívnak. Aki a debreceni főutcák aszfaltján jár, gondoljon 
arra, hogy hatvan-hetven év előtt még a Nagytemplom és a Széchenyi-utca közti 
szakaszon deszkapallót — hidat — kellett lerakni, hogy a gyalogos el ne merüljön 
a sárban és a bálbamenő lányokat, menyecskéket dézsában és kosárban vitték a sár
tengeren át az akkor még sokkal szerényebb Bika szállodába, s akkor könnyen 
elképzelheti, hogy mekkora anyagi megerőltetésbe került, amíg ez a város a ma 
is látható homokba fulladt utcákból a tégla és macskafejes kőburkolaton át 
idáig emelkedett. Gondoljon még arra, hogy a 126,000 ember számára szükséges 
vizet a talajból kell előteremteni. Ha ezekre gondolunk, nem fogunk sem Debrecen, 
sem más alföldi városunk elmaradottságáról szomorkodni, hanem büszkék leszünk 
telj esít mény ükre.
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A PIRENEUSOK
írta WALLNER ERNŐ dr.

A Vizcayai és Oroszlán (Lion) öblök Európa törzsét délnyugaton 435 km-re kes- 
kenyítik el. Ezt a már magában is i.ó elhatárolást a két és félszeresre kiszélesedő 
Ibériai félsziget felé tökéletessé teszi a Pireneusok lánca. Mint hatalmas meredek 
bástyafal zárja le délről a Garonne medencét. Kelet-nyugati — kis kézi térképeken 
mereven egyenesnek tűnő — futásával a legrövidebb természetes határt jelöli ki. 
Valóban olyan, elkülönítő szerepet tölt be, amelyhez fogható a Kárpátokon kívül alig 
van Európában. A hegység keleti és nyugati végein ugyan könnyebb a két oldal 
közti érintkezés, de ezek az egymástól távol fekvő szakaszok rövidek ahhoz, semhogy 
rajtuk erőteljes hatalmi törekvések átcsaphattak volna. Ezért húzódik a Pireneusokon 
több mint egy évezrede Európa legrégibb és legállandóbb politikai határvonala. Nem
csak országokat, hatalmi vonzásterületeket, hanem éghajlatot, növénység! tája
kat és velük t gyütt kultúrákat, életformákat választ el. Különösen a hegység 
középső szakaszán, ahol a félszigetről a legközvetlenebb út nyílna az turópai 
törzs felé.

A Pireneusok a déleurópai fiatal, gyűrt lánchegységek egyik tagja. Délen az 
Ibériai félsziget hatalmas ősi tönkje, a spanyol Mezeta, északon az ugyancsak jórészt 
őskőzetekből felépült Francia középhegység volt a két ellentálló erős pillér, amely 
között a nyomásnak engedve már a krétakorban meginchdt a felgyűrődés. A harmad
kot ban is folytatódó kéregmozgás az oligocénban érte el tetőfokát és alakította ki 
a hegység mai képét. A felpréselődött rétegek északon és délen rátolódtak az elő- 
vi lék rétegeire. A Mezeta határos darabjai a feszültség gyengülésével a mélybe síilv- 
lyedtek. Az így keletkezett medencét az Ebro és mellékvizei főként a Pireneusokból 
lehordott törmelékkel töltötték ki. Ugyancsak jórészt a. Pireneusok anyaga tölti ki 
északon is a korábban mélyebbre benyúlt tengeröblöt. A hegységre támaszkodó hatal
mas fönn-lék-lejtők keletkeztek itt és szabják meg a folyók irányát, mint a Garonne 

nagy ívet Toulouse felé s az Adour önálló út]át a tengerhez. A délfrancia Tarbes 
városka melletti nagy törmelék! ejt óról sugarasan futnak szét a folyók.

Geológiai felépítés tekintetében a Pireneusok nagy általánosságban egyszerű és 
szimmetrikus képet mutatnak. Északról és délről üledékes kőzetek kísérik a középső — 
gránitból, kristályos palákból — álló vonulatot. Kifelé, északnak és délnek, egyaránt 
a mind fiatalabb üledékes kőzetek következnek. A hegység vízválasztó főgerince leg
nagyobbrészt a kristályos vonulatra jut, ritkán csap át a déli üledékes zónára vagy 
szenved kulisszaszerű eltolódást. Egyszerűsíti a hegy szerkezetét, hogy a nagy hosz- 
szanti völgyek északon úgyszólván teljesen hiányoznak és délen is csak kevés van. 
A Pireneusok északnak előhegyek nélkül meredeken törnek le. A hegyvidéki tájék 
élesei, válik el a Garonne medence (Gascogne) alacsony vidékeitől. Sok keresztvölgy 
a legmagasabb csúcsok közül akadálytalan egyenes vonalban fut le a síkságra. Pau 
város környékéről jól látszanak az 50 km-re fekvő főgerinc csúcsai. A sűrűn egymás 
mellett sorakozó párhuzamos rövid keresztvölgyek sok helyütt keskeny észak-déli 
mellékgerincekre bontották az északi üledékes zónát. A spanyol-francia határ majd
nem mindenütt a fő vízválasztón fut. így a 100—140 km széles hegységnek egy- 
harmada jut francia, kétharmada spanyol területre.

A Pireneusok szélesebb déli üledékes zónáját kisebb-nagyobb harántvölgyek 
tagolják. A legjelentősebbek az Aragon, Cinca, Segre felső völgyei. Tőlük délre újia 
•'elmagasodnak a gyűrt rétegek. Ez a Sierra zóna, meredek szirtekkel, szűk szurdokok
kal. Az Ebro tágas alföldje és a Pireneusok igazi magas hegyvidéke közé ékelődve a 
Sierrák és kis medencéik annyira idegenszerűek, mintha nem is tartoznának a 
Piieneusokhoz. Csak a geológiai szerkezet árulja el, hogy a Sierrák nem egyebek, 
mint a déli krétakori zóna fennmaradt rögei, köztük beszakadt süllyedésekkel.

Az észak-déli, főként éghajlat okozta ellentéteken kívül lényegesek a táji különb
ségek nyugat-keleti irányban is.
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A Nyugati Pireneusokat 
a tengerparttól a 2504 méte
res Pic d’Anie-ig szokták szá
mítani. Nyugaton az elhatá
rolás a Cant abriai heg ység felé 
a Bidassoa folyó mentén 
könnyű, nem így keleten. 
Némelyek itt a Somport há
gót tekintik határnak. Lénye
ges különbséget ez alig jelent, 
legfeljebb annyit, hogy né
hány magas csúcs — pl. a 
2707 m-es Pic d’Aspe — kerül 
még a nyugati szakaszhoz. 
A Nyugati Pireneusok közép- 
hegység jellegén azonban ez 
sem változtat sokat, hiszen a 
tengerparttó’ csak 75 km-re 
találkozunk az első 2000 m-es 
csúccsal. Addig a vízválasztó
nak bizonytalan, szeszélyesen 
zeg zugos futása magában is 
elárulja a középhegység szint
iéig történt letárolást. Az 
Atlanti óceán felől az év 
minden szakában elegendő 
csapadék érkezik (1300—1500 
mm). Ez részben megkönnyí
tette a folyók hátráló bevágó- 
dását, részben biztosította 
állandó vízjárásukat. A ja- 
nuáriusi izoterma az óceáni 

Pireneusi táj a Segre völgyében. közelség következtében + 5  C°
körül van s így alul a lomb- 

(tölgy), felül a fenyőerdők között a kiterjedt legelők majdnem egész éven át üdék. 
A gabonatermelés az északi oldalon háttérbe szorul, s a hegyi pásztorkodó juh- és 
szarvasmarhatenyésztés fölöslege fedezi a kenyérgabona hiányt. Bányakincsek hiányá
ban ipartelepek nem rútították el ezt a barátságos vidéket. A domborzati formák 
szelídségéből fakadó nyugodt tájképet hangulatossá teszi a sok szétszórtan épült 
faház, kedves faragással díszített körülfutó erkélyeivel. A lakosság nem kedveli a zárt 
településformát. Erre késztette a legelőkre és erdőkbe utaltsága is. A Nyugati 
Pireneusokban könnyű az északi és déli oldal közti átjárás. Természetes tehát, 
hogy azonos népfai szállta meg a két oldalt. Az ősi baszk lakosság ragaszkodik 
szokásaihoz és hagyományaihoz. Nyelve egyetlen európaival sincs rokonságban. 
Tiszta házaik, festői viseletűk kellemes benyomást kelt A Nyugati Pironeusokon öt 
hágó vezet át. Legismertebb a Roncesvallesi (1067 m). A nagykárolyi és napóleoni 
idők csatáiról híres hágó jelentősége teljesen megszűnt, mert a Páris—Madrid vasúti 
fővonal a tengerparton megkerüli a hegységet. A parttól a Somport hágóig nincsen vasút.

Félreeső a fekvése a Felső Aragon medencéjének a Sierra de la Pena északi lábá
nál. Sivár képet nyújtanak a lejtők. A harmadkori rétegekből felépült vidék szél- 
és csapadékárnyékban fekszik, s nem üde atlanti, hanem száraz ibéri- i jellegű. A kopár 
hegytetők, éles gerincek, a törmelékkel kitöltött völgyek sejtetik a változóit élet
formákat. Észak felé azonban fenséges látvány a Somport hágó körül emelkedő sok 
2700— -2900 méteres csúcs. A középső vonulat zárt gerincén csak gyalogösvények vezet
nek át. A Somport hágó 1632 m-re alacsonyodó résen kapaszkodik át. Itt töri át a 
főgerincet egy 7S75 m hosszú a la síit ban a Pau-Saragossa vasút.
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A Középső Pireneusok hosszúsága a Pic Carlitte-ig (2911 rn) kb. 200 km. Zord, 
sziklás, meredek völgyekkel teli magashegység, de a csúcsok magassága jóval az 
Alpoké mögött marad. (Pic d’Aneto 3404 m, M. Perdu 3352 m). Gleccserek csak a 
legmagasabb csoportokban keletkeztek s nem nyúlnak le a nagyobb völgyekbe. Az örök
hó bóhatára a déli oldalon 3000 m, az északin 2700—2800 m magasan van. 2500 m-en 
alulra gleccser nem ér le, a legtöbbnek vége fenn mintegy függni látszik a lejtőn 
vagy kárfülkeben. A leghosszabb köztük csak 2 km. A függő gleccsert sokan pireneusi 
típusúnak is nevezik. A Pireneusok gleccserborította területe mindössze 40 km2, ami 
csak századrésze az Alpokénak (3800 km2). Annál pompásabban tárulnak elénk azonban 
a jégkorszak kiterjedt eljegesedéséből származó formák, mindenekelőtt az «U» alakú 
völgyek és károk vagy cirkuszok. Legismertebb cirkuszvölgy a Cirque de Gavarnie, 
ahonnan a Pau folyó ered. Az 1200 m magasan fekvő Gavarnie falut félkörben övező 
látvány valóban csodálatos. Mint egy amfiteátrum nyitott páholyai sorakoznak a kár
fülkék. A páholyüléseket kis függőgleccserek tö1 tik ki. Végeikből ezüstszalagként indul
nak a gleccserpatakok, hogy a károk alatti 400 m-es függőleges falon alábukva, fátyollá 
bomoljanak.

A jégkorszak gleccserei elérték ugyan a hegység lábát, mégis hiányoznak a Pire
neusok mindkét oldala előtt 
a nagy tavak, ámenek az 
A'pok elővidékét olyan vá1- 
tozatossá teszik. Megvannak 
azonban fehér firnfoltoktól 
övezve a mag san fekvő kis 
tavak s már nem egy helyen 
állnak a turistamenedék- 
házak is. A turistaélet —■ 
elsősorban a francia oldalon 
— szépen fejlődik : van már 
1800 m-re felvivő hegyi vasút 
is. Az Alpok sokszor már 
túl hangos vidékei helyett itt 
még néma csend honol messze 
tájak fölött. Csak mélyre nem 
szabad alászállni a spanyol 
oldalon. Hamar belekerülhe
tünk egy ünnepi táncba vala
mely aragon vagy katalán 
talu piacán. De ha népi szo
kásokat keresünk, itt még 
megtaláljuk őket.

A Középső Pireneusok 
magasságuknál fogva az at
lanti szelekkel még elég bő 
csapadékhoz jutnak. Legelői 
üdébbek az előhegyekénél. 
Ez az oka, hogy mindkét 
oldalon máig is fennmaradt 
a fél nomád juhpásztorkodás 
«transhumance»-nak nevezett 
alakja. Nagy juhnyájak vo
nulnak fel nyaranta a magas 
hegyek közé. Andorra havasi 
legelői a Segre völgyéből job
ban megközelíthetők, mint a 
francia földre vezető 2700 m
magas hágón át. Zártságának A Xuria felé vivő út a Pireneusokban



köszönheti ez a kis öt falut 
számláló (452 km2) állam év
ezredes fennállását. Francia- 
ország és az urgeli spanyol 
püspök védnökségét évi 960 
franc illetve 460 peseta fize
tésével ismeri el. Kenyér- 
gabonáért cserébe csupán fát, 
gyapjút, juhsajtot és kevés 
vasércet adhat.

A Középső Pireneusok 
hegyi patakjai — a franciák 
<<gave»-oknak nevezik — bő- 
vizűek és nagy esésűek. A 
vizierő kihasználására mind
jobban sor kerül. Hatalmas 
völgyzáró gátak mögött duz
zasztott tavak keletkeztek. 
A spanyol Tremp mellett egyik 
ilyen tó 10 km hosszú s vize 
70 in magasról zuhan a tur
binákra. A villamoserőművek 
áramhálózataa francia oldalon 
Bordeaux-ig és Toulouse-ig, 
a spanyolon Pamplonától Bar
celonáig ér, s összeköttetés
ben van az országok belső 
hálózatával. Bányakincsekben 
itt is szegény a hegység, de 
az északi törésvonalon kb. 250 
ásványr és hévforrás fakad 
fel. Számos fürdőhely, mint 
Bagnéres de Bigorre, Eaux- 
Chaudes, Vemet les Bains, 

Ax les Thermes stb. keletkezett. A leglátogatottabb — Bagnéres de Luchon — vasas 
és kénes forrásait már a rómaiak is ismerték. Forgalmuk nem kis mértékben moz
dította elő a két tenger közti 900 kilométeres tranzverszális fit kiépítését a francia 
oldalon.

Mindenképpen kényelmes autóbuszokon kapaszkodhatunk át 2000 m-es hágó
kon és gyönyörködhetünk az Alpokra emlékeztető tájakban. A spanyol oldal hasonló 
útja is készül már.

A Maladetta csoport táján az őskőzet vonul at eltolódott. A Garonne eiedete 
és legfelső szakasza — az Arán völgy -— spanyol területre jut. Külön kis világ ez, 
amelybe északról csak a Garonne mentén, délről a 2072 m magas Bonaigua (Caldas) 
hágón juthatunk be.

De hát ugyan hol van még a kis Viella vendégfogadója a svájci Zermatt vagy 
déltiroli Goi ti na szállóitól. De hát a Maladetta szépségeit nem hirdetik az uta
zási irodák.

A Nyugati Pireneusok déli előhegysége szélesebb mint a nyugatié. A hosszanti 
völgyek között azonban egyik sem olyan jelentős, mint az Aragoné. Sok különböző 
csapású Sierra-vonulat közül a legdélibb Sierra del Monsech még 1685 m magas, jól
lehet 70 km-re van a főgerinctől. A kisebb medencék közti réteglépcsőket a Sierrák 
között a folyók szűk szurdokokban vágták át. A magas medencék tűlevelű erdőkkel, 
rétekkel, üde tájak, de az alsókban már mediterrán cserjés az uralkodó, s öntözésre 
szorul a földmívelés.

A Segre hosszanti völgye jelöli a határt a Keleti Pireneusok felé. Csak 1571 m-re

Alquezar látképe a Pireneusokban.
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kell emelkednünk a Col de la Perche hágón, hogy átjussunk a Tét völgyébe. A Toulouse— 
Barcelona vasút északnyugatnak rövidít az 5355 m hosszú Puymorens alagúton át. 
A másik fővonal a Földközi tenger partján kerüli meg a hegységet és változatos 
szépségű tájakon robog át a vonat.

A Pireneusok 1 egyezőszerűen szétnyíló vonulatokkal végződnek a Földközi tenger 
felé. Űjból a középhegységi formák válnak uralkodóvá. A széles északi mészkővonulatot 
a folyók szurdokvölgyei 1000—1200 méteres magas fennsíkszerű részekre
szabdalták.

A Corbiéres és Albéres vonulatok a tengerig érnek. A tengertől 50 km-re még 
több magas csúcs van (Puigmal 2909 m, Mt Canigou 2787 m). A jégkorszakban csak 
ezek voltak eljegesedve s így nemcsak gleccserek és tavak, hanem kárfülkék és 
vízesések is hiányoznak.

A mediterrán éghajlat következtében az erdőiden kissé kopár szántóföldek 
öve 1000 m magasságig ér, de felnyúlnak a szántók az erdők közé 1600 m-íg is. 
Csak a legmagasabb részeken találunk fenyveseket, alul paratölgyesek s méginkább 
macchia borítja a hegyeket. Az őszi esők rengeteg törmeléket szállítanak, megtöltve 
velük a völgyeket.

Öntözésre - zonban leg- B— — muna
több helyen szükség van. A 
mediterrán növényzet jellem
zője : az olajfa 8—900 m 
magasságban is díszük. A 
szőiőmívelés ősi, a kukorica- 
termelés úiabb keletű. A me
leg völgyeket nem ritkán éri 
a hegyekről lerohanó mistral 
fagyos lehellete.

A Keleti Pireneusokban 
a Földközi tengerre nyíló 
pompás kis félmedencék ke
letkeztek. Északon Roussi- 
lon, délen Ampurdan. A ko
pár hegyek övezte Rousillont 
az öntözés gyümölcsössé, na
rancsligetekké, konyhaker
tekké varázsolta. A vasérc- 
és bauxitbányászat Roussil- 
lonban, de még inkább az 
Ariége völgyében teremtett 
virágzó helyi ipart.

Mindkét medencét a 
szorgalmas, vállalkozó szel
lemű, művelt katalánok lak
iák. Nem pásztor, inkább 
földmívelő nép. Zárt falvak
ban kőházakat épít s így már 
a települések is erősítik a táj 
mediterrán jellegét. A francia 
Perpignan s a spanyol Ge- 
rona, Figueras városok csak 
helyi jelentőségűek marad
tak, mert a hegység nem 
adott gazdag mögöttes te
rületet.

A Pireneusok közös vo- A Pic du Midi csúcs a Pireneusokban.



A M aladeta, Pic de Aneto felől nézve.

nása az aránylag csekély szélesség, a jelentős bányakincsek hiánya s az ennek követ
keztében hiányzó nagyipar. Ezért nem keletkeztek sehol nagy hágókapu városok, 
ahonnan a hegyvidékre kiterjedhetett volna az erőteljesebb gazdasági fejlődés.

Fokozta ezenkívül ezt sok helyütt a gerincek járhatatlansága. A Pireneusok kis 
tájegységei mindenütt az előttük fekvő nagy medencék gazdasági és politikai vezetése 
alá kerültek ; maga a hegység pedig megmaradt két eltérő művelődés közti válaszfalnak.

Mezőgazdasági munkáshiány az Egyesült
Államokban.

Az Egyesült Államok rendkívüli iram
ban fejlesztett hadiiparával büszkélkedik, 
de óvakodik feltárni azt a súlyos helyzetet, 
amibe ez a hadiipar a mezőgazdasági ter
melést sodorta. A jól fizető hadianyag- 
gyárak olyan nagyarányú néptömörítő 
hatásúak, amilyenre talán még nem volt 
példa. Detroit lakossága egyetlen esztendő 
alatt 336,000 fővel. 12%-kal gyarapodott, 
Chicagóba egy év alatt 149.000. Los- 
Angelesbe 14Í,000, San Diegoba 97.000, 
San Louisba 98,000 személy költözött be. 
S ha kisebb arányban is, de a többi ipar

város lakossága is tetemesen megnöve
kedett.A  kereskedelmi központok szolgál
tattak ugyan hadiipari munkásokat (New- 
York népessége 365,000 fővel csökkent), 
de legnagyobb részük mégis a mező- 
gazdaság köréből került ki. A mezei m un
kásokban pedig a háború előtt is hiány 
m utatkozott. A fellépett munkáshiányt 
még érezhetőbbé teszi, hogy a mező- 
gazdasági gépek előállítását 20%-kal csök
kentették s a műtrágyagyártást és a be
hozatalt erősen korlátozták. Ilyen viszo
nyok között fel kell tételeznünk, hogy az 
Egyesült Államok mezőgazdasági terme
lése nem tarthatta meg háború előtti szín
vonalát. P. J



SZÉKELY HÉTKÖZNAPOK
írta GÁSPÁR GYULA

89

Székely hétköznapok címen főként a székely asszonyok háziipari munkáját sze
retném leírni. Elsősorban édesanyám jut eszembe. Fehér hajú édesanyám ízig vérig 
székely asszony volt. Tizenkét gyermeket szült, s abból hetet felnevelt. Mire én, a leg
kisebbik, annyira cseperedtem, hogy emlékezni tudok iá — édesanyám haja ezüstös, 
hófehér volt. Fiatal, lánykori képe ott függött az első szoba falán. A fényképre még 
barna hajat festett a néhai vándorfényképész. Én azonban biztosan tudom, hogy csalt 
az a régi kóbor fényművész, aki a múlt század nyolcvanas éveiben végigkilincselte a 
székely falvak parochiáit. Belülről valami azt súgja nekem, hogy az én anyámnak 
mindig fehér haja volt! Olyan ezüstfehér haja, mint az angyaloknak. Ha karácsony 
estén a csillogó fenyőfán az angyalhajat látom, édesanyám haja jut eszembe. Édesanyám, 
a korán árvaságra jutott paplány n igyon szegényen, «ok küzdelemmel, sok gyerekkel 
élte le életét. Egész életében dolgozott. Kezének kérges símogatását most is érzem az 
arcomon. Főzött, mosott, szőtt, font, tilolt, kapált. Amint már előbb mondtam : székely 
asszony volt, dolgos asszony volt.

Nézzük hát, milyen egy székely ház hétköznapja.
*

Tavaszodik. Az eszterhéjról már lehullottak a jégcsapok. A házak oldalán nap
fényben csillog a hóié. A havas alján, a kis székely falvakban megpezsdült az élet. 
Az osztovátát már szétszedték, ott pihen a ház előtt, a tornác végében. A fehér
népek apraja nagyja a ház körül szorgoskodik. Most keltek ki a kis csirkék, de már verik 
a tojás héját a récék és libák is.

Húsvét közeledik.
A székely asszonyok a nagytakarítással bíbelődnek. Az őszi és tavaszi esők 

leverték a ház faláról a meszet. Pedig nincs annál szomorúbb látvány, mint a fekete,

Az előszoba a tornyos ággyal.



esőcsíkozta fal. Lusta, dologtalan, rest asszony az, aki ilyenkor nem lát hozzá a me
szeléshez. Lám, hogy igyekszik az egész falu. Az udvarvégén a földbeásott gödörben 
már oltják a meszet. Sistereg a sárgás mészkő, ahol víz éri és a gödörben buzog, 
fortyog a fehér lé. Az oltott meszet most már valami kiszolgált mosóteknőbe rakják, 
vízzel felhígítják s halványan megbékítik. Ez a kékítés azonban annyira halvány, 
hogy mikor megszárad a falon, fehérnek látszik. Akéldtetlen mész fehérje idegen, szemet 
bántó, sárgás-fehér. Valami ősi szépösztön törvénye szerint történik a kékpor mészhez 
való keverése. Ez az észrevehetetlenül halvány kék szín a székelyházak jellegzetes 
színe. A Székelyföld határvonalán, ahol már a falvak kevert népességűek, a házak 
falának színe elárulja a bennelakók nemzeti hovátart ozását. A székelyház nyílt hom
loka fehér-gyöngyszínben világít, zsindelyes vagy cserepes fedele rendet és tisztaságot 
hirdet. A román ház nyugtalan kék színe, félrecsapott, torzonborz kucsmára emlékeztető 
fedele, elhanyagolt udvara, kidőlt-bedőlt kerítése meghökkent. A szászok zárt kapuja 
s körülötte a magas téglakerítés zárkózott, büszke hidegséget lehel. Minden nép a 
háza építésén át mutatja meg lelkét.

A székely asszony tehát meszel. Kimeszeli a házat kívül-belül. Pedig sok munka 
ám ez! A rendes, nyolc-tízholdas székely gazda háza nem egyszobás putri, hanem 
tornácos ház. Mindjárt az utca felőli részen ott az első szoba, ahol csak ünnepen tar
tózkodik a család. Itt fogadják a tekintélyesebb vendéget, a háztűznézőbe jövő legény 
szüleit, itt áll a tornyos ágy, a falakon díszedények és a sarokban festett ruhásláda, 
benne az ünneplő ruhákkal. Már a neve mutatja, hogy ünneplő hely ez : első szoba.

Ju h o k  a székely havasokon.
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Egyetlen ajtója a lakószobába nyílik és a tornác felé nincs kijárata. Ablaka zsalugáteres. 
Ueszkapadlója súrolt és sárgásfehéren villan itt-ott elő a zöld és piros szőnyegek közül. 
A lakószoba valamivel tágasabb, mint az elsőszoba, padlója deszkázott s a főbb 
útvonalakon rongypokróc fedi. Rendesen két-három ágy van benne, ezenkívül kanapé, 
sublót, asztal, körülötte faragott vagy festett székek. Télen valamelyik sarkában osztováta 
áll s azon sző a ház asszonya. A lakószobának két kijárata van : az egyik a tornácra, 
a másik pedig a pitvarba nyílik. Sok házban a pitvar hátulsó részét kamara, más 
helyeken pedig a sütőkemence foglalja el. A pitvarból >> lakószoba ajtajával szemben 
nyílik a konyha bejárata. A tehetősebb helyeken mind a pitvar, mind a konyha 
padlója deszkázott, a szegényebb helyeken azonban csak sikált, földes a konyha alja.

Hát bizony két szoba, konyha, a pitvar, a nyárikonyha és az istállók kimesze- 
lése komoly és kemény munka a székely asszonyok számára. Ám a tavaszi nagy- 
takarításnak ez csak az egyik része, utána jön a súrolás, a bútorok, ablakok és a jtók 
lemosása. És mikor mindezekkel készen vannak, kezdődik a nagymosás.

Ilyenkor már kora- reggel felkel a székely asszony. A nyárikonyhában az üst- 
lábra felállítja az üstöt, vizet hord bele és tüzet gyújt az üst alá! Hadd forrjon a 
szapuló víz. Míg a tűz lobog, előkészíti a mosásra szánt ruhák halmazát. Halmaz biz 
az, mert a székely házban nem ritkaság a gyerek. Sőt, annyira nem ritkaság, hogy 
hattól tizenkettőig sorakoznak fel rendesen. Ha egymás mellett látjuk őket, mindjárt 
az orgonasípok sora jut eszünkbe. Ezenkívül még ott vannak az öregek: apó ésnannyó. 
Még jó, ha egy nap alatt befejeződik a szapulás egy-egv ilyen népes családban. Másnap 
aztán kezdődhetik a sulykolás. A csebrekbe rakott ruhát két gyerek a kisszekéren 
lehúzza a patak partjára a merengető helyre. A székely asszony pedig egy-két nagyobb 
leányával felállítja a sulyokpadot, mégpedig úgy, hogy a patak felé lejtsen. Nem 
baj, sőt még inkább jobb, ha a sulyokpad két lába beleér a vízbe. Most aztán kezdőd
hetik a sulykolás. A kiszapult ruhát egyenként megmártogatják a kristálytiszta havasi 
patak vizében s a padra helyezik. És máris csattognak a sulykok, csak úgy vissz
hangzik tőlük a patak égerfákkal benőtt szakadékos oldala.

K endertilolás.



M unkában a szövőszék.

így hajladoznak, görnyednek nehéz munkában a székely asszonyok a tiszta- 
vizű hegyipatakok partján. Nehéz munka a szapulás es sulykolás, de minden székely 
asszony szívesen fárad ezért, mert szereti a tisztaságot. A székely férfiak lengyolcs 
inge messzire virít vasárnap reggel, mikor a templomba igyekeznek. A tisztaság a 
székelynek éppúgy tartozéka, mint a báránynak a gvapja.

*

A hegyek oldalán már zöldéi a vetés. Elérkezett a kapálás ideje. Válj a már 
a kapát a törökbúza és a pityóka (krumpli). A férfiak már hajnalban kimentek a 
hegyekre dolgozni. A székely asszony sem maradhat tétlen. Ellátja a házkörül az 
aprójószágot, kicsapja a csordába a tinót és a malacokat, aztán hozzálát az étel- 
készítéshez. A Nap még messze jár a deleléstől, de a fuszulykaleves vize már fő. 
Reggel csak elszalonnázgatnak a férfiak, de ebédre meleg étel kell nekik. Igaz, hogy 
már a szalonnán is jócskán látszik, hogy megszólalt a kakuk. Pedig betartották az 
ősi szokástörvényt, hogy kakukszó előtt nem szabad a füstölt szalonnához nyúlni. 
Nem is nyúltak addig hozzá, de sok a száj és erős a mezei munka. Fogy a szalonna 
szemlátomást. Bölcs emberek voltak az öregek, mikor ezt a házitörvényt megalkották. 
Télen, mikor csak a házkörül szöszmötöl az ember, megvan szalonna nélkül is, de a 
mezei munkához erő kell és kiadós táplálék. Tartogatni kell hát a szalonnát erre az 
időre. Node már kész is a fuszulykaleves és az eresztett puliszka is, elé hát a túrót 
s szempillantás alatt elkészül a túróspuliszka. Most aztán az egészet gyorsan étel
hordókantárba és lehet indulni vele. Odakint a hegyoldalban addig már nézegetik a 
férfiak a Nap árnyékát. Mire az árnyék fejére tudnak lépni, ott kell legyen az étel.

Délután munkába áll újra a család. Most már a fehérnépek is beállnak a sorba



és dolgoznak naplemente tájig. Az asszonyok valamivel korábban félbehagyják a 
munkát és sietnek haza. Bizony, sietni is kell : jön a csorda, az aprójószág elülni 
készül és még a vacsorát is meg kell főzni, mire a férfinépség hazatér.

*
A tavaszi munka nagyja befejeződött.
Itt az ideje tehát a gyapjumosásnak s a fésülésnek. A juhok sem fáznak ezután 

a havason. A múlt hetekben megnyírta már őket a majorgazda s hazahozta a havas
ról a gyapjút. Bizony, zsíros, piszkos, nehézszagú ez a gyapjú, tele bogánccsal, alom
mal s más szeméttel, de majd megtisztul mosás közben. Ha nem sok a gyapjú, egy-két 
nap alatt befejeződik a mosás, a Nap megszárítja. Ennek a gondozása mind a székely 
asszony dolga. Ám az ő dolga a fésülés is. Férfinép nem ér rá a fésülőu rostokolni 
egész napot. Reggel elviszi hát a székely szekéren a gyapjút és az asszonyt a fésülő 
telepre, az udvaron lerakodik s aztán elmegy dolgozni. Az asszony pedig beül a várakozók 
közé, kötöget s várja, hogy mikor kerül sorra.

A patak közben egyhangúan zúg, forgatja a vízi-kereket, a fésülőgép tépetője 
nvikorogAa hintázik es sisteregve forognak a tüskés kerekek.

Déltájig elfogy a sor eleje. Asszonyunk tehát egyenként hónaalá kapja a gyapjú
val tömött zsákokat és behordja a fésülőterembe. A .levegő finom lebegő gyapjú tör
melékkel tele. Ha besüt a Nap a gépterembe, ezüstösen csillognak a levegőben bil- 
lengőző szálak. A tépető üresen jár, most hát odaáll az asszony eléje és tenyérnyi 
foncsikákra lépegeti a szőnyegszerűen összecsomósodott gyapjút. Ezeket rárakja a 
tépető futó-posztójára és az behordja a fogak közé. A téptető dobjában kampós acél
fogak állanak sűrűn egymással szemben s ahogy a futóposztó közéjük szórja a gyapju- 
fiirtöket, mint valami marakodó kutyát, apróra tépik. A tépető túlsó oldalán már, 
mint selymes szálgyapju hull halomra. A tépett gyapjú most már a fésülőkerekek

Szénahordás.
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közé jut s a kerekek addig rendezik, simítják a gyapjuszálakat, míg omlós szőnyeggé 
nem puhítják. Ez a fésült puha gyapjutekercs újra zsákba kerül s majd ősszel a 
guzsalyra jut. Nyáron nincs idő a gyapjúval bajlódni.

. .  *
Lassan nyárba fordul az idő.
Lent az alföldeken — mondják — már levágták a búzát. Ott kaszálják a termést. 

Ahol sok van, nem becsülik meg eléggé. A Székelyföldön, a havas alján kevés búza, 
rozs, árpa terem. Még egyetlen a zab, amely kedveli a hegyet. Amiből kevés van, az 
mindig becses. A székely nép tehát nem is gondol arra, hogy kaszával fogjon az aratás
hoz. Sarló illik ahhoz, villogó, apró kéziszerszám.

Sarlóval bizony hetekig eltart az aratás, kaszával tízszer annyit levágna egy 
ember naponta, de a székely mégis inkább szereti a kicsi sarlót, mint a kávás kaszát. 
Aztán bevégződik az aratás és elkészítik a búzakoszorút a templom számára.

Pihenni azonban nincs idő. rövid a nyár és sok a munka. A havason érik a 
málna. Málnászni kell, ízet kell főzni belőle télire. Mire az megvan, már nyőni lehet 
a kendert.

Gyermekszemmel legszebb munkának a havasi szénacsinálást láttam.
Hűvös, harmatos augusztusi reggel indul fel a falu népe a havasra. Elül men

nek a kaszás férfiak s a süldő legények, mögöttük a fiatalabb asszonyok és leányok 
serege. Egy-két gyermek is ott cselleng a havasi szénacsinálók között. Az asszonyok 
a nagyobb gyermekeket felviszik magukkal, majd el játszadoznak napközben a kaliba 
körül. Itt-ott még segíthetnek is a forgatásban.

A havasi réten a kaszások vonalban állnak. Hullnak a rendek! Az asszonyok a nyo
mukban, szétiázzák a friss rendek sorát : száradjon a napon. Estére fiókokba gyűjtik 
a félig száradt szénafüvet s reggel kisebb helyen újra elteregetik. A terítéket napjában 
kétszer forgatják. Hetekig eltart a takarás a havason. Végre aztán megszárad a széna, 
a férfiak karókat faragnak és boglyába rakják.

Kezdődhetik a hordás. #

Végére jár az őszi munka: a törökbúzatörés, pitvókr szedés s a behordás.

Székely fafaragók.
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A házak zsindely fedelén réggé lenki nt. fehéren csillog a hóharmat. Megütötte 
már a tyúkpajta tetejére kirakott sütőtököt is. Lehet már sütni, főzni belőle. Ha hó
harmat éri, megédesedik tőle mint a cukor.

Kint elpihent a természet, most már a házakban kezdődik a munka. Az ember 
farag, az asszony előszedi a fonnivalót.

A székely fonó általánosan ismert, tehát csak röviden említem. A jól fűtött szobá
ban a padokon és a kanapén körben ülnek az asszonyok és lányok. Mindegyik mel
lett ott a guzsaly és rajta a gyapjú vagy kender köteg. A nők fonnak, a legények szó- 
rakoznak s az öregek mesélnek. Szürkülettől éjfelig tart a fonó.

Mikor elfogy a fonnivaló, megkezdődik a szövés. Előkerül az osztováta és 
csattog a bordás leverőfa. Posztó, cserge, kendervászon és lengyolcs készül az osztovátán.

A székely házban minden elkészül, csupán a lábbelit és a férfiruha varrását 
fizeti meg pénzzel a gazda. A női ruhát és a fehérneműt már a székely asszony szabja 
és varrja. — Ha a székelyre azt mondjuk, hogy ezermester, akkor méginkább elmond
hatjuk ezt a székely asszonyról. Sőt a székelv asszony nem is ezer mesterséget, de ezer- 
egv mesterséget tud.

*

Amíg ezt a cikket írtam, édesanyámat láttam. íme most is ott ül a nagyasztal 
mellett. Előtte tetéz-halom gyapjú és durgát fon a pokróc szövéshez. A gyapjú tetején 
jókora vízikő nyomtatóknak. És fon édesanyám, fonogat csendesen s közben énekeli 
leány kora kedvenc dalát :

«Bércről visszanéz a vándor» . . . .

Nem tudom mi van a felhőkön túl, de gyarló emberésszel azt hiszem : édesanyám 
még a mennyországban is dolgozik...

Sül az ünnepi kürtőskalács.
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IRODALOM
Ilosvay Ferenc : Jó vadászatot. 2-1 ere

deti felvétellel. Budapest, 1943. 8° 290 
oldu. Dr. Vájná és Bokor kiadása.

Ennek a könyvnek két érdekes és 
jellemző arcvonása van. Az egyik az, 
hogy valósággal egy tájéknak, a homok
buckás Nyírségnek a szülötte. Ez határo
zottan földrajzi jellemvonás és mint ilyen, 
a vidék természeti viszonyaihoz igazodva 
a vad és a vadászat szempontjából vissza
tükrözi az em lített vidék földrajzi jellem 
vonásait : az apró vadat és ennek va
dászatát. A Nyírség jellemző homokbuc
kás vidéke és a buckák közé, a bizonytalan 
vízlefolyású vályúkba telepedett mocsa
ras, nádas, lápos foltok különleges, az 
ország többi részétől eltérő fészkeket 
biztosítanak az apróvadnak : főképpen a 
nyúlnak, fogolynak és a fácánnak. A szerző 
nagyon jól tudja jellemezni anélkül, hogy 
a földrajzi adottságokat különösebben bon
colgatná. hogy az apró vad ezen a területen 
hogyan és hol ver tanyát. Ennek a tele
pülésnek megfelelően módosul azután, 
ugyancsak az ország más vidékeitől el
térően, az apróvad vadászata is. A jó 
megfigyelő és az ugyancsak szerencsés 
tollú író azután nagyon jól leírja, gyakran

máshol szokatlan fogalomhasználattal, a 
különböző vadászati módokat. Ebben az 
az érdekes, hogy az apró vad-vadászattal 
éppen olyan gonddal és körültekintéssel 
foglalkozik, mint más vadászati könyv a 
nagyvadvadászattal. Eddig jóformán nem 
is volt olyan könyvünk, amelyik az apró- 
vadvadászatra ekkora gondot fordított 
volna, mert a vadászkönyvek általában 
sokkal nagyobb előszeretettel foglalkoznak 
a hazai vagy külföldi nagyvadakkal.

A könyv második és legfőbb sajátos
sága, hogy valósággal kézenfogva vezeti 
be a gyermekkorától kezdő vadászt az 
igazvadász mesterségébe. Nagyon kedve
sen írja le a szerző, amint kezdetben som- 
fabot-puskával kísérgeti édesapját az «ös
vényeken», hogy azokkal és a vaddal meg
ismerkedjék. Hovatovább sor kerül azután 
a kispuskára, majd idejében a nagyra is, 
de még mindig gondos apai felügyelet alatt. 
Ennek a folyamatnak a következménye, 
hogy a szerző mindig apja nyomdokain 
halad, még akkor is, amikor édesapját 
már elveszítette és hogy a könyv egyben a 
vadászaton át az apának emel mélységes 
tisztelettől áthatott, múlhatatlan emléket.

K. A.

ISMERTETÉSEK ÉS HÍREK MINDENFELŐL
Bolgár hazatelepítések.

A román fönnhatóság alatt maradt 
Észak-Dobrudzsa bolgár lakóit kicserélték 
a déldobrudzsai románokkal. Ez volt az 
első komoly bolgár-román népcsere. Éltben 
az évben létrejött az elvi megállapodás a 
bolgár és román kormány között a bessza- 
rábiai, mintegy 200,000 bolgár hazaköl
tözése ügyében is. Helyettük a Duna men
tén élő románajkúak és a macedónia- 
kucovalahok vándorolnának át Romá
niába. A kölcsönös átköltözés gyakorlati 
megvalósítása még az idő kérdése.

Kevésbé valószínű a 60,000, ú. n. 
tauriai bolgár hazatérése. Ez a népcsoport 
mintegy száz évvel ezelőtt került az Azóvi 
tenger északi partjára, ahol a Berda és 
Mocsola folyók között 28 helységben tele
pedtek le. A zárt tömbben élő bolgárok 
megtartották nemzeti nyelvüket és külön
állóságukat, amíg az em lített folyókon 
túlra vetődött töredékeik beleolvadtak 
a környező orosz néptengerbe. A tauriai 
bolgárok száma az előző világháború ide
jén 100,000 lehetett, de a forradalmi idők

10,000, az 1933. évi éhínség 20,000 áldo
zatot követelt soraikból. 1936—38-ban 
5,000 tauriai bolgárt hurcoltak Szibíriába 
és eszerint természetes szaporodásuk e l
lenére sem lehetnek most többen 60,000-nél. 
így  mondta ezt a soraikból származó 
Hadzsijszki Miso nevű fiatal író is, aki 
1942 nyarán Boris bolgár király védelmét 
kérte a tauriai bolgárok számára és népe 
legfőbb óhajának mondotta a hazatérést. 
A változott hadi helyzet azonban aligha 
teszi lehetővé a tauriai bolgároknak a 
Balkánra való átköltözését. P. J.

A Boszporusz szélességét
a különböző forrásmunkákban külön
féleképpen jelölték meg, 550— 770 m kö
zött ingadozott a megbízhatónak tartott 
kútfőkben közölt szélesség. Most végre 
német folyóiratok közlik, hogy pontos 
mérések után a Kis-Ázsiát Európát ól el
választó tengerszoros legkeskenyebb he
lyén, Rumili Hisszárnál, az északi széles
ség 41°5'6"-nél 685 m széles.
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A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERŰ FOLYÓIRATA

XV. ÉVFOLYAM  1944 6. SZÁ.M

NOKVÉGIA
írta CHOLNÖKY JENŐ tlr.

Amikor a hajó a nyílt tenger felől Norvégia partja felé közeledik, különös, síma 
gömbölyű hátú sziklazátonyok tűnnek föl, óvatosan kerülgeti őket a hajó, olyanok 
mintha valami óriási víziló volna ott a víz alá bukva, hogy csak a háta látszik ki.

Skandináviában sereknek nevezik ezeket a sziklazátonyokat. Valóságos szigetek is 
feltűnnek köztük s némelyiken valami romhoz hasonló, merészvonalú sziklacsoport is 
áll, gyönyörűen kiemelkedve a hátul homályosan megjelenő norvégiai sziklafalak szürkés 
fátyolából. A nagyobb szigetecskéken tarkára festett faházak tűnnek fel, mint gyermek- 
játékok. Ezek halászfalvak, néhány emeletes, vagy földszintes házból állnak s azért 
olyan feltűnő színűek, hogy a tenger fölött igen gyakran ott lebegő vékony ködben 
a hazatérő halászok könnyen felismerjék saját otthonukat.

A szigetraj közt óvatosan lavírozva, a hajó úgylátszik valami rémületes, ezer 
méter magas sziklafalnak megy neki. Aggodalommal nézzük, hogy hol fog itt kikötni, 
hisz a hullámok mennydörögve törnek meg s házmagasságú habtorlaszban szökken
nek föl a sötét sziklákon!

Amikor már a sziklafalak visszhangozzák a hajó szirénájának jelzését, egyszerre 
óriási rés, hatalmas hasadék tűnik föl a sziklafalon s a hajó befordul ebbe az alvilági 
kapuzatba. A bámuló szemlélő, előtt csodálatos, soha nem látott sziklasikátor tűnik

Serek ugati p a rtja i előtt.
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R aftsund a Lofotok közt. K ilátás a B raksettinder csúcsra és a Trolfjordra.

föl. Jobbról-balról 1000'—2000 méter magas sziklafalak, olyan közel egymáshoz, hogy 
szinte aggódik az ember, elfér-e köztük a szép nagy gőzhajó. Gondoljuk meg, hogy 
a Szent Gellérthegy 112 méter magas a Duna fölött s most képzeljünk el tíz Gellért
hegyet egymás tetején, de a Duna mindkét partján, úgy, hogy ezek az igen meredek, 
vagy egészen függőleges sziklafalak 20—30, néha 50 km hosszúságban szegélyezik a 
folyamot. Mintha Budapesttől Székesfehérvárig ilyen sziklasikátorban tennénk meg 
az u ta t!

Ez a csodálatos sziklafolyosó a fjord. Ilyen fjordok csipkézik Norvégia magas 
partjait véges-végig. Egyik szebb a másiknál. Némelyik tágas, szétágazó, a másik 
rendetlen, zegzugos, de mindig olyan nagyszerűek, olyan lenyűgözően óriási méretűek, 
hogy egészen idegen világnak tűnik föl. Igen gyakran óriási vízesés zuhog le a fjord 
falain, szinte kábító nézni azt a víztömeget, amely a sziklafal tetején egyszerre le
bukik a sokszáz méter magasságból. A mi Szent Gellért hegyünk elvesző sziklacsoport 
volna a kőszikláknak ebben a félelmetes, zordonan fenséges rengetegében. A fjordban 
rendesen szélcsend van s a víz tükörsima. Ezért a sziklafalak tökéletes tisztasággal 
tükröznek s mintegy megkétszereződnek a sikátor óriási méretei.

Végre elérkezik a hajó a fjord belső végéhez. Ott szárazföld van, kis síkság, 
talán városka is csillog ott, mindenesetre kedves, szép turistaszállóval. De a kis sík
ságon túl, a szárazföldön is folytatódik a sziklasikátor. Szálljunk partra s menjünk 
föl ezen a sikátoron. Vad patak zuhog le a fenéken, szikláról-sziklára s ennek a jmtak- 
nak kis deltája az a síkság, amelyen a városka házai állnak. A patak völgye nagy 
esésű, ugyancsak dolgoznunk kell, hogy a pompás túristaiiton fölfelé menjünk, mind 
magasabbra és magasabbra. A völgy keresztmetszetének alakja nem olyan, mint a mi 
hegyeinkben látható patakvölgyeké. Mert a rendes, nagy esésű hegyi patakok völgyé
nek keresztmetszete V alakú. Aki járt a Magas Tátrában vagy a Radnai havasokban,
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az felismeri, hogy ez a völgy éppen olyan teknővölgy, mint amilyen a Nagy Tarpatak 
völgye, vagy a Felkai völgy a Magas Tátrában.

Hosszú út, nagy emelkedés után fölérkezünk a völgy felső végéhez s ott látjuk, 
hogy kis gleccser függ le a hegytetőről a patakvölgy fejénél. Mellette visz az út és végre 
a hegytetőre érkezünk. Csodálattal látjuk, hogy nincsenek ott magas hegycsúcsok, 
hanem végtelen kiterjedésűnek látszó fennsík terül el előttünk. A fennsík egyes részeit 
hó, fim és jég borítja, de nagy területek jégmentesek s ezeken alig van valami igen 
csekély növényzet. Kő, kőszikla mindenfelé. Ezt az 1000, 2000 méter magas fennsíkot 
fjeidnek nevezik s erről indulnak le a teknővölgyek nyugat felé, hogy fjordokban 
folytatódva, a nyílt tengerbe juttassák az olvadó hó vizét. A fjeldek keleti oldalán is 
indulnak le teknővölgyek, de ezek nem jutnak el a Botteni öbölbe és a Balti tengerbe, 
mert közben nyúlik végig Svédország sokkal alacsonyabb dimbes-dombos sziklavidéké
nek széles övezete. A teknővölgyek mindig szép nagy tóban folytatódnak. Olyanok 
ezek a tavak, mint a fjordok, csak nincsenek összeköttetésben a tengerrel. Olyanok 
tehát, mint az északitáliai tavak, a Maggiore, Como, Garda stb. Ezek is teknővölgyek- 
ben fekvő, csodálatos mély tavak, hisz a Como tó pl. 400 m mély a legmélyebb helyén. 
A fjordok is mindig többszáz méter mélységű medencék, tele kristálytiszta tengervízzel.

Tudnunk kell, hogy ezek a teknővölgyek is, meg a fjordos tavak is a jégkorszak 
emlékei. Ezelőtt ugyanis mintegy félmillió évvel, geológiai értelemben véve tehát 
nem nagyon régen, Földünk egész felületének éghajlata valami hat fokkal hidegebb 
volt, mint ma. Ezt a különös időszakot nevezzük jégkorszaknak. Akkor hazánkban 
is hidegebb volt, olyan lehetett az Alföld éghajlata, mint ma Észak-Németországé. 
Füves puszta volt az Alföldön, ott legelészett az óriási mammuth s a hegyvidékek bar
langjaiban tanyázott az óriási barlangi medve, de megjelent a rénszarvas is. Ebben 
a csúnya, hideg időben egész Skandináviát, tehát Norvégiát, Svédországot, Finn
országot és Oroszország északi részeit óriási jégtakaró borította be, olyan, mint amilyen 
ma Grönlandot, vagy a délsarkvidéki nagy szárazföldet, az Antarktiszt takarja.

Ez a skandináviai jégtakaró legvastagabb helyén 2000 méter vastag volt s

A Hardanger fjord tavaszi virágzáskor.
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Oergen a kikötő felől.

gleccserekben oszlott szét a szélein. Norvégia nyugati lejtőjén óriásgleccserek nyomultak 
le s ezek vájták ki a teknővölgyeket is, meg a fjordokat is és ezek simították göm
bölyűre a sziklafalak lábánál elszórt szigeteket, a sereket is. Amint tehát Norvégiában 
látni lehet, az mind a jégkorszak emléke. Súrolt, vásott sziklák, túlmélyített völgyek, 
a fjordok nyílásában a tenger fenekén hatalmas morénák, felhalmozódott jéghordta 
törmelékhalmazok jellemzik az országot. Területének legnagyobb része hosszú, széles 
fennsík, helyenkint 2000 méternél is magasabb. Ez a fennsík a tenger felé igen mere
deken, Svédország felé, tehát keleten, lankásabban ereszkedik le. Norvégiához tar
tozik a keleti lejtőségnek az a része, amely a nagy Oslói, vagy Krisztiániai öbölre 
lejt. I tt  Oslo vidékén van Norvégiának legenyhébb éghajlatú, legalacsonyabb, tehát 
földművelésre némileg alkalmas területe. Norvégia kerekded déli végén is vannak 
kisebb lapályok, de bizony ezek nagyon is szegényesek. Nyugaton Bergen, Stavanger 
és még néhány kis város keservesen szoronganak egy-egy sziklapúpon, ott bizony 
földet művelni nem lehet. A nyugati parton csak egy helyen van nagyobb besüllyedés, 
alacsonyabb partvidék, s ez Trondjem vidéke. Itt még zabföldeket is lehet látni! 
Milyen jól esik látni ezt a néhány száz hold művelt földet a szörnyű sziklavilág zord 
képei után!

A norvég partok előtt elég sebesen áramlik a Golf áramlás meleg vize észak felé. 
Talán 100 km széles tengeri folyam ez itt s ellátja Norvégiát fűtéssel. Hozzá még 
itt állandóan fúj a nyugati szél, tehát a tenger fölött fölmelegedett, párával meg
rakodott légáramlás ellátja Norvégiát enyhe levegővel és a hegytetőkön bőséges hó
eséssel. Igaz, hogy a nyár hűvös, Trondjem körül a búza nem érik meg, de a tél viszont 
olyan enyhe, hogy Norvégia kikötői sohasem fagynak be, pedig messze túlterjed az 
ország az északi Sarkkörön, tehát pl. Tromsö, Hammerfest és Vardő városkákban



néhány hétig teljes sötétség van, nem kel föl a Nap és viszont nyáron heteken át 
nem nyugszik le, úgy hogy az éjféli Nap látványában gyönyörködhetünk.

És ez alatt a sarkvidéki éghajlat alatt villamosán világított, vízvezetékkel, csator
názással ellátott, kedves, tiszta kis városkák vannak, még múzeumot, iskolát, sőt 
mozit is találunk bennük. Ugyanolyan földrajzi szélességen, tehát ugyanolyan messze 
északon az Egyenlítőtől, mint Tromsö városka, ugyanazon a szélességen van Észak- 
Amerikától északra az a borzasztó vidék, ahol a Franklin-expedíció háromszáz embere 
elveszett. Valóban Földünknek aránylag legmelegebb helye Norvégia, aránylag, mon
dom, földrajzi szélességéhez képest!

Norvégia földje egyáltalán nem alkalmas sok ember letelepülésére. Mivel ég
hajlata igen egészséges, az ott élők okvetetlenül edzett, minden viharral, megpróbál
tatással dacoló férfiak lesznek, azért elég szapora a nép s igen hamar túlnépesedés 
keletkezik. Ezért már a középkorban a kivándorlásnak rendkívül érdekes alakja fej
lődött ki. Norvégiából kiindulva meghódították a dán szigeteket, majd Svédország 
területét, de mindez nem volt elegendő, messzebb vidékekre jártak rabolnijés hódítani. 
Normanoknak nevezték őket, ami annyit tesz, hogy északi emberek. Ok magukat 
vikingaroknak, harcosoknak nevezték. Elfoglalták Dániát, Észak-Franciaországot, 
majd Angliát kétszer is, sőt Dél-Itáliában is normán államot alakítottak. Normanok 
alapították Oroszországot is. Bámulatos vitézek és vakmerő hajósok voltak. Körül
belül 1000-ben Kr. u. fölfedezték Grönlandot és Észak-Amerika partvidékét is, bár 
ez a felfedezésük később feledésbe merült.

Ma sem tudnak otthon megélni. Legfőbb foglalkozásuk a halászat és a tengeri 
fuvarozás. Norvég halászok dolgoznak Japán körül a tengerekben, ugyanők mint 
halászok és bálnavadászok a Déli Jeges tengerben fejtenek ki nagyarányú tevékenységet.

A norvégek nagyon becsületes, erkölcsös emberek, de hidegek, szinte zordon 
jelleműeknek mondhatók az aranykedélyű, napsugaras svédekkel szemben. Egész életük

Häm mertest, Norvégia és a világ legészakibb fekvésű városa.
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Oslo az Ekebergről nézve.

igen nehéz munkában telik el, akár mint halászok, akár mint pásztorok, vagy mint 
iparosok dolgoznak. Közülük származnak a legvakmerőbb sarkkutatók, mint Nansen 
vagy Amundsen.

Norvégia területe 322,681 km2, tehát háromszor akkora, mint Csonka-Magyar- 
ország, de nem is egészen hárommillió ember lakik benne, tehát kétszer annyi, mint 
Nagy Budapesten. Ez bizony nagyon gyér népességet jelent, egy km2-re csak kilenc 
ember jut, Csonka-Magyarországon éppen tízszer ennyi! Fővárosa, Oslo 250,000 lakosú 
város, több nincs is olyan, amelynek lakossága több volna 100,000 léleknél. Oslo nagyon 
kedves, szépen fekvő, tiszta város, de nincsen benne olyan kedélyes, derűs élet, mint 
Stockholmban. Különösen meglepi az idegent az a nagy műveltség, amely mindent 
áthat. Még az ország északi részein lakó, rénszarvastenyésztő lappok is műveltek, újságot 
járatnak s tudnak írni-olvasni.

Norvégiához tartoznak a Spitzberga szigetek is, messze északon. Norvég nevük 
Svalbard. Nagy kincs ez Norvégia számára, mert a legjobb bálnavadászat központja 
és mert kitűnő szénbányák vannak a legnagyobb szigeten s Norvégiának más szene 
nincsen.

Amilyen zordonan fenségesek Norvégia tájképei, olyan zordonan nagyszerű a 
norvégek vagy normanok történelme s olyan zord, kemény, vasakaratú munkában 
folyik életük s ez szinte minden egyes norvégnek az arcán tükröződik. Annyi bizonyos, 
hogy Norvégia az egész Föld kerekségének egyik legműveltebb országa.
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HARMINCÉVES A MAGYAR TENGERKUTATÁS
írta PÉCHY-HORVÁTH REZSŐ.

Most volt harminc esztendeje, hogy az első magyar tengerkutató expedíció Fiúmé
ból Leidenfrost Gyula dr. kiváló tudós vezetésével útjára indult.

Az oceanográfia a természettudományok egyik legfiatalabb, de egyben leg
praktikusabb ága is. Jobbára a múlt század közepén fejlődött ki, amikor a hajózás 
széleskörű elterjedése a tenger jelentőségét hatványozott mértékben kiemelte.

A XIX. század első felében a nagy hajósnemzetek lázas sietséggel igyekeztek 
a tengerrel tudományosan megismerkedni, hogy az ezen a téren tapasztalható, év
százados mulasztást helyrehozhassák. Nagy áldozatkészséggel egyik expedíciót a másik 
után szerelték fel és küldték útjára.

A tengerkutatásba beletartozik a tenger partalakulatának vizsgálata, a tenger
fenék egyhangú domborzatának felderítése, a tengeri üledékek vizsgálata, a tengervíz 
összetételének, szintjének, gáztartalmának hőmérséklete, a tenger állat- és növény
világának stb. természettani tulajdonságainak, a tengervíz mozgásainak stb. a ten
derrel összefüggő minden természettudományi irányú megnyilatkozásának fel
tárása és vizsgálata.

A nagy nemzetek mellett a kisebb tengeri államok is igyekeztek kivenni a részü
ket a tenger feltárásának n nnes versenyéből. így a volt monarchia tengerén, az Adrián 
is már 1866-ban megindultak a kutatások, amikor az olasz és az osztrák-magyar 
haditengerészet négy év alatt térképezte az Adria egész medencéjét. Ezzel kapcsolat
ban WUllersdorf-Urbair báró felvetette az Adria tanulmányozásának gondolatát is. 
Indítványára a bécsi császári akadémia kebelében állandó Adria-kutató bizottság 
alakult, amely 1869-től 1877-ig működött.

Az osztrák Adria-kutatásnak egy darabig Fiume volt a középpontja, mert két 
fiumei haditengerészeti akadémiai tanár, Luksch József és Wolf Gyula volt a bizott
ságnak legtevékenyebb tagja. Az állandó bizottság parti és a szigeteken elhelyezett 
állomásai sikeresen mozdították elő továbbra is a tengerkutatás munkáját.

Magyarország 1874-ben lépett be a tengerkutató nemzetek sorába, amikor Szapáry 
Géza gróf fiumei kormányzó, a fiumei tengerészeti hatóság elnöke, hatósága egyetlen 
kis gőzösét, a Nautilust erre a célra átengedte és egyébként is igyekezett a tenger- 
kutatást elősegíteni. 1874-ben első útján a kattarói öbölig haladt a «Nautilus», később 
ezt több expedíció is követte a «Deli»-n és a «Nautilus»-on.

Az Adria kutatásának második fejezete az osztrák Adriaverein megalakulásával 
kezdődik, de ezzel a tengerkutatás súlypontja is áthelyeződött Fiúméból Triesztbe. 
Az újabb vizsgálatok bázisa 1904-től a trieszti zoológiái állomás lett. 1905—1907-ig 
egy kis motorosbárkával végezték a kutatásokat, de 1907-ben új hajót szereztek 
be és ezzel az év minden szakában járhatták az Adriát.

Hasonló tevékenységet fejtettek ki az olaszok is, akik 1909-ben tengerkutató 
bizottságot alakítottak, amelyet a haditengerészet hadihajók díjtalan átengedésével, 
az állam és a társadalom pedig jelentős anyagi támogatással segített munkájában.

Az Adriakutatásnak ebben az új fejezetében csak magyar részről nem történt 
semmi. A fiumei tengerkutató központ feloszlásával csaknem minden tevékenység 
megszűnt, legfeljebb egészen kis, alkalomszerű kutatások történtek, főleg a tenger 
állatvilágával kapcsolatban. Ezek a kutatások nem lehettek rendszeresek, miután 
hiányoztak a megfelelő állomások, a kutatóhajó és az anyagi támogatás. A magyar 
tensierkutatók közül Leidenfrost Gyula dr., Daday Jenő, ifj. Entz Géza, Soós Lajos 
és Vángel Jenő dolgoztak a magyar királyi tengerészeti hatóság csak napokra átengedett 
hajóin és csak a Quarnero állatvilágának vizsgálatával foglalkozhattak. Ugyanakkor 
a szerencsésebb horvút tengerkutatók hosszabb biológiai tanulmányutat tettek az 
Adria sziget-tengerében a kutatásra átengedett «Margita» nevű iskolahajóval, az isztriai 
Rovignóban levő német állomás szakemberei pedig a «Rudolf Virchov» nevű kutató- 
hajóval sok tudományos kirándulást tettek Dalmácia keleti vizein, a partok mentén.
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A magyar tengerkutatás megindulását elősegítette, hogy az osztrák Adriaverein 
<(Argo» motoros kutatóhajója sok útján csak részletkutatásokat végzett és az átkutatott 
adriai harántkeresztszelvények némelyike csonkán végződött. A fel nem kutatott szel
vényeket időszerűnek látszott a magyaroknak bejárni és kikutatni. A csonka szelvények 
szinte önként kínálkoztak kiegészítésre és így lépett előtérbe a három nemzet oceano- 
ráfusai körében az a gondolat, hogy valamennyien munkába álljanak, mégpedig a 
szoros együttműködés és a működésterület felosztásának jegyében. Az 1906. évi milánói 
nemzetközi halászati kongresszuson a kiváló osztrák tengerkutató, Cori felvetette 
ezt a gondolatot és kiegészítette azzal, hogy nemzetközi rendszeres tengerkutatásokat 
kellene bevezetni. Mintának az Északi tengeren folyó nemzetközi tengerkutatás szer
vezeteit és módszereit ajánlotta.

A gondolat általános tetszésre talált és a következő évben Velencében megalakí
tották az olasz-osztrák nemzetközi tengerkutató-bizottságot. «A nyílt Adrián négy 
olasz és négy osztrák keresztszelvényt vettek fel — írja ezekről az eseményekről 
Leidenfrost Gyula, a leglelkesebb magyar tengerkutató — és ezeknek mentén mind a 
két bizottság, az évnek mind a négy szakában, minden évben ugyanazokon a napokon, 
végeztek egyforma kutatásokat a nemzetközi tengerkutatás eszközei és módszerei 
segítségévei. Az osztrák bizottság működését a bécsi Adriaverein, az olaszét pedig a 
Comitato Talassografico végezte. Az osztrák kutatások kiindulópontja Trieszt, az 
olaszoké pedig Venezia. Az olaszok a «Ciclope», az osztrákok a «Najade» nevű hadihajót 
kapták meg az időszaki kutatásokra, megfelelő átalakítással.

R éth ly  A ntal m eteorológiai megfigyeléseket végez.



Az osztrák kutatások 
felszereléséhez a bécsi Tudo
mányos Akadémia, az oszt
rák közoktatásügyi minisz
térium, az osztrák földrajzi 
társaság és magánosok meg
lepően rövid idő alatt 36,000 
koronát adtak össze, az olasz 
■expedíciókat pedig az állam 
évről-évre a tengerkutatásra 
biztosított 50,000 lírájából 
szerelték fel.

A két bizottság a világ
háború kitöréséig összesen 
tizenegy időszakos kutató- 
utat rendezett. A munka 
eredményét két vaskos kö
tetben és több kisebb mű
ben csakhamar közrebocsá
tották.

Az olasz-osztrák Adria- 
kutató-bizottság a mun
kába a magyar kutatókat 
is bele akarta vonni. An
nak ellenére, hogy a ma
gyar kormányhoz intézett 
felszólítására választ soha 
sem kapott, a nemzetköz 
bizottság a Quarnero területét hallgatólagosan meghagyta, fenntartotta a magyar 
tengerkutatók müködésterületének. Mivel hivatalos helyen a tengerkutatás kérdését 
agyonhallgatták, az ügyet a Magyar Adria Egyesület vette kezébe. Három évi 
munka és előkészítés után Gonda Béla miniszteri tanácsos, az Adria Egyesület 
elnöke kérvényt adott át Hauss Antal tengernagynak, az osztrák-magyar hadi 
tengerészet parancsnokának és az Adriakutatás magyar szakembereinek kutató- 
útjaira a «Najade» hadihajó átengedését kérte. A tengernagy, aki jeles oceano- 
gráfus is volt, szívesen teljesítette a kérelmet és 1913 június 13-án átengedte a «Najade» 
hadihajót, azzal a megjegyzéssel, hogy «a cs. és kir. hadügyminisztérium tengerészeti 
■osztálya a maga részéről a legnagyobb készséggel hajlandó támogatni a Magyar Adria 
Egyesületet elismerésreméltó törekvésében, amelyekkel a nemzet közi Adria kutatáshoz 
■csatlakozni kíván.»

1913 október 13-ika örökké emlékezetes nap a magyar tengerkutatás történeté
ben. Ezen a napon indult el — többheti lázas előkészület után — első útjára az első 
magyar tengerkutató expedíció, az Adria Egyesület titkára, Leidenfrost Gyula veze
tése alatt. Ezt megelőzően 1913 augusztus hónapjában Leidenfrost résztvett az osztrák 
Adriaexpedíció — számszerint tizedik — útján és munkájában, hogy tájékozódjék a 
kutatóút munkabeosztása, szervezése és anyaggyűjtésének módjai felől. Az osztrákok 
mögött ekkor már hároméves munka állott és így értékes gyakorlati tanácsokkal 
láthatták el a magyar expedíció vezetőjét.

Az Adria Egyesület a vallás- és közoktatásügyi minisztertől 5000 korona (a horvát 
kutatóknak az országos kormány 10,000 koronát, a horvát tudományos akadémia 
2500 koronát és teljes felszerelést adott!), a kereskedelmi minisztertől pedig 3000 korona 
segélyt kért. A kérvényekre csak hónapok múlva, az expedíció befejezése után érkezett 
elutasító válasz. így az Adria Egyesület tudományos intézetektől, egyesületektől és 
magánosoktól kapott adományokból szerelte fel az expedíciót, amelynek céljaira a 
Budapesti Hírlap átengedte a Rákosi Jenőtől évtizedeken át a magyar iskolahajóra 
gyűjtött tekintélyes összeget is. Anyagilag megerősödve most már beszerezhették a

Aszpirációs pszichrom éter.
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kutatásra szükséges műszereket és megalakították az Adriakutató bizottságot is. 
Elnöknek Kövesligethy Radó egyetemi tanárt választották. Az első expedíció részt
vevői pedig a következő tudósokból állottak : meteorológus : Réthly Antal, a Meteoro
lógiai és Földmágnességi Intézet asszisztense, hidrográfusok : Koch Nándor tanár, 
Kormos Tivadar m. kir. geológus, valamint Szilber József, az Egyetemi Szeizmológiai 
Intézet asszisztense, biológusok : Soós Lajos múzeumi őr, egyetemi magántanár, Hankó 
Béla egyetemi tanársegéd és Leidenfrost Gyula. Mivel Kövesligethy Radó az első úton 
másirányú elfoglaltsága miatt nem vehetett részt, helyetteséül Leidenfrostot jelölte ki, a 
hidrográfiai munkálatok vezetésére KormosTivadart. biológiai vezetővé pedigSoósLajost.

Az 554 tonnás «Najade» hadihajót, amely az első expedíció elindulásakor már 
22 év óta állott szolgálatban, 1911-ben ilyen tudományos kutatás és laboratóriumi 
munka céljaira megfelelően átalakították és berendezték. Egv nagv és egy kisebb 
laboratórium épült a fedélzeten, rekeszes akvárium-medencét, villamos hálófelvonókat 
szereltek fel a hajóra, a különböző meteorológiai műszereket pedig a fedélzet egyes 
pontjain építették be, illetőleg rögzítették meg.

1913 október 13-án délután 2 órakor indult el első, még csak próbaútjára a 
«Najade», az első magyar tengerkutató expedíció tagjaival. A próbaúton a következők 
vettek részt : Kövesligethy Radó, Lóczy Lajos, Leidenfrost Gyula, Gonda Béla, Roediger 
Ernő révkapitány, Róna Zsigmond, Schwalm Amadé, Hankó Béla, Réthly Antal, 
Lengyel Béla, Soós Lajos, Szilber József, végül a «Najade» tisztikara : báró Marschall 
Werner korvettkapitány, parancsnok, Margelik Tódor sorhajóhadnagy, Prinz Ottmár 
fregatthadnagy.

A próbaút Vegiia sziget Castelmuschio fjordszerű, hosszú öblének mélyéig tartott, 
miközben próbaállomásokat tartottak, egymásután próbálták ki az összes műszereket 
és elvégezték mindazokat a vizsgálatokat, amelyek egy elsőrendű szelvényállomáson 
történni szoktak. A próbaútról az esti órákban tértek vissza Fiúméba, ahonnan másnap 
azután útrakelt a «Najade». A három hétig, vagyis október 31-éig tartott kutatóút 
alatt a «Najade» Cattaróig bejárta az Adria keleti partvidékét, szigettengerét és összesen 
136 állomáson végzett megfigyeléseket. Ezek között voltak első- és másodrendű, fel
színi és biológiai állomások. Útvonala a következő volt : Canale di Maltempo, Vegiia, 
Arbe, Lussin, Zengg, Pago, Canale della Montagna, Novigrad, Ossero, Zűri, Zara, 
Morter, Sebenico, Porno, Busi, Pelagosa, Gravosa, Teodo, Cattaro, Metkovics, Spalato 
Vallegrande, Puntadura, Lussin, Canale di Farasina, Fiume.

Hatalmas anyaggal, értékes tudományos eredményekkel megrakodva érkezett 
vissza az expedíció Fiúméba. A gyűjtött anyagot már részben a «Najade» fedélzetén 
feldolgozták, másik része a Nemzeti Múzeumba került.

A második magyar tengerkutató expedíció — ugyancsak Leidenfrost Gyula veze
tése alatt — 1914 tavaszán 
indult el az Adrián. Célja 
ennek is az Adria természeti 
viszonyainak, állat- és nö
vényvilágának, főképpen 
pedig a mélytenger kutatása 
volt. Ezt az expedíciót 
azonban idő előtt be kellett 
fejezni a külpolitikai égen 
tornyosuló fenyegető vihar
felhők miatt s a kitört világ- 
háborri azután véget is ve
tett a reménykedve indult 
magyar tengerkutatásnak.

A harmincas évforduló
kor felkerestük otthonában 
a magyar tengerkutatás 
megteremtőjét, dr. Leiden- 

T eknősbéka a Pom o-m edencébői. frost Gyula főiskolai tanárt.T eknősbéka a Pom o-m edencéből.
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A hálók anyagának szétválogatása.

Dolgozószobája valóságos kis tengeri múzeum. A falakon kézzel színezett francia 
rézmetszetek, angol offsetnyomatok, olajfestmények. Valamennyi tengeri hajót és 
tájat ábrázol. A könyvszekrények telidesteli tengerészeti könyvekkel, díszes csiga- 
és kagylóhéjakkal, kitömött tengeri állatokkal stb. Az egyik szekrény tetejéről a «Najade» 
kicsinyített mása néz le a zsúfolt íróasztalra. Ezzel a hajóval kutatta Leidenfrost a 
tengert. Erről terelődött a szó kutatásaira. A múltba révedező tekintettel kezd beszélni :

— Bizony, az idén már harminc esztendeje annak, hogy a Najade fedélzetén 
elindultunk első kutatóútunkra. A második 1914 tavaszán volt. Többet is terveztünk, 
de az első világháború végetvetett a magyar tengeri kutatásoknak. Értékes felszere
lésünk, amelyet Angliából, Norvégiából, Dániából és Németországból szereztünk be, 
ottmaradt Fiúméban a Haditengerészeti Akadémián és elkallódott a zivataros idők
ben. Még szerencse, hogy a gyűjtött anyagot még idejében felszállítottuk a Nemzet i 
Múzeumba és más tudományos intézetekbe. A két expedíción mintegy 4000 kilométert 
tettünk meg. Kutatásainknak nemcsak tudományos, hanem gyakorlati eredménye is 
volt. Az Adria északi részében, a Pomo medencében, új szkampi halászterületet fedez
tünk fel. A szkampit, ezt a nemes rákot, mindenki ismeri, aki a tengermelléken meg
fordult, sőt békében a budapesti csemegeüzletek kirakataiban is sokszor láthatták. 
Az új halászterületet a spalatói halászok mindjárt birtokukba is vették. Pomo szigete 
ott áll a tenger közepén, mint valami barnásvörös cukorsüveg. Hajó még véletlenül 
sem téved arra, annyira kiesik a forgalom htjából. Az a csodálatos, hogy minden állat, 
amit a sziget körül kihalásztunk, vérvörösszín ti volt. Alkalmazkodtak a környezethez.

— Sok érdekes élmény akadt mind a két úton, de valamennyi között a fóka- - 
vadászat volt a legizgalmasabb. Igenis, a Földközi tengerben is élnek fókák, de nem 
az északi borjúfóka, hanem a barátfóka. Azért nevezik így, mert a színezete olyan, 
mintha barátkámzsát hordana. Csak kis háremekben él, de olykor csapatokba verődik, 
akkora csordákba azonban, mint a borjúfóka, sohasem verődik össze. Magános szi-
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getek üregeiben, barlangjaiban, a hajózási útvonalaktól távol remetéskedik. Pomo 
partján is tanyázik, de nem ott, hanem Busi egyik barlangjában akadtunk rá. Ez a 
híre§ kékbarlang szomszédságában van, amely vetekedik a Capri-ival. A koromsötét 
barlangban vadászaink el is ejtettek kettőt, de sajnos, lesüllyedtek a tengerbe és 
nem bukkantak fel többé. Így azután a Nemzeti Múzeumban még ma sincs kitömött 
barátfóka. A második expedíción újból megközelítettük a barlangot. A fókák künn 
■evickéltek a napsütésben, de amire odaértünk, nyomtalanul eltűntek.

Szemem az egyik szekrény üvegablakán nagy cápaállkapocsra téved. Több sor
ban csúnya hegyes fogak meredeznek rajta. Mindjárt meg is kérdezem a professzort, 
találkozott-e már emberevő cápával?

— Egyízben láttam, akkor is csak messziről. Érthető, hogy nem is vágytam 
közelebbről megismerkedni vele, hiszen könnyű ladikban eveztem, amit a cápa egyetlen 
farkcsapással felfordíthatott volna. Csak a felszint hasító háromszögletes hátúszójáról 
ismertem fel. A «Kék Adria» című könyvemben összegyűjtöttem minden ismertebb 
adatot, ami cápatámadásokra vonatkozik. Egyik jeles népszerűsítő írónk enyhe szemre
hányással is illetett, amiért rossz hírbe kevertem a szegény cápákat. Szerinte nem is 
annyira veszedelmesek azok. A cápa azonban azóta is többször rácáfolt. Tavaly nyáron 
például egy Abbáziában üdülő, húszéves német tengerészt kapott el, amint Voloscában 
a tengerben fürdött és pillanatok alatt masával ragadta a mélységbe. Ajánlom ezt

Leidenforst Gyula a R ichar-féle v ízm erítővei.
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az esetet azoknak a figyelmébe, akik szentül meg vannak győződve arról, hogy a fiumei 
cápát csak az újságírók találták ki, amikor nyáron eseményszűkében voltak. Irótár- 
samat pedig megkérem, lapozza át Young kapitánynak, a híres hivatásos cápavadász
nak «Shark! Shark!» című könyvét. Abban éppen elég fényképet talál a cápák szörnyű 
harapásairól. A legnagyobb adriai cápa, amelynek hulláját láttam, a lukovói volt. 
Ez meghaladta a hat métert.. .

— Hát az óriási tengeri kígyót látta-e professzor úr?
— Soha életemben, legfeljebb rajzban, Gould kapitánynak kitűnő könyvében, 

amelyben összegyűjtötte a legendás tengeri óriásokról szóló adatokat. Kisebb fekete
sárga, laposfarkú tengeri kígyók az Indiai óceánban és a Csendes óceánban valóban 
élnek, de ilyeneket sem láttam. A vasmacskák láncán állítólag néha a fedélzetre is 
felkúsznak és megmarják a matrózokat.

Az íróasztalon nagy halom könyv és irat között ott látó m a «Kék Adria»-t is. 
A .professzor elfogja a tekintetemet :

— Ennek a könyvemnek megjelenése után sokan érdeklődtek, hogy főhőse, 
Veprinac apó, valóban élő alak volt-e? Nagyon megköszönném, ha megírná, hogy egy 
Premuda nevű öreg tengerészkapitányról mintáztam, egyébként azonban kalandjaival 
együtt költött személy. Lehet, hogy egy újabb kötetben még feltámasztom, csak mind
össze az a baj, hogy a napok 24 órából állanak. . . -

A két magyar tengerkutató expedíció komoly eredményekkel járt. A szaktudo
mány megelégedéssel fogadta és vette tudomásul az aránylag szerény lehetőségek között 
mozgó magyar expedíció kiváló eredményeit és ezek révén a tengerkutatás megbecsült 
művelői közé soroltak bennünket is. Ezért minden magyar hálás lehet az expedíció 
körül buzgólkodó kitűnő magyar tudósgárdának, legelsősorban pedig Leidenfrostnak, 
aki az expedíció munkájának oroszlánrészét végezte. Könyveivel különben is meg
kedveltette és népszerűvé tette a világmindenség egyik legcsodálatosabb, legrejtelme
sebb és legérdekesebb területét : a tengert.

Még a kedves kis hadihajó, a «Najade» sorsáról kérdezem.
— Az összeomlás után a jugoszlávok birtokába került, majd az olasz hadiflotta 

vette át. Egyébként ne gondoljon valami félelmetes, zord, állig felfegyverkezett hadi
hajószörnyre, mert a «Najade» fedélzetén mindössze csak két Manlicher-puska volt. 
De annál több tudományos eszköz, háló és egyéb tengerkutató szerszám. Ám azért 
szörnyen tiszteltek bennünket a civil-hajók : amerre csak elfüstölögtünk, óvatosan 
kitértek és siettek üdvözölni a hadihajónak kijáró háromszoros zászlóbevonással. Nekünk 
pedig jól esett ez a nagy-nagy tekintély.. .

Milyen kár, hogy a közbejött nagy események miatt nem lehetett többé folytatni 
az Adria kutatását. A jó öreg «Najade» bizonyára ma is szívesen indulna ismét egy 
ilyen útra. Hát még azok, akik annakidején fiatalon a fedélzeten utaztak!
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A PELSŐCI NAGYHEGY
írta STRÖM PL GÁBOR dr.

Gömör megye közepén, a Sajó vize fölött különös alakú hegy kelti föl figyelmün
ket. Ott emelkedik nyomban Pelsőc városkája fölött és szélesen terpeszkedő talapzatá
val keresztben zárja el a völgy tágulatát.

A városka felől nézve rendes, szabályos hegy, akárcsak a többi ezernyi társa, de 
ha a szemközti magaslatokról vagy térképen szemléljük, legott megváltozik.

Alakja valóban különös. Olyan, mintha valami nagy, magas hegyet félig szétlapí
tottak volna. Tetejét úgy, ahogy simára egyengették s csak töve meg dereka körül 
hagyták meg a hegyoldalakat.

A Nagyhegy szerény, mitsem mondó neve ellenére — igazi fennsík.
Méretei — környezetéhez viszonyítva — tekintélyesek. Hosszanti tengelye (mert 

nagyjában ellipszis alakú) mintegy 11 km, a kisebbik meg 5 km. Átlagos mérete 9 x 3  km, 
ami, a fennsík tetejét számítva, közel 30 km2-nyi területet jelent. Ekkora kiterjedés 
pedig termőterületen három-négy falu számára nyújtana gondtalan megélhetést. 
A Nagy hegy fennsíkjához mérten a budai Várhegyé csak 0*5 km 2.

A Nagyhegy különös alakja és tekintélyes mérete méltán kelt figyelmet, a tudo
mányos szemlélődés pedig a furcsa hegy kialakulását igyekszik felderíteni.

A pelsőci Nagyhegy, noha elszigetelten emelkedik ki környezetéből, még sem áll 
árván, egymagában. Tagja, része annak a nagyobb, terjedelmesebb fennsík-tömegnek, 
amelyik innen Pelsőctől Rozsnyóig, majd keletnek egészen a Bódva völgyéig terjed s a 
földrajzban Gömör-Tornai vagy Szilied karszt néven ismerjük. Nevezték egykor Magyar 
karsztnak is, a szlávok viszont Szlovák karsztnak mondják. Pedig volna ennek a java
részt magyarlakta különös vidéknek jó, találó és amellett régi népi neve : a Galyaság.

A Galyaság tájneve ma is él, de jóval szííkebb értelemben, mert csak arra a kicsi 
fennsíkra korlátozzák, amely Aggtelektől keletre, a Jósva-patak völgyétől délre terül 
el. Ezt az ősi magyar s ugyancsak találó nevet kellene a hasonló jellegű szomszédos terü
letre kiterjeszteni.

A tágabb értelemben vett Galyaság, illetőleg a Gömör-Tornai karszt, az Érces 
hegység (Szepes-Gömöri érchegység) déli lejtőinek támaszkodó hatalmas fennsík.

Délen, Ággtelek táján 400—500 m magas a t. sz. f., észak felé lassan, fokozatosan 
emelkedik és az Érces hegység tövében már 800—900 m-re hág. Ez a 400 m-nyi lejtés 
azonban mintegy 20 km-en oszlik meg, úgyhogy nem szökik szembe, sőt a sok hepe-hupa 
miatt észre sem vehető.

A lankás emelkedés mellett jelentősebb az, hogy a hatalmas fennsík tömegét mély 
völgyek, sőt valóságos tágulatok hasítják. Hosszant is, haránt is, de rendethnül. A völ
gyek némelyike 400—500 m mélyen hasít bele a fennsík testébe, úgy hogy tetőtől talpig 
szeli ketté. Ezzel szemben a fennsíkok tetején mélyedő völgyek alig 100—200 m-re vágód
nak be.

A fennsíkot ketté hasító mély völgyek bepillantást engednek a hegyek belsejébe. 
Nemcsak a hegyeket felépítő kőzetanyagot tárják föl, hanem a kőzetek elhelyezkedését, 
a hegyek belső szerkezetét is.

A fennsíkok anyaga legjavarészt — mészkő. Amellett többféle. Legalul sötétebb 
színű, szürke mészköveket találunk, erre pedig világosabb fehéres, sárgás mészkövek 
települnek. A többszáz m vastag mészkövek alján palás anyagokat találunk, ezek alatt 
pedig — de már csak az Érces hegységben — kristályos palák következnek.

A kőzeteknek ez az egymásra helyezkedése nem véletlen, hanem a földtörténeti 
sorrend eredménye. Először, még a földtörténet ókorában halmozódott föl az Érces 
hegységet alkotó palák anyaga, utána, a földtörténet középkorában, annak is a legele
jén (triász-korszak) a palás agyagok, majd (de még mindig a triász korszakban) a 
mészkövek. Mindezt a kőzetekben elvétve található megkövesedett élőlények marad
ványaiból tudjuk megállapítani.
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Középkori mészkőből áll a pelsőci Nagyhegy egész tömege is, tövétől a tetejéig. 
Itt még a mészkövek alá települő agyagos rétegek is a mélyben rejtőznek s csak északon 
buknak felszínre, ahol a Nagyhegy tömege már az Érces hegység előhegyeire támasz
kodik.

Az agyagos rétegek és a mészkövek egymásra települése jelentős tényező a fenn
síkok területén, mert ebből sok minden következik. Megelőzőleg azonban még a mész
kövek szerepét kell tisztáznunk, mert a fennsíkok különös, minden más vidéktől elütő 
tájképét a mészkövek különös viselkedése szabja meg .

A mészkő (a kősó és a gipsz) minden más kőzettől eltérőleg, vízben oldható. Nem 
a víz maga, hanem az esővízben mindig jelenlévő szénsav oldja a kőzetet. Az oldás 
mértéke nem nagy, de gyakori esők és mérhetetlen idők, évezredek során mégis 
tekintélyes.

Amellett a mészkő sosem tömör szikla, hanem réteges, pados, és telve repedésekkel, 
amelyek keresztül-kasul járják tömegét. Aztán a mészkő nem porlik, nem mállik szét, 
hanem szétrepedezik vagy feloldódik. Málladéka, talaja imigyen hiányzik vagy olyan 
kevés, hogy a kőzet hasadékait csak elvétve tömi el.

Oldás, repedések és talajhiány azok a körülmények, amelyek a mészkő fennsíkok 
domborzatának alakulásé banadöntő szerepet játsszák. Mindhárom tényező találkozásából 
alakul ki az a sajátságoshegyvidéki arculat, ami erre és.más mészkő-fennsíkokra annyira 
jellemző, hogy mását egyebütt, más vidéken, nem találjuk. A földrajz tudományában, 
megkülönböztetésül egyéb tájaktól (a horvát karszt mintájára) karsztnak mondjuk az 
ilyenfajta vidéket.

A karszt n e m  okvetlen kopár terület. Boríthatjafű, cserje is, sőt erdő is, mert karszt- 
jellege nem ebben, hanem a domborzat sajátosságában mutatkozik.

Amíg ugyanis közönséges, megszokott hegyvidéken a hegygerincek és völgyek 
egymást váltogatják és mindegyik hosszant fut, addig a karszt ban a mélyedések és magas
latok eloszlása egészen más.

A karszt-fennsík tetején tölcséralakú lyukak — magyarul: töbrök — százai mé
lyednek bele a fennsík testébe, a jóval ritkább magaslatok szerepe'pedig elenyésző.

Pelsőc városa. Jobbra  a 8ajó szurdoka, balra a Nagyhegy fennsíkja.
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Minden töbör nemcsak 
tölcséralakú, hanem való
ban tölcsér is, mert a csapa
dékvíz (eső, hóié) ezeken 
keresztül jut a fennsík bel
sejébe. Minden töbör, ille
tőleg sziklatölcsér egy-egy 
vízgyűjtő, amelyen a beléje 
esett vagy csurgott víz a 
fenéken rejtőző vagy tá
tongó sziklarepedésen át 
tűnik el. Hogy ez valóban 
így van, arról egy-egy ki
adós nyári zápor alatt 
magunk is meggyőződhe
tünk. Ha a töbör alját a 
belemosott finom agyag el
törni, a meggyűlt vízből 
töbörtó támad. Ilyen van 
Aggteleknél és Szilicénél.

A víz, tudjuk, ha nem 
kényszeríti nyomás, hő 
vagy gáz, csak lefele folyik. 
A töbrök vize, mihelyt el
tűnik a tölcsér hasadékán, 

továbbra is csak sziklahasadékban mozog tova, mert a töbrök mindegyike a fennsíkok 
tetején 300—400 m magasan van a környező völgyek felett. Az elnyelt víz valósággal 
lezuhan a hegy belsejét keresztül-kasul szeldelő hasadékok, repedések szövevényén át.

De meddig? Ameddig útját nem állja a repedésmentes agyagréteg vagy a meg
gyűl emlett víz.

A Nagyhegy északi harmadában az agyag Körös és Csetnek táján bukkan nap
világra. Mintegy 300—400 m magasan a t. sz. f. ; azaz 400—500 m-re a fennsík teteje 
alatt. A repedések lezuhanó, vagy lecsepegő vize eszerint csak az agyagrétegekig zuhan 
le, itt azonban megfordul és vízszintes irányban, szokott módján folyik tovább a mészkő 
repedéseiben. A különbség mindössze annyi, hogy mindez még továbbra is a föld alatt 
történik.

Azonban a szintesen mozgó víz sem folyhat végtelenségig a föld alatt. Hozzá kell 
alkalmazkodnia a mészkőrétegek alatt fekvő agyagrétegek fekvéséhez. Amerre az agyag 
felszíne lejt, arra veszi útját — sok-sok ágban — a földalatti víz is. Közbe persze a víz
erek, vízágak, akárcsak a napvilági vízerek, egymásba folyva, valóságos alvilági pata
kokká dagadnak. S ahol végül az agyag felszínre bukkan, kibúvik föld alól az alvilág 
patak is.

Csak mi, a Föld hátán élő emberek, nem vesszük nyomban észre a napvilágra bukkant 
alvilági patakot. Mi ezt is forrásnak tudjuk, akár csak a többit, holott a fennsíkok tövén 
fakadó források jóval nagyobbak. Pataknyi víztömeg ömlik ki itt a sziklák hasadéká- 
ból. Néha annyi, hogy egyetlen forrás vize nyomban malmot hajt, viszont a közönséges 
források vize mindig kevesebb.

De nemcsak a kibukkanó agyag mentén találunk nagy forrásokat a Nagyüegy 
tövében, hanem délebbre is, ahol még a hegy töve is mészkő. Ezeket a forrásokat már 
nem az agyag, hanem a fennsík belsejében, a repedések alfán felgyülemlő ú. n. karszt
víz kényszeríti napvilágra.

A karsztvíz ugyanis a mészkőhegységek belsejében, a sziklahasadékok szövevényé
ben meggyűlt víztömeg. Ott van, ott kell lennie mindenütt a fennsíkok alján is. Úgy 
gyűlik össze, úgy helyezkedik el, mint ahogy az asztalra tett nedves szivacs alján gyűlik 
meg a lefele szűremkedő víz és ahol oldalt nagyobb lyukat, könnyebb utat talál a szi
vacsból — kibuggyan, kifolyik.
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Ilyen nedves szivacshoz hasonlít az össze-vissza lyukgatott mészkőfennsík is. 
Repedéseiben, a fennsík alján meggyűlik a leszivárgó, lecsöpögő víz és oldalt, ahol leg
könnyebb az út — nagy forrásként, helyesebben kibúvó-patakként napvilágra bukkan.

A Nagyhegy tövében, köröskörül, mintegy tizennégy karsztforrást találunk. Kettőt t 
nyugaton és tizenkettőt a hegy keleti tövében, ami azt bizonyítja, hogy a mélységi agya
gok, illetőleg a karsztvíz felszíne is erre, a Sajó völgye felé lejt. Túlnagy forrás egy sincs 
köztük, tehát a forrásokat tápláló földalatti erek is kicsinyek. Kicsinyek, mert mielőtt 
a földalatti patakok egyesülhetnének, már napvilágra bukkannak és a közeli Sajóba- 
ömlenek.

A Nagyhegy földalatti vizeinek útja tehát nem is olyan titokzatos. Csaknem ugyan
úgy mozognak, mint a felszíni vizek, mindössze a mészkő-fennsík tömege takarja el.
A mélységben csak olyan csermelyek és kis patakok alakulnak, mint a felszíni völgyek
ben. A karsztforrások vizében tehát már valóságos, de földalatti patak vize tör a nap
világra.

A mozgó víz azonban sose tétlen. A felszínen kavicsot görget, medret mélyít és 
tágít, a mészkőben pedig üveget old.

Az oldás munkája már a felszínen megindul. Már akkor, amikor a sziklatölcséreket, 
a töbröket tágítja és mélyíti. Ezt a munkát a felszínen még a töbrökbe hulló eső vagy 
a bennök elolvadó hó leve végzi. Lenn a mélyben azonban a töbrök révén összegyűjtött 
és a repedéseken leszivárgó vagy lezúduló vizek az oldáson kívül már vájómunkát is 
végezhetnek.

Minél nagyobb a töbör, annál több vizet gyűjt össze s minél több víz zúdul a mélybe 
ugyanazon a hasadékon át, annál tágabbra oldódik idővel maga a hasadék.

Ugyanez a folyamat játszódik le, de még fokozottabb mértékben a szintes mozgású 
vizeknél is, csakhogy itt nem függélyes, kürtő alakú lyukak, hanem hosszant elnyúlt 
barlangok keletkeznek. Itt már valóságos patak mozog, amely (akárcsak felszíni társa) 
medrét nemcsak tágítja, henem mélyíti is.

Az igazi nagy és tágas üregek tehát nem annyira a függélyesben, hanem a víz
szintesben oldódnak ki. De akkor sem egyenletesen, hanem — szakaszosan. Alacsony, 
a bányatárókhoz hasonló hosszanti üregek, magas, tágas boltozatos termekkel válta-

Ki látás a Szilijei fennsík pereméről az Érchegységre. Balra K rasznahorka vára.
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bajo

Zsom boly

Mészkő - fennsík _ ___
koznak. A boltozatok kőtuskói 
aztán idővel meglazulnak, le
zuhannak, mire a barlangi ter
mek még magasabbak lesznek. 
A boltozatos üregeket tehát a 
sziklaomlás is tágítja, sőt az 
omlás helyenkint annyira halad, 
hogy a barlang mennyezete 
kilyukad, felszakad.

Ilyen átszakadt boltozati 
üreg van a Nagyhegy tetején is: 
a Csengő lyuk a bódva-völgyi 
fennsíkon, a Vecsem-bükön 
pedig több «ördög-lyuk», zsom- 
bok is akad. Valóságos termé
szetes aknák és mélységük több 
helyt a 100 m-t is meghaladja.

A zsomboly tehát be
szakadt s nem kioldott kürtő, 
de csak ott szakadhat be, ahol 
előzőleg már oldott üregek, 
barlangok keletkeztek.

Van szintes kiterjedésű 
üreg, azaz hosszanti barlang a 
Nagyhegyben is. Ott nyílik a 
fennsík tövében, Gombaszöggel 
szemben. Régen Leontina bar
langnak nevezték. Ma száraz 
barlang, de hogy egykoron víz 
járta, azt falainak üregei, odvai 
árulják el. Bejárata szűk, belső 
terme tágas, további ágai újra 
szűkülnek és — ami feltűnő — 
lefele is vezetnek. Annyira le, 
hogy a barlang alja helyenkint 
mélyebben van, mint a közeli 
Sajó víztükre. Erre a jelentős 
körülményre különben alább 
még visszatérünk.

Még szebb, még tanulságosabb a közeli Baradla, az Aggteleki cseppkőbarlang. 
Ismert és feltárt ágainak hossza meghaladja a 20 km-t. Benne még ma is alvilági patak 
folyik s ez Jósvafőnél bukkan napvilágra. A barlang kialakulásának minden folyamatát, 
a cseppkövek keletkezésével együtt, itt a föld alatt tanulmányozhatjuk. Példa és bizo
nyíték akad elegendő.

Visszatérve a Nagyhegyhez, még a fennsík tömegének kialakulását kell kibogoz
nunk. Hogy keletkeztek azok a meredek lejtők, amelyek a fennsíkot körülhatárolják.

Hogy a fennsík, a Nagyhegy, nem önálló hegy, azt már a térképre vetett első 
pillantásunk megállapítja. Felszíne, teteje ugyanaz, mint a szomszédos fennsíkoké, 
ugyanolyan ripacsos. Töbrök százai borítják a Nagyhegyet csakúgy, mint a szilicei, vagy 
a nyugatra eső Konyárt-fennsíkot. S ami még döntőbb, a szembe néző hegy-peremek, 
hegyélek magassága ugyancsak egyező. Összevág a szemközti hegyoldalak kőzete, sőt 
rétegeinek fekvése is, ami sorra mind csak azt bizonyítja, hogy valaha ezen a helyen 
egyetlenegy nagy fennsík terpeszkedett. A Nagyhegy teste összeforrott még a többivel.

Bizonyos, hogy az Érces hegységről lefolyó Sajó és Csetnek nem a fennsík tetején, 
hanem az alvilágban tört utat délnek. Valahol Kúntapolca és Berzéte táján folytak neki 
a mészkőfennsík tövének, föld alatt, barlangi úton jutottak keresztül a fennsíkon és Pel-

Szoros

A Sajó-szoros kialakulása.
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sőcnél — talán egyesülve — újra napvilágra bukkantak. Feltevésünket a Galyaság sok 
hasonló alakulata igazolja.

Aggteleknél pl. ma is tapasztalhatjuk, hogy nagy záporok után a záporpatakok 
nekifutnak a fennsíknak és töbrök mélyén tűnnek el. Eltűnő vizük a Baradlán (de a mai 
patak alatt!) folyik végig és Jósvafőnél tűnik újra föl. A fennsíknak nekifutó patak tehát 
valóság ma is és az volt még inkább a múltban.

A Szádelői völgy patakja, a Szár patak ugyancsak az Érces hegységről érkezik és a 
fennsíkot keskeny, mély szurdokban szeli át. A szurdok olyan szűk, hogy sziklafalai csak
nem összeérnek. A sziklák között itt-ott barlang tátong. Olyan az egész szurdok, mintha 
csak nemrég hasadt volna meg, nem rég omlott volna be.

Valóban. A Baradla patakja fölött még ma is ott boltozódik a barlang, de a Szádelői 
völgyben az egykori barlang már beszakadt.

Barlang borult egykoron a Sajó, meg a Csetnek vize fölé is, valamíg a mészkő
fennsíkot szelték át. A két nagy patak tágas barlangokat oldott a fennsík testébe. Majd, 
mert a patak még föld alatt is ide-oda csatangolt, a barlangot még inkább szélesítette. 
A nagy barlang idővel még inkább tágult, boltozata lazult, zsombolyok ütötték át, míg 
végre teljesen beomlott és a barlang szurdokká tárult szét.

A barlang helyén támadt, szurdok azonban még nem hasonlított a Sajó meg a Cset
nek mai völgyéhez, hanem olyan volt mint a Szádelői völgy sziklahasadéka : keskenyebb, 
sziklásabb és — mélyebb.

A Sajó meg a Csetnek is akkoron (még a messzi geológiai múltban) mélyebben folyt, 
mint ma. Ezt nemcsak a gombaszögi barlangnak a völgy talpa alá nyúló ága igazolja, 
hanem még inkább a Sajó és a Csetnek völgyének szélessége.

A pelsőci két völgyszorost ugyanis nem a két patak tágította ekkorára, hanem a 
patakok hordaléka, kavicsa töltötte föl. A régi völgy feneke a mainál jóval keskenyebb 
volt és mélyen feküdt. Olyan sziklás volt, mint a Szádelői szurdok. Mikor azonban a 
két patak már kidolgozta medrét és a víz esése csökkent, a meglassudott víz nem tud
ván a durva kavicsot tovább szállítani, a szurdokból szorossá tágult völgyfeneket fel- 
töltötte.

De tágította a két völgyszorost az általános letárolás is. így koptak le, sőt helyen- 
kint telj esen el is tűntek a szurdok egykori szaggatott sziklái. Mindössze mutatóba maradt 
itt-ott egynéhány. Az is inkább a fennsíkok peremén, a hegyek élén. A letárolás nyo
mán gömbölyödött le a Nagyhegy egykoron zeg-zugos pereme. S kopik, tompul egyre 
inkább, mert az idő vasfoga továbbra is ott rágódik a kiugró, útbaeső sziklarészleteken.

A Nagyhegy különös alakja imigyen leveti sziklatestéről a titokzatosság fátyolát, 
olyan tagja a Galyaság egészének, mint a többi fennsík-darab. Sorsa mindössze annyi
val változatosabb, hogy barlangi eredet révén különült el a fennsík zömétől.

Még a fennsík tetejéről kell egyet-mást megemlítenünk.
A Nagyhegy teteje legjavarészt erdő. A szálerdővel váltakozó bokros pásztákat 

sokhelyt tisztások tarkítják. A tisztások főleg a nagyobb töbrök fenekén lapulnak vagy 
ott terpeszkednek, ahol egyenletesebb a domborzat, több a termőföld és kövérebb a fű. 
Itt aztán legeltetnek. A legelő jószág (marha és juh) azonban nem tartózokodhatik a 
hegyen mindvégig, mert itatni csak lenn a völgyben lehet.

A Nagyhegytetején ugyanis nincs víz. Van ugyan a Nagypuszta, a kerülőház köze
lében levő parányi barlangban kevés ivóvíz, de csak hasmánt lehet hozzáférni. A kicsi 
odú fenekén lapuló jó tálnyi sziklateknőben gyűlik össze cseppenként annyi víz, hogy a 
pásztoroknak és a kerülő csládjának éppen hogy elegendő. A hívatlan vendégnek már csak
tej jut.
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IRODALOM
Csillagászati és meteorológiai lexikon.

Szerkesztette Lassovszky Károly és Réthly 
Antal. A «Búvár» könyvei sorozatának 
X X I. kötete. Franklin-Társulat kiadása. 
8°, 23(5 old. XIV. tábla és sok szöveg- 
közötti ábra.

A kettős lexikon elsősorban a nagy- 
közönségnek az újabb időben a csillagá
szati és meteorológiai kérdések iránt meg
növekedett érdeklődését van hivatva ki
szolgálni. Minden fogalmat lehetőleg rövi
den és nagyon közérthetően igyekszik 
tisztázni. A lexikon lehetővé teszi, hogy 
viszonylagosan kevésbbé tájékozott olvasó 
is elmélyedhessen egy-egy szakszerűbben 
megírt cikk vagy könyv olvasásában, mert 
a közben felbukkanó mesterszavak stb. 
fogalmak magyarázatát a lexikonban meg
találja. Ilyen módon a szakmunkák olva
sásának és hozzáférhetőségének egyik leg
nagyobb akadályát sikerült elhárítani az 
útból.

A kettős című lexikon tárgyának meg
felelően két nem egészen egyenlő, külön
álló részre tagolódik. Előbb a csillagá
szati lexikonra kerül sor, ez viszonylag 
rövidebb, a második rész a 100. oldaltól 
kezdve az időjárástané. Mind a két rész

ben a táblákon műnyomópapirosra készült 
ábrák és fényképek, a szöveg között vona
las rajzok egészítik ki a szöveget és teszik 
szemléletesebbé a magyarázatokat.

Nagyon érdekes és nagyon értékes 
vonása a lexikonnak, hogy következetf sen 
végrehajtja a tudományos műnyelv ma
gyarítását, minden fogalomnak m egtalál
ták és kieszelték az elfogadható és jó ma
gyaros kifejezését, a nélkül, hogy az bárhol 
is visszatetsző vagy erőszakolt volna. Pusz
tán egy magyarosított fogalom ellen kell 
szót emelnünk, nem mintha a magyarosítás 
erőszakolt volna, hanem, mert ugyanazt a 
magyar fogalmat már ősidők óta egy másik 
jelenségcsoport megjelöl sérehasználjuk. Ez 
a tengerjárás. Tengerjáráson sok évtized  
óta a tenger mély és magas vizének válta
kozását, az apály és a dagály lefolyását 
értjük és nem a szél keltette hullámok 
általános mozgását, amire a tenger járás 
fogalmát — a németből vett szolgai for
dítással — a meteorológiai lexikon fel 
akarja használni. A tévesen értelmezett 
tengerjárásra a magyar szakkönyvek eddig 
a «hullámjárás» kifejezést használták. A 
félreértések elkerüléséért tanácsos volna 
visszatérni a régi nyelvhasználathoz.

K . A .

ISMERTETÉSEK ÉS HÍREK MINDENFELŐL
A világ gyapottermése 1943-ban.

bála
Egyesült Államok . 12.510,000 58-82%
In d ia ........................ 3.800,000 17-87%
B razília .................... 2.183,000 10-27%
E g y ip to m ............... 778,000 3-65%
Mexico .................... 460,000 2-16%
A rgentina................ 316,800 1*49%
Törökország........... 249,000 P 17 %
Peru ........................ 235,300 P10%
Belga K o n g ó ......... 214,000 P01%
U gan d a.................... 155,000 0-73%
Ir á n ........................... 120,000 0-56%
Bulgária ................ 66,800 0-31%
Tanganyika............. 47,800 0-22%
S zír ia ........................
Portugál Kelet-

36,900 0-17%

Afrika ................ 35,000 0-17%
Paraguay..................
Francia Egyenlítői

24,000 o - n %

Afrika ................ 11,400 0-05%
Ausztrália ........... 10,400 0-05%
Ir a k ........................... 9,200 0-05%
Egyéb .................... 7,400 0-04%

Összesen 21.270,000 = 100% 
(m. t.)

Hogyan használja fel az USA a munkaerői?
Összes Ebből Ebből

Év munkaerő Ebből foglalkoz munka-
millió katona tatott nélküli

1929.., . 49-6 0-3 46-4 2-9
1930.. . 50-2 0-3 44-2 5-7
1931.., . 50-7 0-3 41-0 9-4
1932.., . 51-2 0-3 37-3 13-6
1933.. . 51-7 0-3 37-5 13-9
1934.. . 52-2 0-3 39-9 12-0
1935.. . 52.7 0-3 41-2 11-2
1936.. . 53-3 0-3 43-2 9-8
1937... . 53-8 0-3 44-9 8-6
1938.,. . 51-4 0-3 42-9 11-2
1939... . 55-0 0-4 44-2 10-4
1940... . 55-5 0-6 46-0 8-9
1941.., . 56-1 1-7 48-8 5-6
1942.,. . 58-7 4-2 51-9 2-6

A kimutatás elárulja, hogy a gazdag 
USA a harmincas években szörnyű munka- 
nélküliséggel küzdött (átlagosan a ren
delkezésre álló munkaerő 20%-a volt 
munkanélküli) s csak a hadbalépése óta 
enyhült a helyzet, miután a hadbavonul- 
tak száma 4.2 millióra emelkedett s a 
haditermelésre átállított ipar munkás
szükséglete is fokozódott. (m. t.)

lUMMÁKYO
__ \
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K Ö N Y V N A P O K
B u d a p e s t e n : jú n iu s  1 2 3- án,  
v i d é k e n :  5 6*., 7 -én

F ran k lin  - k iad ások
VAJ DA J Á N O S

Ö S S Z E S  M Ű V E I
A «Magyar Parnasszus» bibliapapirosra nyoma
tott értékes sorozatának új kötete a költő teljes 
munkásságát foglalja egybe: költeményeit és pró
zai műveit. A szép kiállítású kiadvány a könyv- 
szerető magyar közönség őszinte örömére szolgál.

BABITS MIHÁLY

A G ÓLYA K A LIF A
A nagy költő elbeszélő prózájában, éppen úgy 
mint költeményeiben, megragadóan szép a vá
lasztékos stílus, a hangulatkeltő erővel párosulva. 
A g ó ly a b á l i j á b a n  egy  gazdag ifjú az asztalosinas 
küzdelmes életét éli álmaiban, míg végül a valóság 
és az álomélet kettőssége tragikusan befejeződik.

PETŐFI SÁNDOR

J Á N O S  V I T É Z
A  művészi magaslatra emelt magyar népmese örök
értékű verses remekműve propaganda-kiadásban.
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A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERŰ FOLYÓIRATA

A folyóirat havonkint jelenik m eg
E lőfizetési ár egy évre 16‘— pengő E gy-egy szám ára 1 '60 pengő

A Magyar Földrajzi T ársaság tagjai tagsági díjuk fejében kapják 
A szerk esztőség  c ím e: Franklin-T ársulat, Budapest, IV., E gyetem -utca 4. szám  

M indennem ű lev e lezést erre a cím re kérünk. — C sekkszám lánk száma 51.141 
H iv a ta lo s  ó r á k  jú n iu s , jú l iu s  é s  a u g u s z t u s b a n :  a  h ó  e l s ő  c s ü t ö r tö k é n

délután  1—2 óráig.

T A KTA LÖM:
Farkas László dr. : Képek a dunai hajózás múltjából. — Tündii Sándor: 
A nápolyi öböl. — Tulocjdy János dr.: Kalotaszeg. Irodalom: Ács Tivadar: 
Magyarok Latin-Amerikában. Soós László: Tengerek kalandorai. Wilhelm 
Filchner: Kínából Indiába. — Ismertetések és hírek mindenfelől: Finnország 
ipari termelése 1941-ben. Új transzkontinentális vasútvonal. Az USA nyers- 
olajtartalékainak kiaknázása. Helyreigazítás.

Felhívás !
Felhívjuk mindazokat a Tagtársainkat, akik a m. kir. minisz

térium 1520/1944. M. E. számú rendeletének hatálya alá esnek 
(megkülönböztető jelvény viselésére kötelezettek), hogy kilépésüket 
a Magyar Földrajzi Társaság tagjai sorából a Titkárságnak (Budapest, 
VIII., Eszterházy-u. 30) bejelenteni szíveskedjenek.

Befizetett tagsági díjukat, illetőleg az ezután befizetendő tag
sági díjhátralékot előfizetési díjként javukra könyveljük.

Budapest, 1944. június hó.
Az elnökség .

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

8721. Franklin-Társulat nyomdája, Budapest: vitéz Litvay Ödön.
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XV. ÉVFOLYAM 1944 7. SZÁM

KÉPEK A DUNAI HAJÓZÁS MÚLTJÁBÓL
írta FARKAS LÁSZLÓ dr.

Aki futó pillantást vet valamilyen térképen a Duna hatalmas viziútjára, könnyen 
hiheti, hogy a Nyugatot Kelettel összekötő folyam mindig közvetítő szerepet játszott 
Európa keleti és nyugati országai között a forgalom lebonyolításában. Kelet fűszerei, 
fényűző cikkei, selymei és szőnyegei korán ismertek és. kívánatosak lettek Európában, 
mi sem természetesebb, hogy ezek, a karavánkereskedők közvetítésével, a Duna vonalán 
jutottak el hozzánk és Nyugat országaiba. Azt gondolhatnék tehát, hogy a Duna 
viziútja révén hazánk is hamar belekerült a nemzetközi kereskedelem útvonalába. 
Pedig valójában nem így állt a dolog és nem a Duna volt Kelet és Nyugat között a 
forgalom útiránya.

A gazdaságtörténeti kutatások azonban kimutatták, hogy Kelet cikkei nem a 
Dunán, hanem földközitengeri úton jutottak el Közép- és Nyugat-Európába és mi 
is onnan, Németország közvetítésével kaptuk azokat. Ismeretes, hogy a kereskedelem
nek minden időben két komoly akadálya volt: az egyik a népek igénytelensége, a 
másik a közbiztonság hiánya. Ez a két akadály pedig ugyan soká fennállott a Duna 
völgyében, különösen a folyam balkáni szakaszán, ahol a középkor első századaiban 
még rendes államalakulás sem volt. Még a keresztes seregek is inkább a tengeri utat 
választották, s ha csak lehetett, elkerülték a Duna alsó szakaszát. Sok volt a folyami 
akadály is, a visszafelé való hajózás pedig szinte leküzdhetetlen nehézségeket jelentett. 
Hogy Magyarországnak a XIV. századig nem volt közvetlen kapcsolata Kelettel, 
azt leginkább az igazolja, hogy még az erdélyi szász városok is az Adria partjára jártak 
levantei cikkeket vásárolni.

így történt, hogy Kelet cikkeinek forgalombahozása bizony nem a Dunán, ha
nem a Földközi tengeren, az olasz városállamok közvetítésével bonyolódott le. Velence 
és Genova ragadták magukhoz a vezetést. Mindkét államnak telepei voltak a Fekete 
tenger partján, Genovának Kaffa, Velencének Tana, s ott vették át a karavánoktól 
a továbbszállítandó árukat. A selymek, fűszerek, szőnyegek aztán az Alpokon keresztül 
a Rajna viziútján át jutottak el a chainpagnei és flandriai vásárokra, innen pedig 
Anglia, Skandinávia, Lengyelország, Német- és Magyarország piacaira. Annyira ez 
volt a keleti kereskedelem kitaposott útja, hogy még Oroszország is olasz közvetítéssel, 
a Hansa kereskedőktől szerezte be keleti szükségleteit. A Dnyeszter épúgy nem volt 
alkalmas erre a közvetítő szerepre, mint a Duna, a tatárok pedig ott épúgy zavarták 
a közbiztonságot, mint nálunk a Balkán rendezetlen viszonyai.

Hazánk nemzetközi forgalmát mind vízen, mind szárazon más körülmények 
is akadályozták. Bécs, Lipcse, Lemberg, Krakó árumegállító kiváltságokat élveztek 
s akadályozták a kereskedőket szabad mozgásukban és továbbjutásukban. A közép
korban egyedül az Anjouk alatt állottunk Kelettel közvetlen- kereskedelmi össze
köttetésben, de ez a forgalom is elkerülte a Dunát és csak a Közelkeletre szorítkozott

A Duna magyarországi szakaszának természetesen megvolt a belső forgalmai, 
különösen Bécs és Buda közötti szakaszon. Pozsony, Győr, Komárom, Esztergom, 
Vác és Pest között kifejlődött a vízi forgalom. Budától lefelé azonban igen csekély
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volt a hajózás. Ezen a folyamszakaszon nem voltak népes városok, legfeljebb a szerémi 
bor, a só és a gabona jelentett némi kereskedelmi forgalmat.

A Duna nagyobb forgalmi jelentőségéről csak a XV. és a XVI. században beszél
hetünk. Az elsőben azért, mert a török közeledése a katonaság érdeklődését erre a 
természetes viziútra irányította a másodikban pedig azért, mert akkor léptünk 
szorosabb politikai kapcsolatba Ausztriával és Németországgal. De a hajózásnak ekkor 
is száz és száz akadálya merült fel. Egykorú utazók és szakértők írják, hogy Pozsony 
és Győr között valóságos folyami útvesztő volt és ugyancsak mesternek kellett lennie 
annak, aki a hajót elvezette Komáromig és Esztergomig. Zátonyok, gázlók, homok
padok, ledőlt fatörzsek és vízimalmok akadályozták a hajózást. Éjjel egyáltalán nem 
lehetett hajózni, nappal is csak szél- és viharmentes időben. Bécstől Komáromig öt
hat nap kellett, fölfelé pedig egy hónap is. Csak könnyű, hosszú testű és sekély merülésű 
hajókat építettek. Az 1000 q terhet vivő hajó már nagy hajónak számított. Nagy 
volt a kockázat. A hajóépítők már csak azért sem csináltak nagy hajót, mert a zajlás 
sokszor valamennyit tönkretette. Éppen ezért téli időben külön favázakkal védték 
a hajókat. Előfordult, hogy a jég a hajót a favázzal együtt elpusztította. Följegyzések 
örökítették meg, hogy 1576 februárjában a jégzajlás az osztrák Dunán százhúsz hajót 
tört szilánkokká. A hajók födetlenek voltak. Az árukat, hacsak lehetett, jól zárható 
hordókba rakták, hogy hajótörés esetén menthetők legyenek.

Áradáskor a mellékfolyókon is hajóztak, persze csak szálakon és tutajokon. 
Ezek az alkotmányok ritkán mentek vissza, mert faanyagukat rendszerint felhasználták.

A hajózáshoz nagy ügyesség, gyakorlat és hozzáértés kellett. A hajósok épúgy 
céhekbe tömörültek, mint a többi iparosok. Az osztrák-magyar Duna-szakaszon négy 
hajóscéh dolgozott: linzi, bécsi, komáromi és rác hajósok céhe.

A linzi hajóscéh tagjai Bécsig, a bécsiek pedig Pozsonyig hajóztak. A magyar 
Dunán a híres komáromi naszádosok uralkodtak, a Dél-Dunán pedig a rác hajósok.

A középkori kereskedelem útvonalai
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Fedett gabonaszállító-hajó, a parton  vontató  lovakkal.

Természetesen sok volt a hatalmi féltékenység, mert egyik céh hajósai belehajóztak 
a másik vízterületébe. A «komáromi hajósnép» annyira vakmerő volt, hogy néha 
fölvontattak Regensburgig és leúsztattak a Balkánig. A hajóscéheknek épúgy céh
szabályaik voltak, mint a többi iparoscéheknek. Tagjai a hajósmesterek és a hajós- 
legények. Egy-egy hajóscéhben 30—40 gazdag hajósmester is volt. A jobbmódú mester 
30—40 lóval és 10—12 hajóval dolgozott. Szigorúan ügyeltek arra, hogy a hajós
legények magánszállítást vagy hírszolgáltatást ne válla'janak, mert ez a hivatásos 
posta kára lett volna. Ha mégis megtette valaki és rajtaérték, büntetést fizetett 
céhe javára pénzben vagy viaszban. A céhládában összegyűlt pénzt jótékony célra 
fordították. A komáromi hajósok élén a naszádos-vajda állott.

Tulajdonképpen csak a lefelé való hajózás fizetődött ki, mert a visszavontatás 
a folyásirány ellenében igen drága volt. Az üres hajót inkább eladták továbbhajózás 
céljaira vagy pedig faanyagát értékesítették. Nagyobb dereglye vontatásához 8—10 
ló is kellett, amellett pénzbe kerültek a legények, kötelek, csáklyák, lapátok és pénzt 
jelentett maga az idő. Hiszen Esztergomból Bécsbe, nyári időben, tehát hosszú nap
palok idején is havonta legfeljebb kétszer-háromszor tudtak fordulni a vontatók. Hat 
üres hajó Bécsbe vontatásának költsége 328 forint volt ; ennyi pénzért háromszor 
annyi üres hajót lehetett vásárolni. Ha a vontató út rossz volt és állat nem mehetett 
rajt a, emberrel vontattak. Előfordult, hogy hatszáz magyar hajdút fogadtak föl vontatásra.

Ezt a helyzetet Bécs aknázta ki. A városnak «Stappelrechtje», árulerakatási joga 
volt, ami azt jelentette, hogy Nürnberg, Regensburg, Augsburg, Passau, Linz hajósai 
kötelesek voltak itt áruikat lerakni és eladásra kínálni. De az üres hajó sem kelhetett 
el szabadforgalomban, mert annak meg az értékesítését külön hivatal, a «Bécsi Hajó
beváltó Hivatal» intézte. A beváltó hivatal forgalmát egy adattal megvilágítjuk. 
A XVI. század végén, 10 éves időszakban, több mint 15,000 hajó ment át a hivatal 
kezén. A hajókat 10—12 forintos átlagáron váltották be és kétszeres áron adták el. 
Magyarok, rácok, sőt törökök is vásároltak Bécsben üres hajókat. A hajózási hivatal 
nyerészkedése és Bécs kiváltsága sokat ártott a magyar hajóépítőiparnak.



1 2 0

A Beváltó Hivatal fölött állott a «Bécsi legfőbb hajózási hivatal». Kezében tar
totta jóformán az egész Dunán a hajózás irányítását és ellenőrzését. Nyilvántaitotta 
az összes hajókat s azokat hadi célokra le is foglalhatta. Becs ostroma idején például 
227 kereskedelmi hajót foglalt le hadi célokra. A hivatalnak nagy jelentősége volt 
a hadianyag- és katonaszállításoknál. Éppen ezért a legfőbb hajózási hivatal a török 
korban emelkedett igazán jelentőségre, amikor a katonai szállítás mégis csak a Dunán 
volt a leggyorsabb és a legolcsóbb. Érdekes adatot közöl Takács Sándor, e korszak 
buzgó búvára : 40 darab 5—6 fontos ágyúnak és felszerelésének szárazon való szál
lításához 136 szekér és 1346 ló kellett, holott ugyanezt a terhet 10—15 uszály kényel
mesen lehozta Komáromig. Sokszor a hajózási hivatal ügyességén és élelmességén 
múlott a harc sikere vagy sikertelensége. A «Hajózási Hivatal» — Schiffamt — mű
ködési szabályzata is reánk maradt. Eleinte csak egyszerű hajómester állott az élén, 
később, amikor hatásköre bővült, valami főember vagy mágnás. Ekkor már külön 
díszhajó — Leibschiff — illette meg a főhajómestert. Amikor hatáskörébe bekap
csolták a mellékhajókat is, a hivatal hatalmas szervezetté duzzadt. Hajózási had
nagyok, kormányosok, ellenőrök, útmesterek, beváltók, vontatók, építők, favágók 
dolgoztak a hivatal keretében. Székhelye Bécs volt, de fiókokat állított fel Korneu- 
burgban, Pozsonyban, Győrött, Komáromban és Esztergomban.

I. Ferdinánd 1556-i hadjárata alkalmával összeíratta a használható hajókat 
számuk és nagyságuk szerint s ebből megismerhetjük az egykori hajótípusokat. Az 
achterin személyzete egy mester és nyolc evezőslegény, a siebnerin-é egy mester és 
hét legény, a sechserinen van egy mester és hat legény, a fünfeiin egy mesterrel és 
öt legénnyel, a viererin pedig egy mesterrel és négy legénnyel dolgozik. A katonák 
keresztbetett padokon ültek. Az achterinen, a iegnagyobbon hét katona ült egy 
pádon s befért 30—35 pad is. A lovakat és a terjedelmesebb hadianyagot külön dereg
lyéken szállították. Elképzelhető, hogy mekkora feladat volt százezres hadsereg szál
lítása és élelmezése. Elég gyakori volt a hajótörés, máskor rajtukütött a török, elő
fordult az is, hogy megromlott az élelem vagy befagytak a hajók, s nem volt ismeretlen 
a csempészés és az üzérkedés sem. A tizenötéves török háború idején maga a főhajó- 
mester élt vissza fontos hivatalával. Eladogatta a hajókat, elköltötte a hajósok fizetését

Gabonaszállítás a Dunán. A hajó orrában a vontatókötelet kezelő hajóslegény ; 
a gabonaraktár tetején ülő hajóslegény a kormányos utasításait veszi át.
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Pozsony IT. József korábm. A Dani innenső p írtján sétá’ó városi polgárok és emberi erővel 
vontatott gabonaszállítóhajó. A két partot repülőhíd köti össze.

és silány anyagot vásárolt. Ezért előbb lefokozták hajóhadnaggyá, majd később egészen 
el is csapták.

A kiszolgált öreg hajóknak nagy keletjük volt, hiszen készen adta a faanyagot. 
Régi följegyzések elmondják, hogy II. Ferdinánd koronázásakor öreg hajók deszkái
ból építették a tribünöket, az istállókat és a hajódeszkákkal padlózták ki az utcákat, 
amerre a díszfelvonulás elhaladt. Sokszor bizonyos szolgáltatásokat is hajófával fizettek. 
A pozsonyi hadnagy, fizetése fejében, hat kiszolgált hajót kapott, az apácák pedig 
fűtésre kettőt. A kincstár észre is vette a nagy hajópusztítást és elrendelte a vissza- 
vontatást. Egy darabig ment is a dolog, de akkor meg a vontatás költségeit sokal- 
lották s így minden maradt a régiben.

A törökkor bizonytalansága miatt kereskedelmi forgalom alig fejlődhetett. Csak 
akkor indult meg az áruszállítás, amikor a szultán és II. Mátyás 1615-ben keres
kedelmi szerződést kötöttek. A szerződés kimondta, hogy hiteles kereskedői útlevéllel 
mindkét fél árusai a Dunán szabadon közlekedhetnek. Ez azonban csak papíron volt 
így, mert a hadiállapot végre is nem engedte meg a békés árucserét. De nem is 
ismerték még föl a keleti kereskedelem fontosságát! Ferrari Sándor, a bécsi keres
kedők feje maga mondotta, hogy a kereszténység érdekeit kockáztatjuk a keleti 
kereskedelemmel.

I. Lipót korában már akadtak gyakorlati érzékű emberek, akik fölismerték a 
kelet-nyugati árucsere hasznát, rá is tették a kezüket, monopolizálták is azt Bécs 
számára s így Magyarország elesett ettől a közvetítő haszontól. Bécsben megalakult 
a Keleti Kereskedelmi Társaság. A célja az volt, hogy Törökországot ellássa Nyugat 
cikkeivel, azokkal, amikben Törökország hiányt szenved. A forgalmat Belgrádig a 
Dunán bonyolították le, onnan tengelyen. Hogy az árucsere gyorsabban megindul
hasson, Lipót császár a török cikkeknek egy év tartamára országai területére har- 
mincad-mentességet adott. A pozsonyi vámhivatal jegyzőkönyvei megörökítették a 
kelet-nyugati árucsere cikkeinek kimutatását. 1667-ben indította el a Társaság a Dunán 
első kereskedelmi hajóit. A haljon a következő cikkek voltak : 23 q cukor, 35 q borsó, 
84 font szerecsendióvirág, 9 q indigóvirág, 20—20 q vas, acél, bádog, 4800 darab 
kasza, 8100 darab nürnbergi kés, 2400 forint értékű különböző vastárgy és 4 bála 
levélpapír. Az egész út a készülődést is beleszámítva, Konstantinápolyig, mintegy 
nyolc hónapig tartott. A hosszú idő miatt persze megdrágultak az árucikkek, hisz 
a hajószemélyzetet, a tolmácsokat, a fegyvereseket fizetni és élelmezni kellett. Az út 
azért tartott annyi ideig, mert a vámhivataloknál heteket kellett vesztegelni és éjszaka 
nem tudtak hajózni. Belgrádban a kocsirakodás maga is két hónapot vett igénybe. 
Körülbelül az említett cikkek ismétlődtek a következő években is, csak a kaszák 
száma növekedett 28,000-re: ezekből a Balkánon kardokat kovácsoltak.

Érdekes megfigyelnünk, mit vontattak visszafelé a hajók. Az egyik szállítmányon 
volt : 160 rőf tafota, 13 vég damaszt, 25 vég atlasz, 199 darab szőnyeg, 84 q'rizs, 
202 köteg moldvai bőr, azonkívül nagymennyiségű gyapot, dohány, viasz és abaposztó.
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A Keleti Kereskedelmi Társaság sok kárt okozott a magyar kereskedőknek. 
Kiváltságaival és vámmentességeivel mintegy tíz évig uralkodott a Dunán. A magyar 
hatóságok végre is addig küzdöttek ellene, míg felhagyott a folyami szállítással és 
azontúl szárazon vitte áruit a Dunántúlon keresztül. Egyik panasz 20,000 forint kárról 
beszél és elmondja, hogy «a Társulat valóságos csapás a kincstárra és az országra; 
a csempészetet oly vakmerőén űzi, mint előtte senki.» A kereskedők az országgyűlésen 
készültek előadni panaszaikat. Csakhogy Lipót császár éppen ebben az időben nem 
tartott országgyűlést s így a Társulat üzelmeit tulajdonképpen csak az 1683-ban kitört 
16 éves felszabadító háború szüntette meg. Ekkor megint a katona- és hadianyag- 
szállítás került előtérbe.

A személyszállító hajók a legegyszerűbb kivitelű tutajtól a legfényűzőbb fülkés 
hajókig váltakoztak. A katonákat fedetlen hajókon szállították, éppen ezért sokat 
szenvedtek a naptól és esőtől. A tiszti hajók és a hadianyagszállító talpak födöttek 
voltak. Igen költséges volt a lovak szállítása. A szállítást vagy maga a kincstár végezte, 
vagy kiadta vállalkozónak vagy egyszerűen kivetette közmunkaként a vármegyékre. 
1698-ban például Pozsonyba érkezett három birodalmi ezred. Ezeket Pozsony, Győr 
és Komárom megyéknek kellett Budára szállítani. A három ezred továbbszállításához 
a Kamara 500 hajót kívánt az említett megyéktől. A birodalmi hadak már rendesen 
Regensburgban hajóra szálltak. Az olasz csapatok az Inn folyón úsztattak le a Dunára.

Sokkal kényelmesebben utaztak a követek és az udvar tagjai. Hajóikon fűthető, 
világítható és üvegablakkal ellátott szobák és konyhák voltak. A követek tekintélye 
mindig a kíséret nagyságától és a hozott ajándékoktól függött, azért az ilyen 
követségi felvonulások több hajóból állottak. Legdíszesebbek voltak az udvari 
hajók.

1563-ban Csáky Ákos és Deák Pál komáromi naszádos vajdák mentek Kon- 
stantinápolyba követjárásba. Bécsből indultak, de a szultánnak szóló ajándékokat 
külön hajón hozták Augsburgból, mégpedig 17 aranyozott ezüstkancsót, 6 órát, 3 
láda ezüstneműt és 25,000 magyar aranyat. Ez a követjárás 84,436 forintjába került 
a kincstárnak, ami nem is csoda, mert még a cselédeket és a szolgákat is selyembe 
és bársonyba öltöztették. A követségi hajók olyan díszesek voltak, hogy külön kellett 
gondoskodni őrizetükről. A menték, dolmányok, lószerszámok, hajószobák fényűző 
kiállításában vetélkedtek a császári és a török követek. A hosszú utakra sok tűzifát, 
élelmet, italt vittek. A bornak, sörnek, pálinkának mindkét részről nagy keletje volt. 
Az udvar tagjai is pazar hajókon utaztak az országgyűlésre, a vízi vadászatokra vagy 
a táborok szemlélésére. Ezeket a hajókat evezőkkel vízfolyás ellen is hajtották. Az 
udvar fölfelé is hajózott. A hajókon még udvari zenekar is volt. Egy ilyen fejedelmi

utazáshoz 1686-ban pél
dául tizenhat hajó kellett.

Mind a katonai, mind 
a kereskedelmi és személy- 
forgalmi hajózás a Dunán 
ezer veszéllyel és nehéz
séggel küzdött. S bár a 
hatalmas folyam a ter
mészet gazdag ajándéka 
volt, a hajózási akadályok
kal a letűnt századok még 
nem tudtak megküzdeni. 
Csak a XVIII. század 
teremtett kedvezőbb kö
rülményeket. A merkantil 
elvek hozzánk is eljutot
tak és a kereskedelmi for
galom növelése a maga
sabb köröket is foglalkoz-

Pest-B uda a X IX . szd. első felében, a hajóhiddal. tatta. A Dunának azon-
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Hajóforgalom  a Dunán a gőzhajó m egjelenése előtt.

ban ekkor nagy versenytársa támadt az Adriában. Oda épülnek utak, a Kulpát 
akarják összekötni mindenképpen a tengerrel, mert visszariadtak az Alduna aka
dályaitól. Mária Terézia Fiúmét szabad kikötővé tette és Magyarországhoz csatolta. 
Célszerűbbnek látszott a nyitott Adria, mint a zárt Fekete tenger felé terelni a 
forgalmat.

Csak a XIX. század közgazdasági irodalma és a technika nagyarányú fejlődése 
figyelmeztet megint a kihasználatlanul hömpölygő Dunára, melyet Széchenyi lángoló 
lelkesedése és Baross Gábor vasakarata nyitott meg egész hosszában napjaink személy- 
és áruforgalmának.
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A NÁPOLYI ÖBÖL.
írta TONELLI SÁNDOR

Az Itáliai félsziget déli részén a Tirreno-tenger egymás mellett három, szépségé
ben egymással vetélkedő öblöt vág bele a félsziget testébe. Mindhárom öböl nevének 
nagyon ismerős a csengése : a Monte Circeótól a Capo Misenóig terjed a Gaetai öböl, 
a Capo Misenótól a Sorrentói félszigetig a Nápolyi öböl, a Sorrentói félszigettől a Capo 
Licosáig pedig a Salernói öböl. A három közül a középső, a Nápolyi öböl a legismer
tebb. Nem hiszem, hogy volna újságolvasó ember, aki legalább valamilyen sokszoro
sításról ne ismerné a Nápolyi öböl jellegzetes képét, a posillipói útról nézve, az elő
térben néhány ernyőformájú piniával, középütt az öböl partján Nápoly félkörben 
szétterülő, fehéren csillogó háztömegével s a háttérben a Vezuvio kúpjával. Azok
nak emlékezésében, akik maguk is jártak a Nápolyi öböl vidékén, ehhez a megszokott 
képhez hozzákapcsolódik a szüntelenül mozgó és életet lehelő tenger, a sósvíz illata, 
a színek gazdagsága és az az enyhén bágyasztó éghajlat, amely simogatóan ringatja 
álomba a lelkeket.

A Nápolyi öböl nem nagy kiterjedésű. Szélessége a Capo Misenótól a Sorrentói 
félsziget csúcsát alkotó Punto Campanelláig 32 km, mélysége a két hegyfok közötti 
vonaltól az öböl legbelső pontjáig valamivel több 20 km-nél. Akár Ischia, akár Capri 
szigetéről,akár pedig a Yezuvio oldaláról az egész öblöt nagyszerűen át lehet tekinteni. 
Esetleg az öblöt valamivel nagyobbra lehet méretezni, egyik oldalon Ischia, a másik 
oldalon pedig Capri szigetének a Tirreno-tengerbe kiugró csúcsáig. Ezek a szigetek 
ugyanis az öblöt határoló két félszigetnek a tengertől leszaggatott részei ; szinte elő
őrsei a szárazföldnek, amelyek megtörik a nyílt tenger hullámait.

A két sziget közül Ischia, a «zöld sziget» a nagyobb, de Capri mindenesetre az ismer
tebb. Az elsőnek 46, az utóbbinak 10-5 km2 a kiterjedése. Mindkettő hegyes és vul
kánikus eredetű, Ha egyébről nem, Capri nevét a világhírű Kék barlangról majd min
denki ismeri. Ezt a barlangot még a történelem előtti időkben a tenger vize vájta ki, 
azután a talaj süllyedése következtében, amely a szigetet a szárazföldtől elválasz
totta, félig megtelt vízzel. Bejárata csak l x/3 méternyire van a tenger szintje fölött, 
úgy hogy csak alacsony bárkákkal és csónakokkal lehet bejutni a barlang belsejébe. 
Maga a barlang 54 m hosszú, 30 m széles és 13 m magas. Vize és boltozata napfényes 
időben csodásán szép, kék fényben ragyog. A tünemény magyarázata az, hogy a bar
lang nyílásán beáradó napsugarak a vízben megtörnek és visszaverődve kékre színezik 
a barlang boltozatát . A Kék barlangon kívül Caprinak van még Zöld és Vörös barlangja 
is. Ezek kevésbbé ismertek és színük is kevésbbé megkapó. Azok előtt, akik egy kissé 
járatosak a római történelemben, Capri szigete az embergyülölő Tiberius császár emlé
két idézi fel. Az emberekkel és önmagával meghasonlott császár a sziget legszebb 
pontján villát építtetett magának és ott töltötte teljes elszigeteltségében napjait. 
Tiberius villájának romjai mögött emelkedik a Monte San Michele, amely napjaink
ban Axel Munthe regénye révén emelkedett irodalmi világhírre. Tiberius villájának 
romjai közül gyönyörű kilátás nyílik a kék tengerre, a Nápolyi öbölre, egészen Ischiáig, 
a Vezuvióra, a háttérben az Appenninók ködben elvesző gerincsorára, szemben a Sor
rentói félszigetre, kelet felé pedig a Salernói öbölre, egészen az antik emlékeiről híres 
Paestumig. Végesvégig az egész part sűrűn teleszórva a zöld alapszínből fehéren ki
villanó városokkal, községekkel, villákkal, tanyákkal. így volt ez már a rómaiak idejé
ben is. A tenger vizét apró gőzösök és fehér vitorlások szántják, hosszú ezüstcsíkokat 
hagyva maguk után.

Akár Ischia, akár Capri felől nézzük, akár ped g a tenger felől közelítjük meg, a 
Nápolyi öbölnek a Vezúv o a központ” jelensége. Szélcsendes időben nyílegyenesen 
száll felfelé a kráter füstje és fent rengeteg ernyő módjára terül szét a t'szta levegőben. 
A Nápolyt látogató idegenek legnagyobb része megcsodálja ezt a látványt és ezzel 
ki is meríti a vulkánikus jelenségek iránti érdeklődését. Egy része az idegeneknek a 
fogaskerekűvel felviteti magát a hegyre is, illő tisztelettel belebámul a kráterbe és egy-



<egy furcsa formájú lávadarabkát hoz magával emlékül. Vannak, akik egyszerűsítik 
ezt a láva-problémát és lávából faragott hamutartót vásárolnak néhány líráért vala
melyik utcasarkon ; Nápolyban, Pompeiben és a Vezuvio környékének városkáiban 
annyit lehet kapni belőle, amennyi csak tetszik. Pompeit természetesen nagyon sokan 
meglátogatják, több-kevesebb figyelemmel végighallgatják az idegenvezetők magya
rázatait, de amit ott látnak és hallanak, nem annyira a geológia, mint inkább a nép
szerűsített archeológia körébe tartozik.

A Vezuvio megcsodálásával a Nápolyi öböl környékének vulkánikus jellegű érde
kességei távolról sincsenek kimerítve. Az öböl egész környéke rendkívül gazdag vulká
nikus jelenségekben. Ischia szigetének legmagasabb hegye, az Epomeo vulkán még a 
történelmi időkben is működött. A Syrakusából jött görög gyarmatosok, akik ősei 
voltak a későbbi Magna Graeeiának, először Ischián, az akkori Píthekusa szigetén 
telepedtek meg, valamikor a Krisztus előtti VIII. évszázad elején. A szigetről az Epomeo 
kitörése üldözte el őket ; az elüldözöttek alapították a szemközt fekvő kis félszigeten 
Kyme, a későbbi Cumae városát, amely az első görög gyarmat volt Itália szárazföld* 
jén. Hiteles feljegyzések szerint 1302-ben volt az Epomeo utolsó nagy kitörése. Azóta 
a hegy nem okádja a tüzet, de annál gyakoriabbak a szigeten a földrengések. 1883-ban 
a sziget legnagyobb községében, Casamicciolában 1700 ember esett a földrengés áldo
zatául. Azóta a szigeten a házakat csak egészen könnyű tetőzettel szabad építeni. 
A vulkánikus erők másik megnyilvánulása Ischia szigetén a nagyon sok meleg forrás, 
melyeknek hőmérséklete a 65 C°-ot is eléri. A források legnagyobb része radioaktiv 
hatású.

Szemben Ischia szigetével, a Nápolyi öblöt északnyugatról bezáró Miseno félszi
get legnagyobb emelkedése is tulajdonképpen kialudt vulkán, amelyet formája miatt 
a régiek Aeneas sírjának neveztek. Pozzuoli közelében van a híres Solfatara, egy ki
aludt kis tűzhányó, amelyet a régiek tufahalmokkal körülvett formája miatt Vulcanus 
fóruma néven ismertek. Utolsó szabályszerű kitörését ennek a kis kráternek 1198-bo,n
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jegyezték fel. Azóta a kráter betemetődött, de hasadékaiból gőzök és kénes gázok tör
nek fel, kis tölcséreiben pedig forró iszap bugyborékol. Ezeket a jelenségeket fumaroli, 
illetve fanghiera néven ismerik.

A vulkánikus erők működését mutatja a tengerparton a talaj emelkedése, vagy 
süllyedése is. Hogy a Nápolyi öböl partja, különösen pedig a Capo Miseno környéke 
a történelmi időkben süllyedésen és újabb emelkedésen ment keresztül, erre már Hum
boldt és Reclus is rámutattak. A szintingadozásnak nagyon érdekes, látható bizonyí
téka Serapis templomának oszlopsora Pozzuoliban. Ezek az oszlopok 51/* m
magasságban apró lyukacskákkal vannak tele : az oszlopokba a lithodomus lithophagus 
nevű tengeri kagyló fúrta bele magát. Ez másként nem történhetett, minthogy az 
oszlopok valamikor a tengerbe süllyedtek, még pedig úgy, hogy alsó részük iszapba 
merült és derekuk állt a vízben, amelyet a kagylók így összefurkáltak. Később a talaj 
ismét emelkedett és az oszlopok egész magasságukban szabaddá váltak. így lett Serapis 
temploma a Föld belső erői működésének évszázados barométere.

Ez a geológiai jelenségekben gazdag, de derűs tekintetű és enyhe éghajlatú vidék 
Európa egyik legrégibb kultúrterülete és egyben Lombardia mellett Olaszország leg
sűrűbben lakott vidéke. Itt, a Nápolyi öböl vidékén és Campaniában, amely az öböl 
hátterét alkotja, az egy km2-re jutó népsűrűség a 200-at is eléri. Nincs egy talpalattnyi 
föld, amely ne volna gondosan megművelve. A Vezuvio kitörései és lávaömlései időről- 
időre nagy területeket pusztítanak el, de ahogy a tűzhányó háborgása megszűnt, a 
lakosok ismét visszatelepszenek a pusztulás színhelyeire. Amennyire csak a viszonyok 
engedik, a Vezuvio oldalát szőlők, kertek és egyéb termőterületek borítják. A Sorrentói 
félsziget meredek partjai fölött a lakosok úgyszólván négyzetméterenkint biztosítják 
parányi földjeiket a záporok lerohanó vize ellen. Kőfalakkal védett kis kezecskék
ben terem a szőlő, gyümölcs és olaj és virágágy nagyságú kis földeken büszkélkedik

A Vesuvio krátere.
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néhány szál gabona. A falakat befutja a repkény és a kövirózsa, felülről az aranyeső 
fürtjei és szirmaikat kitáró magnóliák bólogatnak.

A Nápolyi öböl növényzete már egészen déli, helyesebben földközi tengeri jellegű. 
Sok az örökzöld fa és bokor, de ezeknek zöldje egészen más, mint amit mi a közép
európai fenyvesekben megszoktunk. A lomberdők helyét piniák, ciprusok, babér- 
leveLű fák, kaktuszok, akantuszok foglalják el, a kertekben pedig a megszokott közép- 
európai gyümölcsfajták mellett, előtérbe lép a narancs, citrom, gránátalma, gesztenye 
füge és olajfa. Egy rövid látogatás a nápolyi vásárcsarnokban,vagy a piacokon, a zöld
ségfélék rendkívüli változatosságát mutatja. Nem csoda, ha a «zuppa di verdura»: a zöld
ségleves egyik kulináris különlegessége egész Dél-Olaszországnak. Másik nemzeti ele
delük a nápolyiaknak a «pizza napolttans», lángoshoz hasonló tésztanemű, paradicsom- 
lével leöntve és reszelt sajttal gazdagon behintve. Sűrűn szerepel még a délolaszországi 
tengerparti helyek étrendjén a «frutti di marc». Ez tulajdonképpen gyűjtőnév és a tenger 
legkülönbözőbb adományait, tunhalat, apróhalat, polipot, osztrigát, tengeri pókot, 
rákot és más egyebet értik alatta.

A természet adományainak gazdagsága és a déli olaszok nagy igénytelensége 
mellett érthető, hogy békeidőben, aki akart, fillérekből fedezhette napi élelmiszer
szükségletét. Ami pedig az étlapot illeti, két-háromezer esztendő óta ezen a vidéken 
nem nagyon változott. Neapolis, Stabiae és Puteoli nyilt tűzhelyein a görögök és 
rómaiak idejében alkalma
sint ugyanazokat a növényi 
termékeket és olajban sült 
halakat árulták, mint ma
napság. Hihetőleg még a 
korcsmák és csapszékekillata 
se nagyon változott.

Annál sűrűbben vál
toztak a népek és embr rek.
A majd háromezer esztendő 
alatt, amelyre a Nápolyi 
öböl történelme visszate
kint, nagyon sokféle nép
megfordult ezeken a parto
kon : az itáliai őslakók után 
föniciaiakés görögök, etrusz
kok és karthágóiak, szamni- 
tákés rómaiak, gótok és van
dálok, szaracénokés norman
nok, németek, franciák és 
spanyolok. A rómaiak idején 
egész Dél-Itália tele volt 
numidiai, szíriai, hispániai, 
germán és szerecsen rabszol
gákkal. Nyomtalanul ezek 
sem tűntek el. Vérük, lelkűk 
és fajiságuk máig is él Dél- 
Itália lakosságának össze
tételében. A déli olaszok 
ezért ütnek el annyira az 
északiaktól, hogy szinte 
külön csoportbalehet sorozni 
őket.

Egy azonban bizonyos.
Kultúrában a Nápolyi öböl 
vidéke és Campania Rómát
nagyon megelőzte. Az is Capri. — Faraglioni-sziklák.
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Capri. — A kék barlang.

bizonyos, hogy a derűs és enyhe Campaniának más volt a történelemformáló 
ereje, mint a Tiberis ridegebb vidékének. Rómában kemény jogot faragtak és 
Rómából a világot kormányozták méltóságteljes szenátorok és büszke hadve
zérek. A Nápolyi öböl partjára pihenni jöttek és a Nápolyi öböl tájékait poéták 
népesítették be fantáziájuk termékeivel. A római hét halmon még állatbőrökbe öltö
zött pásztorok őrizték nyájaikat és időről-időre véres verekedéseket rendeztek egymás 
között, mikor a eampaniai görögök már igazi városokban éltek, kövezett ago rá kon 
gyülekeztek és oszlopos templomokban mutattak be áldozatot az isteneknek. Az Ischiá- 
ból Kymébe áttelepedett görög gyarmatosok még a nyolcadik században tovább ter
jeszkedtek a Nápolyi öböl partján és ők vetették meg Dikearchia és Parthenope városok 
alapját. Az elsőből lett a római Puteoli, a mai Pozzuoli, a másodikból Nápoly. Pózzuoli 
ma kis városka, de a rómaiak idejében jelentős tengeri kikötő volt, amely különösen 
az egyiptomi tengeri forgalom lebonyolításában játszott nagy szerepet. Az Apostolok 
cselekedeteiben meg van írva, hogy Pál apostol is Alexandriából jövet, Puteoliban 
lépett először Itália földjére és itt rögtön atyafiakra, vagyis zsidókra bukkant, ami 
szintén a város akkori jelentőségét mutatja ; zsidók ugyanis az ókorban főleg ott tele
pedtek meg, ahol alkalom nyílt a kereskedés űzésére. Parthenope hajdani történeté
nek érdekessége viszont az, hogy mikor a nagyszerű helyen létesült telep gyors fejlő
désnek indult, Athénból és Khalkisból új gyarmatosok érkeztek, akik a maguk város
részét Neapolisnak, vagyis Újvárosnak, a kyméi telepesek városrészét pedig Paleo- 
polisnak, vagyis Óvárosnak nevezték el. Idővel az újváros a régit teljesen elnyelte és 
Neapolis, Napoli vagy Nápoly elnevezésében ez maradt meg egészen a mi időnkig 
Campania-és egész Dél-Itália legjelentősebb városának.

De Pozzuolin és Nápolyon kívül sincs egyetlen városa az egész Nápolyi öbölnek, 
amelynek nevéhez a klasszikus hagyományoknak egész tömege ne fűződnék. Mikor a 
Kis Ázsiából Közép-Itáliába telepedett etruszkok hatalma megnőtt, uralmukat a nevü
ket viselő Etruriából déli irányban messze kiterjesztették és nem egyszer a Nápolyi
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öböl tájékán ütköztek meg az itáliai görög gyarmatosokkal. Cutnae egyike azoknak a 
helyeknek, amelyek közelében a világtörténelem legrégibb ismert tengeri csatái le
zajlottak. A mi időszámításunk előtt 525-ben a görög Aristodemos, 474-ben pedig a 
szicíliai Geron verte vissza az etruszk kalandorokat. A kis félsziget másik oldalán 
Misenum volt a római hadiflottának egyik állomása. Kr. e. 79-ben misenumi villájá
ból nézte végig az ifjabb Plinius azt a nagy katasztrófát, amely Pompeit, Herculaneumot 
és Stabiaet elpusztította. A Vezuviónak ezt a nagy kitörését Tacitushoz írott levelé
ben örökítette meg. A lehullott hamuréteg alól nagyrészt kiásott Pompei és Hercula
neum az antik világ civilizációjának megkövesedett emléke. Stabiae újraéledt halottai
ból ; ma a Nápolyi öböl keleti sarkának kedves városkája, Castellamare áll a helyén. 
A Miseno félsziget Nápolyra néző oldalán fekszik Baia község, a hajdani Baiae, a rómaiak 
világfürdője. Baiae és Nápoly között van a kies fekvésű Posilüpo. A rómaiak idejé
ben ez is látogatott fürdőhely volt. Vergiliusnak volt ott villája és ő maga is ott van 
eltemetve. Sorrentót, amelynek említésekor szinte a lágy olasz zene hangjai lopják 
bele magukat a fülünkbe, a rómaiak Surrentumnak hívták. A róla elnevezett kis fél
sziget túlsó oldalán fekszik Amalfi, ma kicsiny, alig 8000 lakosú városka, a meredek 
hegyoldalhoz fecskefészkek módjára hozzátapadó házakkal és nagyszerű kaáedrálís- 
sal, amely régmúlt idők dicsőségéről beszél. A IX. és X. században Amalfi egyik leg
jelentősebb kikötője volt az egész Földközi tengernek, amely Velencével, Gaetával 
és Genovával osztozott a keleti kereskedelem lebonyolításában. Hatalmát a norman
nok ingatták meg és a pisai köztársasággal vívott háború tette tönkre. De évszáza
dokon keresztül az amalfi törvénykönyv maradt meg a tengeri jog legfőbb forrásának.

A históriai emlékeken kívül a mondának is ezernyi aranyos szála csillog a Nápolyi

Sorrentói-félsziget.
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Castellam m are.

öböl partjain. Capri szigetén lakoztak a szirének, akik csábos énekükkel veszélybe 
sodorták a balga hajósokat. Cumae közelében még a rómaiak idejében is mutogatták 
Sybil 1 a barlangját. Nem messze onnét, a Lacus Avernus partján sejtették az alvilág 
bejáratát. A Capo Miseno kialudt vulkánját Vergilius óriás sírhalomnak vélte ; állí
tólag alatta van Aeneas eltemetve. Sziklafokáról a legszebb kilátás nyílik északnyugati 
irányban egészen odáig, ahol a Gaetai öblöt a tengerbe beugró kékes hegyfok zárja 
be. Ez a hegyfok, amely arról is nevezetes, hogy Közép- és Dél-Olaszország határának 
szokták tekinteni, immár két és félezer esztendőnél hosszabb idő óta viseli annak a 
pajkos Circe asszonyságnak a nevét, aki diákkorunk görög óráinak emlékei szerint 
malackákká változtatta Odysseus rézsisakos matrózait.

Ma szinte a múltak messze ködében elvesző és elérhetetlen békebeli emlék gya
nánt idéződik fel a Nápolyi öböl panorámája, a tenger vizének áttetsző kékje, az Ischia 
és Capri szikláin feltornyosuló hullámok fehér habrongya, a sorrentói kertek arany
esője, az esti fényárban úszó Nápoly kikötője, a Santa Lucia elmosódó dallama s a 
háttérben méltóságteljesen trónoló öreg Vezuvio. Békebeli emlékek, amelyeket könyör
telenül elsöpört a háború. A Salernói öböl volt az angolszászok egyik nagy partra
szállásának színhelye. Csaták zajlottak le a Nápolyi öböl partján, légibombák pusz
tították el a kiásott Pompei egy részét és a Porta Marina melletti kis múzeumot. Nápoly 
kikötője romokban hever és a mosolygó Nápolyi öböl elfelejtette a mosolyt. De esős 
és szürke napokon elfog a sóvárgás a napsugaras Dél, a virágoktól illatos sorrentói 
hegyoldal, a kéklő tenger és a békebeli szépségében ragyogó Nápolyi öböl után.
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KALOTASZEG
írta TULOGDY JÁNOS dr.

Kalotaszeg — különösen Észak-Erdély-Székelyföld hazatérése óta — mindinkább 
az általános érdeklődés középpontjába kerül.

Oka ennek a Nagyvárad—Kolozsvár vasúti és országúti fővonal mentén való sze
rencsés fekvésén kívül, egyes részeinek tájképi szépsége mellett, főképpen sok, szép 
műemlék-temploma, művészlelkű, ősi magyar népének' gyönyörű népviselete, kézi
munkái.

Kalotaszeg földje kialakulásának kezdete a földtörténet ókorába nyúlik vissza.
Déli határa a kőszénkorszakból származó Gyalui havasok északi nyúlványa. Nyu

gati oldalán a Kárpátok felgyűrődésekor keletkezett törésen vulkáni láva ömlött egé
szen a harmadkor közepéig, 
így keletkezett a Kalotaszeg 
nyugati határát alkotó 1838 m 
magas Kalota hegy, a régi 
Vlegyásza, illetve Vigyázó.

A Gyalui havasok és 
Kalota hegység közt az Erdélyi 
medence harmadkon tengeré
nek észak felé nyílt, három
szögletű kis öble — a Kalota
szegi medence alakult ki.

A földtörténet új korá
ban, a harmadkor végén, 
amikor az egész terület szá
razra került, megindult a mai 
vízrendszer kialakulása.

Kalotaszeg központja a 
tulajdonképpeni Kalotaszegi 
medence, az ősi, történelmi 
Kalotaszeg, a Gyalui hava
sok — Kalota hegy közti szeg
let. Ez Felszeg. Központja 
Bánffyhunyad (554 m.).

Jankó János, Kalotaszeg 
első alapos ismertetője és 
utána Malonyay Dezső a la
kosság megegyező néprajzi 
jellege alapján hozzávette az 
Almáspatak völgyét. Első na- 
gyobb(román lakosságú) köz
sége Alsófüld 354 m-en, tehát 
200 m-rel alacsonyabban fek
szik Bánffyhunyadnál, Fel
szegnél. Ezért nevezte el a 
nép Alszegnek.

Jankó és Malonyay Ka- 
lotaszeghez sorolták még a 
Felszeghez kelet felé csatla
kozó Nádas és a Kapus pa
tak mentét is. így összesen 
34 községet soroltak Kalota- 
azeghez.

»

Tem plom bam enetel Kőrösfőn.



Visky Károly az azonos 
népviselet alapján Magyar- 
létát, Tordaszentlászlót és a 
Kolozsvártól délkeletre levő 
Györgyfalvát is Kalotaszeg- 
hez vette.

Ma Szabó Attila dr. K a
lotaszeg helyneveinek kiváló 
kutatója szerint Kalotaszeg 
területének szélső k özségei: 
nyugaton Bánffyhunyad—
Magyarókereke, délen Ma- 
gyarvalkó'— Magyargyerőmo- 
nostor, északon Középlak. 
keleten Kisbács ; így 41 köz
ség tartozik Kalotaszeghez.

Kalotaszeg előbb kijelölt 
területét honfoglaló őseink 
megszállották és rajta 1000 
év előtt állandó települést 
létesítettek.

11. Béla névtelen jegy
zője megemlékezik K alota
szeg elfoglalásáról is. Szerinte 
Tétény vezér (Tuhutum vagy  
Töhötöm) az Erdőn túli, 
Erdőelvi földet (Erdőelve =  
Erdély) meg akarta szerezni. 
Kikémleltette. Hírnökei je
lentették, hogy földje jó, 
folyói fövényében arany, 
földjében só rejtőzik.

Tétény a Meszes észak- 
keleti végénél, a Meszes ka
pun át jött be Erdélybe. Az 
Almás patak völgyében a 
mai Hidalmás táján megüt
között az akkor Kalotaszegen 
a mai Gyalu központtal ural
kodó Gyeló (Gelou) szláv  
fejedelem seregével és le

verte. Vitézei Gyeló vezért, várához való menekülésekor, a Kapus patak mellett 
megölték. Erre seregének roncsai, a Kalotaszegen lakók Erküllőnél, hol Tétény vezér 
sátra állott, hűséget esküdtek Téténynek. A né]) ma is a Kiseskiillő és Nagyesküllő 
közötti halmot Esküdombnak nevezi.

Honfoglaló őseink így 896 táján eljutottak Kapusig. Itt akkor a havasok szélén az 
őserdőben gyepüvonalat készítettek Gyerővásárhely és Magyarkapus közt. Ezen a Kapus 
patak völgyében gyepükapu volt, amit a patak, valamint Magyarkapus és Kiskapu 
neve őriz.

Tehát a honfoglalók Kalotaszeget bírták Kapusig. Itt volt az első országhatár 
kelet felé, valószínűleg a gyerővásárhelyi hegyen át.

A honfoglalástól 1249-ig Kalotaszegről egyetlen oklevél sem emlékezik meg. Ekkor 
említi egy oklevél Magyarbikalt (Bikk-, Bükk-alj) és Nagyalmást, ma Váralmás községet.

Az 1200-as évek végén és az 1300-as években már megemlékeznek az oklevelek 
az összes többi kalotaszegi községről is, tehát az 1300-as évek végéig az összes mai kalota
szegi községek kialakultak.
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Román lakó 1300-ig nem volt Kalotaszeg területén. Az elsők 1300—1400 közt 
jelentek meg Kalotaszeg szélein. A mai Kiskapus mellett 1391-ből említi oklevél Oláh- 
kapust, az első román községet. Megfelel ennek a mai Kiskapus község felső része : 
Szamára,

Kalotaszeg földje eredetileg az 1300-as évek elejéig Bánffyhunyadig a nagyváradi 
róm. kát. püspökséghez tartozott. Ebben volt a kalotai esperesség, a tulajdonképpeni 
Kalotaszeg: Bánffyhunyad és környéke. Kőrösfőtől keletre pedig az erdélyi róm. kát. 
püspökséghez tartozott Kalotaszeg területe, benne pár község a kolozsmonostori apátságé 
volt. Egy 1443-as oklevél említ először olyan községeket, amelyek «in comitatu de Ka- 
lathazeg» feküsznek.

Kalotaszeg földje, népe a századok viharában sokat szenvedett. Végigzúdult rajta 
az 1241-es tatárdúlás. Utána német telepeseket kapott Gyalu, Magyarlóna, Szászfenes 
és Kolozsvár is.

Sokat szenvedett az 1435-ös parasztlázadás alatt is a Budai Nagy Antal-féle kely- 
hes forradalomkor.

Rudolf császár 1604- 
ben Bástával elpusztíttatta 
Kalotaszeget - is. Bányai 
András ref. pap írja, hogy 
a Magyarvalkó melletti 
Vársza községben kő kövön 
nem maradt.

Ekkor kezdtek na
gyobb számmal a románok 
lehúzódni a hegyekből az 
elpusztult magyar falvakba.
11. Rákóczi Györgynek a 
törökökkel vívott háború
ságáról, mezőcsávási Kőrös- 
pataki János ref. pap 1668- 
ban írott versében két vers
szakaszban Kalotaszeg pusz
tulását írja le.

Azután az 1692-ős ta
tárjárás pusztította el Ka
lotaszeget. Kézdivásárhelyi 
István kolozsvári pap és 
kalotaszegi esperes írta le 
Kőrösfő pusztulását. Az 
1700—1711-es kuruc-labanc 
kort is megsínylette Ka
lotaszeg.

Kalotaszeg területén 
ma az ősi honfoglaláskori 
Szil, utóbb Kalotának ne
vezett nemzetség utódai él
nek. Ha a családi név nem 
is maradt fenn, ugyanúgy, 
mint a Kabos, Kemény,
Radó, Gyerőíi, Valkai, bikali 
Vitéz, farnasi Veress stb. 
ősi magyar kalotaszegi ne
mes családok esetében, de 
vérük ott csörgedez a mai 
kalotaszegi magyarság erei
ben. Régóta tartja magát ♦Cserepes» Kőrösfőn.
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a hit, hogy Kalotaszeg ősi magyar népe a tatárdúlás alkalmával itt letelepedett tatá
rokkal keveredett volna. Legújabban Csík Lajos dr. és Kállay Ernő vércsoportvizsgá
latok alapján megállapították a kalotaszegieknek a krími tatárokhoz való nagy 
hasonlóságát és azt, hogy «a kalotaszegi magyarság főképpen keletbalti és turanid- 
elemekből tevődik össze. Ezeknek tiszta, vagy kevert típusa alkotja a magyar 
lakosság zömét.»

Kalotaszeg népe eredetileg katolikus volt. Ma 35 egyházközségben és szórványaik
ban körülbelül 24,000 a református, Jegenye és Kisbács katolikus lakosságá val pedig Kalo
taszeg magyarsága kb. 25,000 lélek. A magyarság a Királyhágón túli nyelvjárás 
területéhez tartozó kalotaszegi tájszólást beszéli Kalotaszeget leginkább jellemzi és 
néprajzi értelemben határát is megszabja gyönyörű, ősi népviselete.

A nők legjellegzetesebb ruhadarabja a «muszuly», bagaziának is nevezik. Elől övbe 
akasztott, szegélyszéles szoknya. Gr. Csáky György 1860 táján mondotta : «Kalotaszeg 
addig terjed, amíg a muszuly tart.» Ez és a kiszabadult kengyel visszahúzására alkalmas 
kunkorodott orrú piros csizma, az ősi, lovagló asszony ruházatának emléke. A nők vise
letének érdekesebb darabjai még : a nyakból hátul lelógó «tatárbojt», a gyönyörű vállfüs 
ing, a fűzős váll, a darázsolt kötény, a konfirmált leányok pártája.

A férfiak legszebb ruhadarabja a szűr, melyet csak a magyar népművészetben 
látunk. Ősiségét bizonyítja, hogy az Ural mentén talált honfoglaláskori «szittya-kőszob- 
rok»-onis rajta van.

Ezt a gyönyörű népviseletet legszebben vasárnaponként a templomozáskor látni 
és pedig a templom gyönyörű fekvése miatt legszebben Kőrösfőn.

Kalotaszeg templomai közül a legrégibb részleteket a magyargyerőmonostori apát
sági templom őrzi. A félköríves ízlés csúcsívesbe való átmenete idejéből való a magyar- 
vistai szép templom. Ilyen részletet több templom őriz. A legtöbb templom a csúcsíves 
ízlés idejében a XIV—XV. században épült. Kalotaszeg — amint láttuk — a hadak útjába 
esett. A templomok tönkrementek. A beomlott boltozatokat vízszintes deszkamennye
zettel pótolták, melyeket a XVII. századtól kezdve asztalos festők díszítettek.

Renaissance és bárok hatás kevéssé érvényesült a templomokon.
A háborús időkben a templom cíntermét bástyás, támpilléres kőfallal vették körül. 

Ide menekült a nép az Isten háza köré az ellenséges hordák elől. Magyarvalkón áll még 
e várfalszerű kőkerítés. Ez a kőkerítés mint a templom díszítő eleme megmaradt, később 
is építették például Kőrösfőn.

A cínteremben temetkeztek a papok és családtagjaik. Közelében a temető tulipá
nos, csillagos, faragott-festett «fűtül való fá»-i, kopjafái — olykor kőből faragva — meg
nyugtató szépséget kölcsönöznek az örök pihenés helyének.

A kalotaszegi ház, a gazdasági épületek, a bútorzat készítésének szerkezeti alapja 
a csúcsíves ízlésben gyökerezik. Az udvarba a szépen faragott, hímes kapun lépünk be.

A házban megakad a szemünk a szép régi «cserepes» kemencén, a tálas-fogasok 
gyönyörű tálain, kancsóin, közülök a fekete alapon fehér díszítésüeket bánffyhunyadi 
fazekasmesterek készítették.

Láthatjuk, hogy kézimunkáinak a művészlelkű, -kezű asszonyok, hogy «varrják» 
a kalotaszegi varrottast, melyet Gyarmathy Zsigmondné, Kalotaszeg nagyasszonya 
1880-ban támasztott fel már majdnem a feledésből. Koromlébe, kékítőbe mártott lúd- 
tollal «írták», rajzolták magukkészítette kendervászonra a gyönyörű «írásos» mintákat 
és varrták ki kék vagy pirosfejtővei. Ezek a legértékesebb munkáik, a régi török kendők
ből származó «úri hímzés» magyar lélekkel áthatott utódjai. Varrják még a «szálán var- 
rott»-at keresztöltéssel, lapos öltéssel a «vagdalásos»-t.

A férfiak gyönyörű faragásai, faragott bútorai (Kőrösfőn), egyes helyeken (Nyárszó) 
festett bútorai mutatják még a kalotaszegiek istenáldotta művészi tehetségét.

A legkedvesebb hangulatot, felejthetetlen képet nyújtanak téli estéken a varróház
ban a leeresztett lámpa köré ült varró fiatal leányok színpompás viseletűkkel, a körü
löttük forgolódó legényekkel — amikor felcsendül az ajkukon a népdal is :

Kőrös fői Riszcg alatt. . .

s amikor jár szájról-szájra a régi idők emléke, a jövő reménysége...
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IRODALOM
Ács Tivadar : Magyarok Latin-Ameriká

ban. 18 képpel.Budapest, 1944. 8°, 40oldal. 
Az Officina képeskönyvek 58. kötete. Offi
cina nyomda és kiadóvállalat kft kiadása.

Ács Tivadar a tengeren túlra vetődött 
régi magyarok nyomainak fáradhatatlan 
kutatója, ezúttal a Latin-Amerikát — 
Argentínától Californiáig — járó magyar
jaink emlékét örökíti meg abbén a tetsze
tős, művészi kiállítású, képekkel ékesített 
kötetében. A legrégebbiek, akikről homá
lyos tudomásunk van, pálosrendi szerze
tesek, már 1515-ben szálltak partra a 
La Plata vidékén. A XVII. században 
már vértanúja is van a latinamarikai ma
gyar hithirdetőknek : a jezsuita Rátkay 
János. **A X V III. századból Rér János, 
Zakarjás János, fid er Xavér Ferenc, 
Orosz László, Fáy Dávid, Szentmártonyi 
Ignác és még sok más jeles magyar jezsuita 
vett részt Dél-Amerika föld- és néprajzi 
feltárásában. A világi tudós kutatók közül 
Henke Tádé és Balogh József (Holland- 
Guayana növényvilágának ismertetője) a 
legnevezetesebbek. Mindketten fiatalon 
haltak meg kutatásaik színterén.

Megemlékezik könyvünk Magyar László
ról, aki délafrikai útja előtt tudvale
vőleg megjárta Brazíliát és 1845-ben 
angol-francia fogságba esett Argentínában. 
Őt követik az 1848—49-i szabadságharc 
em igránsai: Czecz János, Asbóth Sándor, 
Komis Károly, Alvinczy László, Prágay 
János, Verebélyi Imre, Rosty Pál, Wass 
Samu, Xantus János és mások.

Mindezek viselt dolgairól és a legújabb 
kor magyar utazóiról már csak rövid átte
kintést ad szerzőnk. Egyik-másiknak éle
tét bővebben ismertette «Akik elvándorol
tak» című korábbi kötetében.

Halász Gyula.
Soós László : Tengerek kalandorai. 8 

műmelléklettel, 12 szövegköztí képpel. 
Budapest, évszám nélkül, 8°. Athenaeum  
kiadása. (A könyv egyúttal a Milleker szer
kesztette «Ismeretlen világok» című soro
zat egyik kötete.)

Soós László könyve «az életrajzok és a 
kalandos történetek érdekességét egye
síti magában, olyan sodra van, mint egy 
regénynek. . . » — olvassuk a stílusos, egy
korú képpel díszített borító lapon a Tenge
rek kalandorai-ról. Hű meghatározása ez 
a könyv műfajának. Népszerű ismeretter
jesztő műnek szánta szerzője, de mi taga
dás, kissé véknyan adagolja magát a tudni
valót. Életrajzi regényt írt kalandos és ke
gyetlen hőseiről, de könyve inkább regény, 
mint életrajz.

Öt fejezetre oszlik a történet : az 
Északi-, Földközi-, Déli-, Nyugati- és 
Keleti-tenger fejezetére. Kalózait m eg
annyi dicső hősnek rajzolja, történelm i 
nagyságnak — aminthogy, tudjuk, volt is 
egynémelyiknek szerepe a történelemben. 
Olvasmánynak tagadhatatlanul izgalma
san érdekes a könyv. H . Gy.

Wilhelm F ilchner: Kínából Indiába. 
A Hoang-hótól az Indusig. A fordítást 
átnézte Halász Gyula. 38 kép, 1 térkép, 
283 old. Athenaeum kiadása.

Ez a könyv Filchner utolsó nagy ázsiai 
vállalkozásáról ad számot. Filchner az 
utóbbi idők egyik legtevékenyebb Ázsia- 
kutatója volt. 1900-ban jelent meg első 
ízben a Pamiron, inkább csak azért, hogy 
elkövetkezendő nagy expedíciójához ta 
pasztalatokat szerezzen. Nagy tibet-kínai 
expedícióját 1903— 1905-ben hajtotta  
végre, amikor felesége és Tafel geológus 
társaságában Sanghaiból indulva, Hszi- 
nang-fu és Hszining-fu érintésével a Kuku- 
noron át a Hoang-hohoz utazott. Ezután 
a folyó felső vízvidékén kutatott, ahol 
sok baj és kellemetlenség árán tud csak 
szabadulni a viszontagságokból, hogy az
után Szungpantingon át visszatérhessen 
Hsziningbe. 1911-ben megfordult Filchner 
a déli sarkvidéken is, de azután újra visz- 
szatért régi szerelméhez, Ázsiához. Részt- 
vett az orosz-német Pamir-expedícióban 
és most már elsősorban geofizikai kérdé
sek érdeklik. Ilyen természetű kutatáso
kat végzett 1926—28 között is Közép- 
Ázsiában. Földmágnességi megfigyelések 
vezetik utolsó útjára is. Ekkor 1834— 
1938 között a régi geofizikai megfigyelő
hálózatot akarta Belső-Ázsiában sűríteni 
és kiterjeszteni és ettől a tervétől nem 
riasztották vissza a nagyon is kusza belső
ázsiai állapotok sem. Hiába igyekeznek 
útjáról lebeszélni. Bízik szinte hagyomá
nyos szerencséjében, kijátsza a hatóságo
kat és valósággal betör a forrongó Kelet- 
Turkesztánba. Sokáig nyomába szegődik 
a szerencse, hogy azután végezetül ellene 
forduljon a sors. Egész expedíciójával 
együtt rabságba kerül. Csak nagy üggyel- 
bajjal sikerül szinte reménytelennek látszó 
helyzetéből megszabadulni és eljutni In
diába. Ez a könyv legfőképpen az út nehéz
ségeit tárja elénk, felvilágosítást nyújt 
a belsőázsiai áldaltlan politikai és katonai 
helyzetről, a közbiztonság hiányáról, a 
zavaros állapotokról, de azért sok tudo
mányos kérdés fennállása és megoldása, 
valamint a belsőázsiai vidék tájrajza is 
megelevenedik előttünk. K . A.
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ISMERTETÉSEK ÉS HÍREK MINDENFELŐL
Finnország ipari termelése 1941-ben.

A foglal- Termelés Egy mun-
Iparágak koztatott értéke kásra jut

munkások millió finn (finn

Vas- és fém-
száma márkában márka)

ipar . . . . 49,633 6,037-5 121,642
Textilipar . . . 32,770 2,686-2 81,971
F a ip ar........... 31,443 2,912-0 92,612
Papirosipar . 
Élelmiszer-

15,833 3,285-5 207,509

ipar .........
Bőr- és

14,868 5,079-9 341,666

gummiipar 
Kő- és föld-

11,825 1,251-6 105,843

ipar . . . . 10,276 814-9 79,301
Grafikai ipar 
Elektromos-

5,934 475-0 80,047

ipar ......... 3,396 665-8 196,054
Vegyi ipar . . . 
Egyéb ipar-

3,320 667-0 200,903

ágak ......... 287 18-8 65,505

A táblázatból kitűnik, hogy a finn ipari 
munkás évente átlag közel 150,000 finn 
márka értékű ipari terméket termel. Ebben 
a tekintetben ma első helyen áll az élelmi
szeripar, majd a papír-, vegyi-, elektro
mos- és fémipar követik. Az összes ipari 
munkások száma 180,000 s az összes 
ipari termelés értéke 23.9 milliárd finn 
márka.

( m. t.)

Űj transzkontinentális vasútvonal
épül Dél-Amerikában, Argentina és Chile 
között. A chilei Antofagosta kikötő
ből kiindulva Saltánál kapcsolódik majd 
be az argentínai fő vasúthálózatba. 
Saltán tú l eddig 30 mérföld épült ki belőle, 
a határig még 130 mérföld hiányzik. 
A chilei, összesen 200 mérföldes szakasz
ból Antofagostától kiindulva 150 mérföld 
már készen áll, tehát a két országban még 
összesen 80 mérföld hosszúságú vágány- 
utat kell elkészíteni. A pálya legmagasabb 
pontja a Socompa hágó lesz. Az új tran- 
szandesvasút célja a ehilei^alétrom  és 
argentin mezőgazdaság terményei számára 
rövid, az egész évben járható csereút 
teremtése, valam int a meglévő transzán- 
des vasút (Buenos-Aires—Valparaiso) te 
hermentesítése .

- P. J.

Az USA nyersolajtartalékainak kiaknázása
a fokozott háborús szükségletnek meg
felelően növekedett. így  válik érthetővé 
az a gazdaságpolitikai célkitűzés, amely 
a honi nyersolajtartalékok kímélésére 
s az idegen területek kiaknázására irá
nyul. A háborús olajtermelés fokozott 
üteméről az alanti statisztikai kimutatás 
áttekinthető képet nyújt.

Az 1942. évi U. S. A.- 
V  . ,  beli nyersolajtermelés

-  mennyisége
A nyersolaj konszern neve* millió

hordók
ban

a konszern 
olajtartalé

kának száza
lékában

Shell ............................... 60-0 8-57
Superior of California. . 13-4 7-47
Continental .................. 30-4 6-80
Tidew ater........... ............. 24-7 5-80
Standard of Indiana. . . 40-5 5-60
Pure ................................. 25-0 5-56
Texas Company............. 88-0 5-55
Union of California 18-1 5-46
Socony ............................. 56-7 5-17
Standard of New-Jersey 194-4 4-63
Philips ............................. 23*1 4-61
Atlantic Refining . . . . 14-5 4-54
Consolidated ................. 26.0 4.30
Ohio ................................. 27.7 4-13
G u lf................................... 66.5 3.96
Shelly ............................... 9.8 3.92
Standard of California 44.2 3.52
Barnsdall.......................... 7.7 3.43
Seaboard ........................... 4.7 3.11
Humble ........................... 56.3 2.68
Amarada ........................ 11.7 2.60

.Miután az USA konszernjei birtokában 
lévő honi nyersolajtartalékok összesen 
kerek 18,000 millió hordóra tehetők, az 
1942- évi fokozott termelés, amely egy
maga 856.4 millió hordóra rúgott, az ösz- 
szes tartalék 4.7 %-a. Hasonló ütemű ter
meléssel az USA olajtartalékai közel két 
évtized alatt fogynának ki. ( rn. t . )

Helyreigazítás. A Földgömb f. é. számá
ban közölt« Debrecen» c. cikkben kellemet
len sajtóhiba maradt. A 80. oldal utolsó 
sorában Degreszin, Degreszun olvasható 
a helyes Debreszin, , Debreszum helyett.

Szerk.

I WG1U. í
I  N N M A W O S  AKAOfiyA ! 
I mmAJtA  i
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A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERŰ FOLYÓIRATA

A folyóirat havonkint jelenik m eg
E lőfizetési ár egy évre 16 — pengő E gy-egy szám ára 1 '60 pengő

A Magyar Földrajzi T ársaság tagjai tagsági díjuk fejében kapják 
A szerk esztőség  c ím e: Franklin-T ársulat, B udapest, IV., E gyetem -utca 4. szám  

M indennem ű lev e lezést erre a cím re kérünk. — C sekkszám lánk szám a 51.141 
H iv a ta lo s  ó r á k  jú n iu s , jú l iu s  é s  a u g u s z t u s b a n : a  h ó  e l s ő  c s ü t ö r tö k é n

d é lu tá n  1 —2  ó r á ig .

T Á R T A L O M:
Wallner Ernő dr.: A kókuszpálma. — Márton Béla dr.: Az Er csatorna földjén. — 
Matolai] Tibor: A bulgár rózsaolaj.

A Magyar Földrajzi Társaság megbízásából kiadja a Franklin-Társulat. 
A kiadásért és szerkesztésért felelős : Kéz Andor dr.
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A KÓKUSZPÁLMA
írta WALLNER ERNŐ dr.

Ami Európában a búza, Délkelet-Ázsiában a rizs, Afrikában a köles, az a Csendes 
■óceán szigetvilágában a kókuszpálma. A leghasznosabb növény, sőt ennél is több, nél
külözhetetlen, mert gyökerei kivételével minden része alkalmas a feldolgozásra. Külön
böző alakban észrevétlenül bevonult az európaiak háztartásába is. Olcsósága széles 
néprétegek élelmezését javítja és hihetetlen mértékben emelte a szappan, kenőcsök, 
gyertya, kozmetikai szerek készítését és fogyasztását. A XX. század első három 
évtizedében négyszeresre nőtt növényi zsiradéktermelésben a kókuszdió fontosságra a 
gyapotmag, földidió és lenmag után a negyedik helyen áll.

A kókuszpálma jellegzetes trópusi növény, 100 évig is elél. A Csendes óceán sziget
világának tájképéből szinte sóhasem hiányzik. Ott díszlik a partokon magasra emelt 
csodálatos szépségű levélkoronájával. Sudár törzse 20—25 m magasra nő s a koronát 
fent 20—30-, egyenkint 4—5 m hosszú, 1 m széles levél alkotja. Napfény- csapadék- és 
melegigénye nagy. Csak teljes napfényben hoz jó termést, félárnyékban satnya marad, 
az őserdő sötétjében nem él meg. Csapadékból inkább többet, mint kevesebbet szeret. 
Megtaláljuk évi 4—5000 mm mellett, 1500 mm-en alul csak öntözéssel nő. Ezért szereti 
a tengerpartokat, ahol gyökerei bő talajnedvességhez jutnak. Egész éven át egyenletes 
nagy meleget kíván. A 25—30 C° évi középhőmérsékletű — Földünkön a legmelegebb — 
helyek pompásan megfelelnek számára, ha bőven kap csapadékot. Felső hőmérsékleti 
határt a kókuszpálma alig ismer, annál inkább alsót. A +  10 C° számára már fagy
halált jelent. Elterjedésének határa a 25 C° izotermával jól megvonható (1. ábra). A forró 
övben öt termővidéket különböztethetünk meg. Ezek fontosságuk sorrendjében : a 
Délkelet-Ázsiai szigetvilág, a délázsiai partok, a csendesóceáni szigetek, a trópusi Afrika 
és trópusi Amerika.

A Fülöp-szigeteken a kókuszpálma művelése igen régi időkre nyúlik vissza. Ma 
is vadon díszlik mindenfelé. Némelyek szerint ez az őshazája, mások amerikai eredetű
nek tartják. A szigeteknek a Csendes óceán felé fordult oldalát az egyenletes bő csapa
dék miatt jobban kedveli, mint az Ázsia felé fordult oldalt, ahol a téli monszunszelek 
forró száraz időszakot hoznak. A legkiterjedtebb ültetvények Luzon délkeleti, Samar 
keleti és Mindanao északi részén vannak. A termelés a század eleje óta ugrásszerűen 
növekedett és az amerikai nagytőke segítségével iparszerűen óriásültetvényeken folyik. 
1895-ben 100.000, 1930-ban 700,000 ha volt beültetve. A fák száma már meghaladja a 
100 milliót s a terméstadókról évente átlag 2 milliárd diót szednek. A bennszülött lakos
ság rosszul kezelt alig 2—3 hektárnyi kókuszligetei jelentőségben eltörpülnek. A szállí
tás az ültetvényekről Manila és Cavite kiviteli kikötőkbe főként vízi úton történik.

Hasonló arányú a kókuszpálma terjedése a Hollandus Keletinidiai szigeteken is. A 
század eleje óta itt is kb. nyolcszoros a növekedés, sőt 1930-ban a fák száma (120 millió) 
és a beültetett terület (750,000 ha) felül is múlta a Fülöp-szigetekét. Hogy a világ
kereskedelemben mégis a második helyre kerültek, annak oka, hogy a sűrű és magasabb 
életszínvonalú bennszülött lakosság fogyasztása aránylag nagy. Jáva-, Észak-Celebes-, 
Bali-, Lombok-szigeteken az ültetvények nem az európai vagy amerikai nagytőke, 
hanem 95%-ban a bennszülöttek vagy bevándorolt kínaiak kezében vannak. A szállítás
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jól szervezett. Jáva pompás gépkocsiútjai sok helyütt kókuszpálmaerdőkben futnak. 
Akikötőkből — Jáván : Batavia, Soerabaja, Samarang ; Celebesen : Menado, Makkasar ; 
Borneón : Pontianak ; Sumatran : Padang — a kókusztermékek rendszerint közvetlenül 
kerülnek Európába.

Ceylon szigetén a kókuszpálma mint kultúrnövény ősidők óta tiszteletben állott. 
Szívesen ültették a templomok körül. A XVIII. sz. óta a hollandusok, majd utánuk az 
angolok annyira növelték a beültetett területet, hogy a XIX. század közepén Ceylon a 
világtermelésben első helyen állt. Ma a Fülöp-szigetek és Hollandus Kelet-India mögött 
harmadik helyre került, de a művelés gondosságában ma is vezet. A 400,000 ha-nyi 
ültetvények 3 4 része a bennszülöttek kezén van. Mint mindenütt, itt is a partvidéken 
van a legtöbb, befelé a magasság növekedtével ritkulnak s 500 m táján már meg is szűn
nek. Az öntözéssel művelt ültetvények száma nő. Ceylon szigetén a mezőgazdasági 
termelés értékének harmada a kókuszpálmára jut. További fejlődés a mindenfelé bel
terjesen művelt szigeten azonban már nem várható.

A Fülöp-szigetek, Hollandus Kelet-India és Ceylon ültetvényein 300 millió kókusz
pálma nő, több mint fele a világ állományának.

Elő-India Malabar part ján és a Bengáli öbölben a Godavari torkolatában és az alsó- 
burmai partokon is régóta honos a kókuszpálma. Európai gyarmatos nem szívesen keresi 
fel az egészségtelen vidéket s így az ültetvények legnagyobb része az indusoké. India 
lakossága maga is nagy fogyasztó, de azért Bombay és Madras kikötőin keresztül tekin
télyes mennyiség'jut kivitelre. Shonan — Singapore — kókuszkereskedelme csak rész
ben származik a Malakka félsziget ültetvényeiről, bár ezek kiterjedése vetekszik az 
előindiai partokéival.

Sehol sem játszik azonban olyan kizárólagosan fontos szerepet a kókuszpálma, 
mint a Csendes óceán szigetvilágában. Vízen úszó termését a szél, az áramlás egyik 
szigetről a másikra szállítja. A parti fövenyre kisodorva elsőnek veszi birtokba a lakatlan 
alacsony korallszigeteket. Nem kétséges, hogy4 az óceánon egyik földrészről a másikra 
is eljuthat. Akik amerikai származása mellett törnek lándzsát, azt tartják, hogy onnan 
a déli passzát szél sodorta át a Csendes óceán szigeteire, az ázsiai eredetét bizonygatok 
szerint az egyenlítői ellenáramlás szállította a Fülöp-szigetekről a panamai partokra. 
Óceániában ma kókuszpálma nélkül a bennszülöttek nem tudnának megélni. Legtöbb 
helyen az egyedüli piacra kerülő áru. Az ültetvények, erdők számbavétele nehéz ; össze
sen 260,000 hektárra becsülik, évi mintegy 1.3 milliárd dió hozammal. Minden termé
szeti előny mellett is nagy akadálya a fejlődésnek a rossz közlekedés, az óriási távol
ságok. Ha az elterjedést vizsgálni akarnók, a Baktérítőtől északra fekvő valamennyi 
szigetet fel kellene sorolni. Űj-Guineától a brit Salamon-, Tonga, -Phönix-; a valamikor 
német Samoa-; a francia Tuamotou szigeteken át az USA-hoz tartozó Hawaii-ig akár a

1. A kókuszpálm a elterjedésének h a tá ra . 2. Az évi 25 C°-os izoterm a. 3. Term elő vidékek.
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bennszülöttektől saját szük
ségletük kielégítésére, akár 
.a nagy tőkétől ipari nyers
anyagforrásnak szánva, 
mindenütt növekvőben van 
művelése. A Lever-Sunligbt 
.szappangyárak a Salamon 
szigeteken egymaguk 81,000 
hektár kókuszpálmaültet- 
vényt bérelnek.

Az a szerep, amit a 
kókuszolaj az európai zsira
dék-, szappan- és gyertya- 
iparban betölt, arra kész
tette a gyarmatosító orszá
gokat, hogy más trópusi 
területeken is meghonosít
sák vagy kiterjesszék a 
művelést. Kelet-Afrika 
partjaira már az arabok 
vitték át. A terjesztést fő
ként a portugál és a volt 
német gyarmati igazgatás 
karolta fel. A kereskedelem 
főhelye Zanzibár. A nyugat- 
afrikai partok — Francia 
'Guinea, Togo — ültetvé
nyei világviszonylatban je
lentéktelenek. Afrika ültet
vényei együttvéve nem érik 
el a Ceylon szigetieknek 
negyedét sem.

Közép-Amerika part
jai és a Nyugatindiai szige
tek természeti viszonyai 
igen kedvezők a kókusz
pálma számára. Ha itt még
sem találunk kiterjedt mű
velést, annak oka gazda
sági. A kávé, cukornád-, 
dohány-, kakóültetvények 
többet jövedelmeznek s az 
európai piacok messze van
nak. Az USA pedig saját gyarmataiból bőven ellátja magát. Nagy jövő vár Dél- 
Amerika trópusi vidékein a kókuszpálma termesztésére. Ma az itteni sok millió fa 
termésének nagy része, a szedés szervezetlensége következtében, veszendőbe megy. 
Brazília időval a délkeletázsiai termővidékek egyenrangú versenytársává válhatik. 
Egyelőre Belém (Para), Recife (Pernambuco), Sao Salvador és Bahia kikötőiből csak 
jelentéktelen mennyiség kerül kivitelre.

A kókuszpálma hasznát kétféle szempontból nézhetjük. A bennszülöttek életfenn
tartót, a nagyiparosok üzleti hasznot adót látnak benne.

Rugalmas rostos törzsével a trópusi folyókat pallószerűen hidalják át. Nehezen 
korhadó fája hídpillérnek alkalmas, bosszant kettévágott féltörzse kivájva vízvezető 
csatornául szolgál a rizsföldek öntözésére. Az öreg törzsek kemény részéből használati 
vagy dísztárgyakat faragnak. Sokoldalúan használják fel a trópusok alatt a leveleket 
is. A lévé 1 főere karvastagságú karó. Ezekből építi kunyhóját a Csendes óceán lakója
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Hawaii. Teljességében pálm ából készült lakóház.



s az ép levelekből rak rá tetőt. A főérről levágott levélszárnyakból seprő, legyező, szúnyog
csapó stb. készül vagy frissében kosarak, táskák stb. fonására használják. A fa fiatal 
hajtásait, felső rügyét, főzeléknek fogyasztják a trópusokon. A sebzett farészekből 
hosszabb időn át kifolyó nedv erjesztve : a pálmabor.

A legfőbb hasznot a termés szolgáltatja. A fa nyolcadik évétől az év minden 
szakában érlel gyümölcsöt. Egy fán 100—200 dió terem. Az érett diók maguktól lees
nek, de ezt rendszerint nem várják be, hanem évente 5—6 -szor szednek. A munkás 
felkuszik a koronáig s úgy hajítja le a diókat. Ha ügyes, egy nap 80—100 fa termését 
is leszedi. A szedésre Szuinatrán majmokat tanítottak be. A tök- vagy dinnye nagyságú 
termés három oldalt lapított. Kívül bőrkemény síma héjú, ez alatt 2—3 ujjnyi vastag 
rostos réteg van. így hozzánk csak ritkán jut el. A rostok rendkívül erősek, az időjárás
nak ellentállók. A rostanyag «koir» néven főként Ceylonról kerül kivitelre. Belőle készül 
a nálunk is jól ismert tartós szőnyeg, lábtörlő, de készítenek belőle kötelet, halászhálót, 
kefét stb. A síma héjából a bennszülöttek házuk előtt járdát készítenek, azzal «kövez»-nok.

A termés legbelső része a gyermekfejnagyságú dió. Csontkeménységű héja sokféle 
használati tárgy — kanál, csésze, fésű, csat, gombok, hamutartó stb. — nyersanyaga. 
Szenesítve igen értékes aktív növényi szén, a gázálarcok betétje. Erre a célra 1937-ben 
Ceylon 16,000 tonnát exportált. A csonthéjon belül 1—2 cm vastag fehér húsos réteg 
következik. A dió közepét savdús csípős nedv tölti ki. A fiatal dió húsát és édes nedvét 
szívesen fogyasztják a trópusokon. Az édes kókusztejből erjesztik az Elő-Indiában 
kedvelt «arrak» szeszesitalt.

A kókuszpálma legfontosabb világkereskedelmi cikke a dió szárított fehér húsa : 
a «kopra». Zsírtartalma nagy. Reszelt alakban sütemények készítésénél már nálunk is 
kedvelik. Tisztítva fontos tápszer. A vele szemben még mutatkozó ellenszenv jogusalat- 
lan. Olcsóságánál, jó emészthetőségénél, tisztaságánál fogva a cukrászipar értékét már 
régen felismerte. Magasabb életszínvonalú országokban használata sokkal jobban 
elterjedt. Az évi fejenkénti fogyasztás most, a háború előtt Franciaországban 1, Német-

Pálm asoros út.
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1. A kókuszolaj- és koprafeldolgozóipar. 2. Az évi kókuszolaj kivitel. 3. Az évi koprakiv itel.
4. Az évi kókuszdiókivitel. 5. A kókuszterm ékek ú tja i.

országban 3, Angliában 4, Dániában 20 kg volt. A gazdag dán parasztok a vajat eladták 
és kókuszvajjal főztek. Fejlett állattenyésztésük a kopra kipréselése után visszamaradó 
pogácsát takarmánynak kitűnően értékesítette. A szappan, gyertya, kenőolajok gyár
tásán felül újabban a robbanóanyag iparban a gliceringyártás lett fontos.

A sokoldalú felhasználás nyomán a századfordulón megindult a kókuszpálma 
termékeinek vándorlása a mérsékeltövi országok felé. Mint feldolgozó és fogyasztó 
piacok első helyen Európa és az Egyesült Államok állanak. Az USA-ban 1905-ben a 
kopra feldolgozása még ismeretlen volt. A háborús helyzet kihasználása révén azután 
ugrásszerűen emelkedett s 1917-ben 220,000 tonnát tett ki. Átmeneti visszaesés után a 
mostani háború előtt újból elérte ezt a színvonalat s vele a vezető helyet. San Francisco, 
Portland, New Orleans kikötőin át azonban nemcsak kopra, hanem évente 60—70 
millió drb friss kókuszdió is kerül az USA-ba. Angliával együtt — ahova évente ugyan
csak mintegy 50 millió drb friss kókuszdiót visznek — nincs még olyan ország, ahol 
ez a fogyasztás ilyen jelentős volna.

A trópusokon termelt kopra mennyiségét nehéz számszerűen értékelni, mert a 
bennszülött lakosság fogyasztását pontosan nem lehet megállapítani. A kivitelre kerülő 
koprát évente 900,000—1.000,000 tonnára becsülik (2. ábra). Ennek háromnegyede 
Európába kerül. Hamburgon át Németországba (200,000 t), Marseillen át Francia- 
országba (180,000 t) és Rotterdam vagy Amsterdamon át Hollandiába (135,000 t) jut 
a legtöbb. Kívülök csak Nagybritannia és Dánia éri el a 100,000 tonnát, a többi ország 
jóval mögöttük marad. Németország és Franciaország nemcsak feldolgozza, hanem el 
is fogyasztja a behozott mennyiséget. Hollandia gyárai jórészt más európai piacokat 
látnak el. Ákárcsak Amerikában, itt is a világháború teremtette meg ezt az ipart. 1913- 
ban Hollandia koprabehozatalának 80%-a még feldolgozatlanul hagyta el az országot. 
Ezt a közvetítő szerepet ma London és Liverpool vette át. Az angol zsiradékiparban 
még nem hódított a kókusz olyan teret mint másutt.

Nálunk a kókuszdió fogyasztása inkább kíváncsiság, mint szükséglet kielégítése. 
Az ipari feldolgozásban legfeljebb egy-két vállalat érdekelt. Hiánya csak közvetve érint. 
Szerepe azonban, amelyet Európa iparában és fogyasztásában már elfoglalt, kívána
tossá teszik, hogy ne váljon néhány fogyasztópiac monopóliumává, hanem mindenütt 
segítse emelni éppen a legjobban ráutalt népréteg életszínvonalát.



AZ ÉR CSATORNA FÖLDJÉN
írta MÁRTON BÉLA dr.

__ Száraz időben Érszodorótól és Irinytől kezdve Székelyhídig hiába keresünk vizet 
az Ér medrében. Amikor a tavaszi és őszi esők meg a Kraszna árvizei bezúdul
nak a síkságra ugyan nemcsak a medret töltik meg vízzel, hanem ez átlép rajta és egyes 
falvakat nagy tavakkal, mocsarakkal vesz kö^ül. Ilyenkor is csupán a kanyargó vonal
ban zöldelő sás és nád árulja ex a folyó medrét. Csak Székelyhíd előtt válik az Ér újra 
valóságos folyóvá. Bár ezt a vizet mozgása után kissé túlzás folyónak nevezni. A nád- 
rengeteg előtt ugyan jelentékeny víz terjeng, de mozdulatlansága után tónak, meleg 
időben pedig illata után a síkságon feljebb látható mocsarak egyikének is tekinthetnék. 
Ilyenféle alig mozgó vízként lopakodhatott a múltban Poesaj felé, hogy ott a Berettyó
val egyesüljön. De álmosságát már abban az időben is elárulta azzal, hogy Bihardió- 
szeg és Székelyhíd között többször is elfelejtkezett egy-egy jobban kilendült kanyaru
latáról. Száraz időben elvesztette a velők való kapcsolatot, később azután már nem 
talált reájuk és ezek az elveszett medrek mint hosszannyúló tavak tengették és tengetik 
részben még ma is tovább az életüket.

Úgy lehet, hogy még szerencséjük lesz, hogy álmos anyjuk elvesztette, elfelejtette 
őket, mert esetleg túlélik őt. Az Ér lecsapolását már 100 év előtt is tervezték, majd végre 
is hajtották s az Ér csatorna a magasabban fekvő Berettyóba terelte az Ér-síkság fölös- 
1 eges, kártokozó vizeit. Az ármentesítés azonban nem volt tökéletes, mert nem terjedt 
ki az egész síkságra, hanem csupán az egykor Érdiószegnek, ma Bihardiószegnek neve
zett községtől délre fekvő részére. A románok is ástak árkot, csakhogy ez inkább a 
vidék elárasztására, elmocsarasítására, mint lecsapolására volt hivatva. Ezzel a harc- 
kocsicsapda-árokkal, még inkább azonban a Kraszna gátjának átszakításával és vizé
nek a síkságra bocsátásával csakugyan elérték azt, hogy 1940-től 1942 tavaszáig tartó

Az új Ér csatorna Bihardiószeg h a tá ráb an . M áthé Im re dr. felvétele.
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A Füleki tó  B iharfélegvháza ha tá ráb an . M áthé Im re dr. felvétele.

esős időben Bihardiószeg körül, Székelyhíd, Érkeserű és az Érhát falvai között, Érendréd 
és Szalacs között tengerként állt a temérdek víz.

Ezt a tankárkot az utóbbi években kotorják, mélyítik, szélesítik, hogy az Ér 
kanyargós vizét és vele együtt mindazokat a vizeket, amelyek a termékeny földek 
több ezer holdnyi területét elvonták hivatásuk, a termelés elől, összegyűjtse és a Berety- 
t yóba vezesse. Vize lesz mindig annyi, hogy még kisebb úszályokat is megbírjon, amelyek
kel az Ér síkság sokféle termékét a Berettyóba, Körösbe is levontathassák rajta. Erről 
a Nyírség pereme előtt kanyargó beöblösödő, 7— 8  km széles, 10—12 m magas part 
lábánál csordogáló Keskenyér is segít gondoskodni.

Ma még a Keskenyérben meg az Ér csatornában is élő víz van. A Keskenyér a 
Bihardiószeg határához tartozó Nyuzóvölgy nevű dűlője déli végén ered. Itt verték 
meg Bocskai hajdúi Barbiano német csapatait 1604-ben s ezzel alapozták meg Bocskai 
fejedelemségét. A történelem álmosdi csata néven jegyezte fel az eseményt, mert a 
Nyuzóvölgy Almosd határával is érintkezik. Az Ér csatorna Bihardiószeg déli vége 
alatt bujkál 10  km-en át nyugati irányban, majd azután a Berettyó felé fordul. Magas 
partjait fű és cserje növi be és védi meg a beomlástól. A Keskenyér vize alig látszik a 
benne nevekedő növényzettől és a Zagyva nagyságára emlékeztető álmos Ér csatorna 
is tele van sással, náddal, tavi rózsákkal. Nagy levelei kisebb-nagyobb foltokban takar
ják el a vizet, mintha iszaposságát vagy a lomhaságát akarnák elrejteni. Bizony van 
elég restelni való, hogy ennyire munkátlan az élete. A víz olyan mély benne, hogy 
legalább kötésig merül bele a túlsó partra igyekvő ember, de legtöbbször le kell vetkez
nie az átkeléshez. Itt-ott azonban mégis előzékeny annyira, hogy szekereket is 
is átenged magán. Mai állapotában a két termékeny partvidék között gátolja a közle
kedést. Volt ugyan vashídja is, ez azonban ma már «érvénytelen», mint ahogyan 
mondják az idevalósiak, aki a Pocsajba vezető úton kíván náluk tájékozódni. 
Aki kötéltáncosi pályán akar babérokat szerezni, a hídlábak között megmaradt 
vassínen gyakorolhatja az egyensúlyozásban magát, de más épkézláb embernek nem 
volna tanácsos a víz színe fölé 5— 6 m magasban emelkedő sínúton átjönni. A nemrégen 
még szekérrel járható híd bizony ebben az állapotában alaposan «érvénytelen». Ezért 
azután, ha valakinek a szembenfekvő Nyírség déli részén, akad dolga vagy Pocsajnak 
kerül, vagy visszajöhet Bihardiószegre és onnan vághat neki a különben 7— 8 km-es
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«
útnak. Egy napja rámegy igy is, úgy is, pedig az ép hídon 2 óra alatt odaérne még gyalog 
is. A bihardiószegi kerülőnek az a haszna, hogy az érdeklődő a Szentegyedi major és 
Sárfű puszta mellett megy el, ahol a török dúlás előtt még a diószegi uradalomhoz tartozó 
Egyed és Sárfő falvak álltak.

Az Ér csatorna átvágja a Berettyó és az Ér síksága között húzódó hátat. Ez a két 
folyó vízválasztója és ezt kell az Érmellék déli határának tekintenünk. Ennek felisme
rése rejlik abban a megjelölésben, amellyel a helybeliek e hátnak Éroldaláról beszél
nek. Ami ezen túl, Pocsaj felé van, az már előttük, az Alföld. A pocsajiak is azt mond
ják, hogy ők' nem érmellékiek, mert ők Debrecenbe meg Nagyvárdara járnak. Pocsaj 
felé a hullámos terep tele van a Berettyó holt medreivel. Biharfélegyháza előtt a nyugatra 
nyúló föld, a gyapolyi puszta ugyan jórészt legelő szikes foltokkal tarkázva, igen sekély 
kanyargó hosszabb-rövidebb, fűvel benőtt medermaradványokkal, néhány majorral 
és a kiflialakú Füleki tóval, amely a Berettyó elfelejtett medre lehetett. Tovább azon
ban az Ér csatornát kísérő hátak nyáron «aranykalásztó1 ékesek». Búza- és árpafödek 
sárgulnak, tengeritáblák, zabos bükkönyök, burgonyabokrok és borsóföldek zölddnek. 
A sokféle zöld színbe vidáman kacag bele a piros és fehér mákvirág. A hátak közti víz
mosásokban, medermaradványokban pedig a sások és nádak lapu'nak egymáshoz és 
sugdolódnak, ha a szellő átsuhan felettük. A csatorna túlsó partján szintén zöld és sárga 
mezők terjeszkednek, a partra erdő kapaszkodik és közte egy major fehér házai kandi
kálnak ki a síkságra. Mögötte a Nyírség löszplatójának sárga fala von határt a látásnak.

Nem sokban, de mégis különbözik ettől a képtől az Ér csatornától északra fekvő 
tájék, az Éroldal. Bihardiószeg és az Érvölgy jobbpartjának 129 m-re felemelkedő 
Szőllőhegyhátja, mint valami ék úgy nyúlik a község felé és elszűkíti a területet. Van 
itt kalászossal, tengerivel, dohánnyal, burgonyával bevetett szántóföld és ezek is mind 
hátakon terjengenek, de még több a mélyebben fekvő rét és több a nád, amely nem 
bújik el, hanem nyíltan, merészen útját állja az utasnak, kultúrának. A nagy réteken 
«gulya, ménes delelget» s a bögölyök úgy zsongnak körülöttük, hogy még akkor is tisztes 
távolban iparkodnának maradni tőlük, ha nem állná utunkat minduntalan egy tocsogó
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vagy nádas. A kiszáradt vízállásos helyek sötét talaján a szik fehér foltjai világítanak. 
A szőlőhegyhátat borító kisebb erdő egy majornak nyújt árnyékot a forró nyári napo
kon, mögötte pedig az a XIII-ik századbeli egyedi apátság erdeje kapaszkodik a Nagy
iétára vezető út mellett.

Mintha körtöltésnek építették volna, úgy fogja félköralakban közre egy hát Bihar- 
diószeg községet. A rétekről és szántóföldekről nézve mélyedésben fekszik ez a 7000 
lakosú helység. Szép széles főutca metszi ketté és körnek hajló, ívelő utcái a hajdú- 
városok köralakú tervrajzára emlékeztetnek. Ma már csak nagyközség, de 1872-ig 
szolgabírói székhely, város volt, 1880-ig a debreceni kollégiumnak particulájával, a 
mai értelemben vett algimnáziumával. A debreceni kollégiumnak tehát fiókja műkö
dött itt és ez a neves iskola küldte ide kiváló diákjait az apró diószegi gyerekek tanítá
sára. A tanításból szerzett pénzen azután külföldön folytatta és fejezte be tanul
mányait az ifjú és tudományát itthon az iskolákban, templomi szószékeken terjesz
tette tovább. Ma bizony még polgári iskolája sincs Diószegnek. Hosszú étieken át kato
naság is állomásozott benne. A városháza falába illesztett márványtábla büszkén hir
deti, hogy ott lakott mint huszárkapitány Széchenyi István gróf 1820-tól 1825-ig. Bizo
nyos, hogy a diószegi élmények és tapasztalatok is hozzájárultak ahhoz az elhatározás
hoz, hogy a magyar földet és népet kiemelje elmaradottságából. Itt írta 1840-ben, mint 
Arándorszínész, Petőfi Sándor a «Kis furulyám szomorúfűz ága» című versét.

Ezek a történeti adatok is igazolják, hogy Bihardiószeg sokkal jelentősebb hely 
volt a múltban, mint ma. Az Arpádházi királyok idejében és még azután is földesúri 
\ráros volt. Eredetileg királyi birtok az Érmellék nagy részével együtt, majd a Gut- 
keledek kapták. Egyik águk több falura kiterjedő uradalmát innen igazgatták egészen 
a család kihaltáig. Örökösük, Zólyomi, Székelyhidat választotta a birtok kormányzása 
helyéül, Diószeg azonban tovább is megtartotta városias jellegét. Valószínűleg annak 
köszönhette ezt, hogy hídvámszedő hely volt. A város legrégibb része a mai Kandia 
utca, helyesebben «zug». A monda szerint itt diófák álltak. Az ide költöző első telepesek 
e fák után nevezték el azt a mocsarak között fekvő zugot, szeget Diószegnek. A \ráros 
pecsétjébe is \űrágzó diófaág van bevésve. A középpont a magasabban álló ref. temp-

Az egykori Z ichy-kastély Bihardiószegen.
Ma állam i vincellériskola. A h á tté rb en  a ref. tem plom  lá th a tó . E rdőháthv  Géza felvétele.
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lom környéke. Itt tartják a hazafias ünnepélyeket. A helyén még a XVI-ik században 
annak a várnak a temploma állt, amelyben a földesúr lakott. Ebben a templomban 
kötötteímeg Martinuzzi György 1551-ben Ferdinánd követeivel azt a megállapodást, 
amely János király halála esetére Ferdinánd kezébe juttatta volna egész Magyar- 
országot. A történelem nagyváradi béke néven ismeri ezt a szerződést.

Bihardiószeg változatos története során volt török kézben is. Ali nagyváradi 
pasa erősítette meg 1662-ben vásártartási jogát s az erről szóló okmányt még ma is 
büszkén mutogatják a községházán .Volt a császáriak és a kurucok kezében. A II. Rákóczi 
Ferenc szabadságharca után több császári tábornok a földesura, míg végül a Zichy 
gróf család kezébe került. A muszkavezető Zichy Ferenc gróf is földesura volt. Azzal, 
hogy az 1849-ben a községen is átvonuló orosz csapatot megvendégelte, sok kellemet
lenségtől szabadította meg a diószegieket. A Zichyek nagy szőlőbirtokot is műveltettek 
a diószegi határban. Abban az időben Bihardiószeg volt az Érhát lejtőit borító érmelléki 
borvidék középpontja. Ez a vidék a bortörvény előtt tulajdonképpen rajta kívül Székely- 
hidat, Kólyt és Kágyát foglalta magában és ekkor termelték itt leginkább a bakart, 
amely megadta az érmelléki borok sajátos ízét. Az 1920-ban bevonuló románok azután 
először felosztották az 5000 holdas Zichy birtokot, azután tönkretették a birtok pincé
szetét, amelynek akkora hordói voltak, hogy egy szekér megfordult bennök, majd végül 
tönkre tették a bihardiószegeik szőlőit is. Egyre több olyan tőke került a szőlőkbe, 
amelyeket legújabb törvényeink a tűzre szántak. Van ugyan még ma is sok nemes bor
szőlő a diószegi határban és tele van gyümölcsfákkal, de még jó időbe telik, míg újra 
visszaállíthatják boruk régi jó hírét.

Az Érhát több pontjáról igen szép kilátásban gyönyörködhetünk, de talán egyik 
sem nyújt nagyobb látványosságot, mint a bihardiószegi szőlők valamelyik kiemelkedő 
pontja. Nyári tiszta időben Bihart, Kismarját, Nagykerekit, Pocsajt, Esztárt, Nagyiétát, 
Vértest, Monostorpályit, Hosszupályit; Kokadot, Álmosdot, Bagamért, Érseléndet, 
Érsemjént, Érmihályfalvát, Gálospetrit, Érkeserűt, Értarcsát, Éradonyt, Csokalyt 
lehet látni. A síkságon és a Nyírség peremén fekvő községek fák közé rejtőzött házai 
fölé nyúló fehér tornyok fénylenek a napsütésben s ezzel hívják a községre figyelmün
ket. Ha nagyon tiszta az idő, szabad szemmel a 40 km távol fekvő debreceni Nagytemp
lom két tornya is látható innen. Ha nem felejtettük volna annyira mocsárban e vidé
ket, az országnak nemcsak gazdaságilag volna egyik legfontosabb tájéka, hanem üdülő
telepek építésére is kiválóan alkalmas lenne. És ekkor Bihardiószeg nemcsak boráról, 
hanem nyaralóiról is híres lehetne.
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A BULGÁR RÓZSAOLAJ
írta MATOLAY TIBOR

Bulgária mezőgazdasági termelésében monopóliumszerű helyzete van a rózsának. 
A 'világ számtalan rózsafajtáia között csak igen kevésből lehet rózsaolajat nyerni. 
E kevés fajta között is vezetőszerepe van a «Rosa Damascena Millerének, mert ez a 
fajta szolgáltatja a legtöbb rózsaolajat. Törökországban is termelnek két-három olajat 
szolgáltató fajtát, ám ezek meg sem közelítik a Bulgáriában termelt damaszkuszi rózsa 
olaj hozamát. Ez a rózsa ugyanis Bulgáriában találta meg legelőnyösebb létfeltételeit. 
Két helyen termelik nagyobb mennyiségben : Szredna Gorán és a Balkán hegység 
«Rózsavölgyiében Kazanlik és Kralovo vidékén. A világhírű Rózsavölgy éghajlati és 
geológiai viszonyai egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy az itt termelt rózsa olajhozama 
verhetetlen. A külföldön sokfelé és több ízben is meghonosították a damaszkuszi rózsát. 
A tövek szépen fejlődjek, virágot is bőven hoztak, csupán a szirmok olajtartalma csök
kent, nagy mértékben Szinte úgy tűnik fel, hogy Kazanlik és Kralovo vidéke a rózsa- 
olajtermelés egyedüli, örök hazája.

A íózsatermő terület Bulgária mezőgazdaságilag hasznosított területének csekély 
hányada. A terméseredmény azonban ezen a kis területen is rendkívül változó, mert 
a rózsa igen érzékeny a hidegre s megérzi az időjárás minden ingadozását. A termelt 
rózsaolaj mennyisége egyenes arányban áll a rózsaterméssel, ami a következő oldalon 
levő táblázatból is kitűnik.

1905-ig az állam még nem vette ellenőrzés alá a rózsaolajtermelést. Akkor még 
13,128 kisebb desztilláló üzemben állították elő a rózsaolajat. Ezek azonban nem dol
goztak gazdaságosan és lassanként átadták helyüket a korszerűbb desztillálóknak. 
Ma negyvenkét gyári berendezésű és tökéletes gépekkel felszerelt nagyüzem gondos
kodik az olaj maradéktalan kivonásáról. Ezek egy része magánkézben van, legtöbbjük 
azonbau a Bulgár Mezőgazdasági és Szövetkezeti Bank tulajdona. A korszerű gyárak
ban elhelyezett tőke értéke 2 0 0  millió lévára rúg.

Rózsaszüret Kralovóban.
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É v
A t  rm öterü let 

(hek tárban)
A virágterm és 

(kilogram m ban)
A rózsaolajterm elés 

(k ilogram m ban)

1937
)

5 .658 11 ,388 .340 2.776
1938 5 .849 7 ,156 .828 1.712
1939 6.338 13 ,442.439 3 .778
1910 6.118 6,643 .404 1.689
1941 5 .510 3 ,428 .680 708

A táblázatból könnyű kiszámítani, bogy 1 kg rózsaolaj készítéséhez 3—4000 kg 
virágra van szükség. Miután egy hektáron az időjárás szerinti terméseredmény 770 
és 2330 kilogramm között váltakozik s ebből a mennyiségből 250—700 gramm rózsa
olaj desztillálható, a rózsaolaj ára is igen magas. Sajnos, az olaj világpiaci ára erősen 
ingadozik s igen nagy ingadozásnak van alávetve a rózsa ára is. Az utóbbi évek folya
mán a rózsatermés kilogrammonkénti ára ö1/̂  és 8  léva között mozgott. Hogy az 
olaj világpiaci árát s így a termelés hasznosságát is biztosíthassák, a bulgár kormán} 
állami ellenőrzése alá vette a termelést s bizonyos mértékű korlátozó rendszabályokat 
is hozott.

A rózsaolai kivitele igen jelentékeny, erről az alábbi táblázat tájékoztat :

É v
A B ulgár M ezőgazdasági 

és Szövetkezeti B ank 
k ivitele

Magáncégek kivitele összes k iv ite l

1937 1346 kg . 840 kg. 2 .1 8 6  kg.
1938 1114 « 797 « 1.911 «
1939 1639 « 995 « 2 .634  «
1940

...

1552 « 278 «

oco00

Bulgáriában legújabban a fehér rózsát is termelik, noha a «Rosa Alba» sokkal 
kevesebb virágot terem s a belőle kivonható olajmennyiség is 50%-kal kevesebb, mint 
a «Rosa Damascena» olajtartalma. A legújabb vitaminkutatásokból ugyanis kitűnt, 
hogy a fehér rózsa rendkívül gazdag C-vitaminokban. A rózsa bogyója a csipkerózsa 
{«Rosa Canina») bogyójának vitamintartalmát tízszeresen is felülmúlja. A jövőben 
tehát C-vitamint főként a bulgár fehérrózsából fognak majd előállítani. Máris meg
alakult egy új bulgár iparág, amely a fehérrózsa bogyójából nagy koncentrációjú lisztet 
őröl.

Mindebből kitűnik, hogy a rózsának a bulgár mezőgazdaságban jelentős szerepe 
van. Fontos a rózsatermelés azért is, mert mintegy 120,000 őstermelőnek s nagyobb- 
jészt szegényebb hegyi lakosnak ad állandó kenyeret. Ezenfelül százakra rúg a desztilláló 
üzemekben és a kivitelben foglalkoztatottak száma. A világhírű Rózsavölgyet pedig 
évente többezren keresik fel, bulgárok es külföldiek egyaránt s így a bulgár idegen- 
forgalom növeléséhez is hozzájárul ez az egész világon egyedülálló rózsanagyüzem.
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Kerekes József dr., mezőgazd. kísérletügyi 
asszisztens.

Kéz Andor dr., egyet. c. ny. rk. tanár, 
lev. tag.

Lóczy Lajos dr., egyetemi tan á r, lev. tag.
Németh József, ny. gimn. igazgató.
Papp Károlyné dr., ny . leánygimn. tanár, lev. tag.
Rónai András dr., egyetemi tanár.
Schwalm Amadé dr., középisk. tanár.
Strömpl Gábor dr., egy. m. tan ., alezredes, 

lev. tag.
Szakáll Zsigmond dr., tanügyi főtanácsos, 

egyet. m. tanár.
Száva-Kovács József dr , egyet. c. rk. tan á r.
Takács József dr., őrnagy.
Wallner Ernő dr., tanügyi főtanácsos, 

egyet. m. tan á r (Sopron).

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



25,000 pengős
magyar regénypályázat
. A Franklin-Társulat a t iszta célú magyar irodalom másfél - 
százados intézete régi hagyományaihoz híven szolgálja a nemzeti 
szépirodalom ügyét. Éppen ezért Szent László királyunk emlék
évében nagyarányú országos regénypályázatot hirdet.

A pályázat fe lté te le i:
1. A pályázaton résztvehet 

minden magyar író nyomtatás
ban még meg nem jelent mű
vével.

2. A regény tárgya szaba
don választható : lehet népi, 
történelmi, társadalmi vagy 
bármilyen tárgyú. Csupán 
egyetlen szempont a fontos : 
a magyar szellem.

3. A mű terjedelmét szoro
san nem kötjük meg : 300—500 
nyomtatott oldal,illetve 20—30 
nyomtatott ívre terjedhet.

4. A benyújtás határideje :
1944 december 1.

5. Eredmény kihirdetés :
1945 március 1.

6. I. díj 10,000 P. II. díj 
8000 P. III. díj 7000 P. Az 
összeg az eredmény kihirdetés 
után azonnal felvehető.

7. A díjazott regény első ki
adásának joga — külön elszá
molás nélkül — a Franklin - 
Társulat tulajdona. Minden 
további kiadás után a társulat 
a megállapodás szerinti szerzői 
tiszteletdíjat fizeti.

8. A nem díjazott, de ki

adásra alkalmas regényeket 
a Franklin-Társulat hajlandó 
megvásárolni a megállapodás 
szerinti szerzői díj kifizetése 
ellenében.

9. A pályázat titkos, tehát 
a műveket csak jeligével és 
jeligés borítékkal fogadhatjuk 
el.

10. A kéziratok cím^ipján 
fel kell tüntetni, hejffilírója 
regénypályázatra külre[»

11. A kéziratokat éírfe a 
címre kérjük : Budapest, IV., 
Egyetem-utca 4. Franklin- 
Társulat.

12. A bíráló bizottság neves 
magyar írókból áll. Elnök : 
Kornis Gyula egy. ny. rendes 
tanár. Tagjai : Ignácz Rózsa, 
Sinka István, Tersánszky J. 
Jenő, Voinovich Géza. Előadói: 
Gáspár Gyula és Kolozsvári 
Grandpierre Emil.

13. A díjakat csak irodal- 
milag értékes, művészi mese- 
szövésű műnek adjuk ki.

14. A kész művek — munka- 
torlódás elkerülése végett — 
már azonnal beküldhetők.

F R A N K L  I N - T Á R S  U L A T
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A  F Ö L D G Ö M B
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERŰ FOLYÓIRATA

A folyóirat havonkint jelenik m eg
E lőfizetési ár egy évre 16'— pengő E gy-egy szám ára 1 *60 pengő

A Magyar Földrajzi T ársaság tagjai tagsági díjuk fejében kapják 
A szerk esztőség  c ím e: Franklin-T ársulat, B udapest, IV., E gyetem -utca 4. szám  

M indennem ű lev e lezést erre a cím re kérünk. — C sekkszám lánk szám a 51.141 
H ivatalos órák június, jú liu s é s  augusztusban  : a hó  e lső  csü törtök én

délután 1 —2 óráig.

T A R T A L O M :
Timaffii László dr.: Győr, a folyók városa. — Szurovy Géza dr.: Az olajmezők 
háborús védelme. — Ismertetések és hírek mindenfelől: Újabb gazdasági hírek 
Törökországból. Hírek Délkelet-Európából. A bukovinai csángók első felének 
hazatérése 1883-ban. Bulgária háborús ipara. Jugoszlávia kereskedelmi flottája 
és Horvátország tengerészete.
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A k iad á sé rt és sz e rk e sz té sé rt fe le lő s : Kéz A ndor dr.

8901. F ran k lin -T ársu la t nyom dája, B u d ap es t: vitéz Litvay Ödön.
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A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERŰ FOLYÓIRATA

X V . ÉVFOLYAM  1944 9. SZÁM

GYŐR, A FOLYÓK VÁROSA
írta TIMAFFY LÁSZLÓ dr.

Találóan nevezik így 
a Kis Alföld legnagyobb 
települését, mert négy folyó 
összefutásának csomópontjá
ban fekszik, s ez az egyedül
álló földrajzi helyzete bizto
sítja számára a városi élet 
energiáit.

Győr helyét telj esen 
a természet erői jelölték 
ki. Ha, mondjuk, repülő
gépen néhány száz méter 
magasról széttekintünk a 
város fölött, látjuk, hogy 
a Kis Alföld széles rónasága 
déli irányban megtörik a 
Bakony majdnem egész 
Győrig húzódó nyúlványai 
előtt. Az egész vidék a 
dombvonulatok gerincétől 
kezdve ÉNy-irányba lejt, de a Kis Alföld alacsony buckákkal tarkított nyugati és keleti 
térszínének lejtési vonalai is Győr felé mutatnak. A város környéke tehát külön kis 
medence a kisalföldi medencében. Ezért fut itt össze a Rába, a Marcal és a Rábca s itt 
torkollik mind az erózió bázist jelentő Mosoni Dunaágba.

A négy folyó irányában az útvonalak is sugarasan ide vezetnek. Már egymaga a 
Duna-menti fekvés és a dunai útvonal is elegendő volna a városi élet kialakulásához, 
mint azt a szomszédos Mosonmagyaróvár, Komárom, Esztergom példáján láthatni, de 
megtoldották ezt még a délről jövő folyók, úgyhogy útvonalaikkal Észak-Dunántúlt is 
Győr természetes érdekkörébe kapcsolták. Ezért is lett a szomszédos dunai városok 
között a legnagyobb jelentőségű. Mindezek mellett még egy kissé peremváros is a 
Dunántúl ÉNy-i kiszögelése és a Kis Alföld érintkezési vonalán, s így a peremvárosok 
gazdasági előnyeit is élvezi.

Bőven ellátta a természet Győrt a kedvező földrajzi helyzet minden energiájával. 
A városnak tehát itt kellett keletkeznie. A kérdés csupán az, hogy a sok víz közé hogyan 
épülhetett? Feleletet erre a felszín morfológiai vizsgálata ad. Itt is a folyók jöttek Győr 
segítségére: a terraszépítéssel. A Duna lépcsőzetesen ríjra és újra bevágta med
rét hatalmas feltöltött síkjába, s így keletkeztek az ártér fölé emelkedő terraszok. Kéz 
Andor tanulmányai vetettek világosságot rájuk. Győrött a Duna szintje fölött 4—6 m-re 
emelkedik keskeny sávban az ó-alluviálisterrasz. Fölötte magasabb peremmel, 12—16 m 
viszonylagos magassággal a városi terraszt találjuk, míg Szabadhegynél bukkanunk 
nyomára a legmagasabb harmadik terrasznak, alacsony, lapos dombsor alakjában. Ezekre

Győr fö ldrajzi helyzete.
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az árvizes szintből kiemelkedő kavicsterraszokra épülhetett a város. Kitűnő település- 
alkalmat nyújtottak a vizek között a parti dünék is, s az egész városon uralkodó Káp
talan domb, valamint a rábamenti Kálvária domb és a Gyárváros homokterülete a leg
régibb városmagok hordozói.

Az ártérből kiemelkedő homokdombokon megtaláljuk az ősember nyomát 
kőkori szerszámaival. A bronz- és vaskorban már állandó telephely az illyr-trák és kelta 
népek számára. A kelták lelett i élénk földművelő, ipari és kereskedelmi életről tanús
kodnak. A folyószabályozás és árvédelem legősibb maradványai is ebbe a korba nyúl
nak vissza. A kelták magas kultúráját mutatja az is, hogy az első nevét ők adták a 
városnak, s ezt a rómaiak is megtartották. Arrabona kelta nyelven Rábaszállást 
jelentett.

A rómaiak már Kr. e. 15-ben megszállták Arrabonát, de a folytonos harcok miatt 
csak Kr. u. 50-ben rendezkedtek be teljesen. A római emlékek alapján megállapítható, 
hogy a legősibb városmag, a települési központ a Káptalan dombnak a Duna és a Rába 
összefolyásánál a vizenyős területek felett uralkodó parti dünéje volt. Innen terjesz
kedett lassankint a város a folyóterraszok irányában. A római Győr inkább katonai 
jelentőségű volt, mint gazdasági vagy közigazgatási. Igazi határváros a Duna túlsó 
partjáról fenyegető barbár veszedelemmel szemben. Ezért nem fejlődhetett ki földrajzi 
adottságainak megfelelően gazdasági, kulturális és közigazgatási központtá, a határtól 
messze eső, békés, nyugodt fejlődési lehetőségekkel rendelkező Savaria-Szombathelly, 1 
szemben.

A népvándorlás során a gót, hún, longobárd és avar nép szállja meg a várost. 
Maradandó emlékű közülük az avar uralom volt. Nevét is Győr az avarok védelmi 
gyűrűsáncairól kapta, néhány más avar eredetű, győrvégződésű településünkkel egye
temben.

Átmeneti frank, morva-szláv uralom után a magyar honfoglalással új, a természeti 
adottságokat fokozatosan kihasználni tudó fejlődésnek indult a folyók városa. Kezdet
ben ugyan a Duna—Rába—Hanság mocsárvilágában kiépített gyepü-erődrendszerünk 
egyik fontos bástyája volt Moson és Ovár mellett, de Szent István felismerte már köz
ponti helyzetének előnyeit és püspöki székhellyé tette. Ezzel indul rohamos fejlődésnek

A győri városháza.
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A püspökvár.

8 hadászati jelentőségét egyre jobban háttérbeszorította a kialakult közigazgatási, gaz
dasági és kulturális központ.

Kulcshelyzetére való tekintettel a történelmi viharok mind átvonultak felette, 
jóformán minden nagyobb háborúnkban szerepet játszott, de ez nem akadályozta meg 
gazdasági és kulturális életének újra felvirágzását a békés korszakokban. Különö
sén az élénk forgalmú kereskedelem adta meg városiasságának jellegzetes színét. 
Nagyhírű közvetítő kereskedelmét ugyancsak szerencsés fekvésének köszönhette. 
A gabona-és állatkivitel jelentette mindig a város legnagyobb gazdasági erőforrását.

A szárazföldi forgalom mellett legfontosabb vezetőszerepet Győr életében a dunai 
közlekedés játszott, hiszen a Duna nemzetközi útvonala a világot jelentette kereske
delme számára. Igaz ugyan, hogy csak a kisebbik ág, a mosoni Duna mellett fekszik, de 
ez a múlt századig nem jelentett hátrányt, mert a hajósok útvonala a törmelékkúp 
zabolátlan vízi-labirintusa miatt legtöbbször ebben az ágban vezetett a történelem 
folyamán. A dunai kereskedelemnek fontos átrakodó állomása volt hatalmas kikötők
kel, raktárakkal és saját hajóparkkal. Jelentőségét a város életében mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy amikor a fő vízfolyás fokozatos északra vándorlásával a hajózás 
útvonala is lassan a messzebb eső mai főágra terelődött, Győr forgalma annyira meg
csappant, hogy elvesztette régi kereskedelmi jelntőségét. Űj gazdasági erőforrás után 
kellett tehát néznie, s ezt szerencsésen meg is találta az ipari fejlődésben.

Gyáriparának gyors kifejlődését ismét kedvező fekvése tette lehetővé. A város 
közvetlen környéke nem rendelkezik ugyan iparosodás szempontjából döntőjelentőségű 
nyersanyagforrásokkal, közlekedésföldrajzi adottságai azonban ezt is pótolni tudták. 
Ilymódon távoli vidékek kapcsolódhattak be a város életébe nyersanyagaikkal. 
Szénbényáinknak, a tatai, ajkai, soproni bányavidékeknek éppen a középpontjában 
fekszik, s a Győrig hajózhatóvá tett mosoni Dunaág és a megépített iparcsatoma a
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nyersanyagok olcsó folyami szállítását teszi lehetővé. Mindezeket az adottságokat 
kihasználva a letűnt kereskedelmet virágzó gyáripari élet váltotta fel.

Ma már Győr Budapest mellett az ország második ipari városa. Számszerint 69 
ipartelepén a mostani háború előtt 1938-ban 10,050 munkás dolgozott. Legjelentősebb 
gyártelep a Magyar Wagon és Gépgyár, szállítmányait a világ minden részében ismerték 
és keresték. Ugyancsak híres kiviteléről a szeszgyár, az olajmüvek, a keksz- és 
cukorkagyárak. Mezőgazdasági ipara is jelentős, malomipara messze környék termelését 
dolgozza fel. Legtöbb gyártelepe (17) textil-lonó és szövőiparral foglalkozik, köztük az 
egyetlen magyar csipkefüggönygyár.

Az iparosodás nagy telepítő, városfejlesztő erejét mutatja a lélekszám ugrás
szerű növekedése. Az 1500-as évekből származó első adatok 5000 lakosról tudnak. Ez 
a szám a múlt évszázadban megindul iparosodásig, három évszázad alatt csupán meg
kétszereződött 10,681-re, ellenben az ipari fejlődés alig néhány évtizedében ötszörösére 
emelkedett! 1890-ben már 30,000 a lakosság száma, 1910-ben 44,900. 1930-ban pedig 
55,881, köztük iparból élő (kézműiparral együtt) 23,318 fő.

A lehetőségeket és adottságokat tekintve Győr sokkal nagyobb lélekszámú város 
is lehetne. Ezt földrajzilag azzal magyarázhatjuk, hogy a vizek miatt aránylag 
kicsi a települő területe, s ezért szabad királyi városaink között Miskolc (1152.2 km2) 
után a legnagyobb népsűrűségű (934.3 km2). Azonkívül gyáripari fejlődése szempont
jából roppant fontosságú volt, hogy közvetlen közelében falvak sora települt, s ezek 
munkaerejét használhatta fel. A közeli községekből a munkásság bejár munkahelyére, 
sőt a jó közlekedéslehetőségek miatt mások is inkább a falvakban laknak.

Nem volna teljes Győrről rajzolt földrajzi képünk, ha végezetül nem tennénk 
rövid sétát a város patinás épületei, emlékei között, pezsgő élettől forgalmas utcáin. 
Amint kilépünk az országban első alagutas rendszerű pályaudvaráról, a híres város
háza fogad magasbaszökő tornyával. Szép teréről két csupaüzlet utca vezet a város 
szívébe. Vidéki viszonylatban szinte egyedülálló a Baross-utca és a Deák Ferenc-utca 
forgalma. Végigsietve rajtuk a Belváros ódon negyedébe érünk, a mai élet rohanó forga-

Hősi em lékm ű a sé ta téren .
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tagából a történelmi mult 
mesélő öreg házai, templo
mai közé. Mintha a barokk 
világába cseppentünk volna 
bele, zegzugos apró utcák, 
szögletes terecskék, balko- 
nos-boltíves házak, cikor- 
nyás díszítések vesznek 
körül. A régi híres keres
kedelem gazdagságát látni 
mindenfelé — és a kulturális 
központ messze történelmi 
időkbe nyúló gyökereit.
A régi piactéren a bencés
templom, rendház és gimná
zium Pannonhalma ősi szel
lemét hirdeti. Híres tanárai 
közül csak Jedlik Ányost,
Czuczor Gergelyt említem 
hirtelenében tanítványai 
sorából pedig a két Kis- 
faludyt. Szemben a régi 
bencés apáturak háza áll, a 
város egyik legszebb, 1600-as 
évekből származó épülete, 
ma sok kis diák otthona a 
tanévben. A térről nyíló 
Megyeház utca átlósan álló 
erkélyes házai a történelmi 
Győr lelkét őrzik a Megye
házával és a régi jogakadé
mia dicső múltú épületével.
A szomszédos Rákóczi-utcá- 
ban a régi városháza barokk 
festőisége és a XVII. szá
zadból származó «Magyar 
ispita» kápolnája ragadja 
meg a szemlélőt. De nem 
fogynak ki a zeg-zugos 
utcák a szépségből, tör
ténelmi nevezetességekből, 
amint lépteink végig kopog
nak kövezetükön a Kápta
lan domb felé. Közben nem mehetünk el szó nélkül az Erzsébet-tér szép régi 
épületei, valamint a Karmelita templom, rendház és Kisfaludy Károly szobra melett. 
A vizek közül legjobban kiemelkedő Káptalan domb a város legősibb magja. A régi 
Szt. István-kori fellegvár helyén a püspöki palota s a XIV. századból való várkápolna 
jellegzetes négyszögü tornya uralkodik az egész városképen. A várkert és a bástya- 
sétány festői kilátást nyújt a folyóvizek összefolyására. Itt emelkedik a püspöki székes- 
egyház is, s bár sokszor elpusztult, alapjai a XII. század végéről valók. Leghíresebb 
része a XIV. századból származó Héderváry kápolna, itt őrzik Szent László királyunk 
fej-ereklyéjét. Az ereklyetartó a reneszánszkori magyar ötvösművészet legkiválóbb 
alkotása.

Oldalakat mesélnek még a régi Győr történelmi kövei. Itt kell hagynunk őket, hogy 
az autóbusz sebességével végigszaladjunk Győr új városrészein is. A hét kerület közül 
legközebb esik a Belvároshoz az élénk üzleti forgalmú Ferencváros, i nnen a Rába és a

Székesegyház.
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régi Rábcatneder közt elterülő Újvárosba jutunk. Árnyas ligetek, sétaterek teszik széppé 
az utat, a köztük emelkedő színház épületével, a kioszkkal és a hősök emlékművével. 
Szép sétaút vezet a három folyó torkolatához, a Duna-fürdőhöz. A Rába—Duna össze
folyásánál hatalmas obeliszk hirdeti a folyók szabályozásának hősi küzdelmét, az emberi 
tudás, akarat felülkerekedését a zabolátlan természeti erőkön.

A Rábca és Duna közé Győrsziget települt, már erősen iparos jellegű városrész. 
A Duna túlsó partján pedig a valamikor önálló szigetközi község, Révfalu fekszik, ma már 
Győr kedvelt kertvárosa. Visszatérve a mosoni Duna. innenső partjára, a Gyárváros 
modern ipartelepére érünk, majd a vasúti állomás másik oldalán a legjobban fejlődő 
villanegyed, Nádorváros, és kétkilométerre a fellegvári terraszra települt Szabad- 
hegy következik.

Győr a Kis Alföldnek és Észak-Dunántúlnak is természetes központja. Nemcsak 
gazdasági téren, hanem a természeti és gazdasági adottságot követő közigazgatási és 
kulturális szempontból is, amit sok hivatala, közintézménye, iskolája bizonyít. Jelen
tőségét mutatja az is, hogy már Mária Terézia szabad királyi várossá emelte. Az elmúlt 
évben voltak ennek 200 éves jubileumi ünnepségei. Győr gazdag történelmi életéhez 
hozzátartozik az ünnepek és csapások váltakozása. A tavalyi országraszóló évforduló 
után idén a háború ostora vágott végig a város testén a súlyos légitámadással. 
De az életet nem törték meg, mégcsak meg sem bénították az ellenség bombázói, a 
sebek begyógyulnak s Győr továbbhalad a kivételes földrajzi adottságokból fakadó 
fejlődés sok előnyt, de megpróbáltatásokat is jelentő útján.

Űjaj)b gazdasági hírek Törökországból.
A második világháborút megelőző 

években, fontos rendelkezéseket hoztak a 
török ipar korszerűsítése érdekében. Nagy 
gondot fordítottak az újabb és újabb nyers
anyagforrások felkutatására és minél na
gyobb arányokban való kitermelésére, 
továbbá, a gyáripari üzemek gépi berende
zésének felújítására és korszerűsítésére. A 
török vasipar központja Karabuk, ahol 
nemrégiben új kéngyárat is üzembe állí
tottak. Bár Törökország kéntermelése 
világviszonylatban nagyon kevés, legfel
jebb évi 4000 t, de a belső szükségletek 
fedezésére éppen elegendő. Izmirban ebben 
az évben két új papírgyárat szándékoznak 
üzembe helyezni. Ezekre nagyon nagy 
szükség van, mert Törökország papiros
gyártmányokból mindig erősen bevitelre 
szorult. Többek között, Magyarország volt 
az egyik legjelentősebb szállítója. 1943-ban 
több új cementgyár is megnyílt, így az 
1935. évi termelést, 193,000 t-t, több, mint 
másfélszeresére szándékoztak emelni, bár 
a régebben megalakult gyárak összes tér 
melése 1938-ban szintén elérte már a 
287,000 t-t, azonban a második világ
háború okozta gazdasági átállítás m iatt 
ezeknek a termelése kissé csökkent. Nagy 
a fellendülés a színréz termelése terén. Míg 
1937-ben csak 600 t, 1941-ben már 10,500 t 
volt a törökországi rézkohók összes terme- 
melése. Mivel az ország legnagyobb réz
bányáját, az ergbaninit korszerűsítik, a 
réztermelés még eredményesebb lesz. A

kőszéntermelés szintén fokozódik. 1935-ben 
2.3 miliő tonna volt a török kőszénterme
lés, ez 1941-ben 3 millió tonnára em el
kedett. Jelenleg naponta 9700 t kőszenet 
fejtenek a törökországi szénbányákból. Ezt 
az átlagot napi 10,000 t-ra akarják emelni, 
ezzel az évi összeg 3.2 millió t-ra növe
kedne. A barnaszéntermelés eredményei 
szerényebbek. 1935-ben csak 73,000 t volt 
az évi termelés, ezt 1941-ben már 267,000 
tonnára fokozták, ezzel szemben a háború 
követelményeinek megfelelően, 430,000 
tonnára volna szükség.

( L . )

Hírek Délkelet-Európából.
Istanbul. Ivozluban új állami barna

szénbányát helyeztek üzembe, amelyből 
évi 200,000 t szenet akarnak kitermelni. 
Délkelet-Anatoliában pedig új krómérc- 
telepeket találtak, a kitermelést már meg 
is kezdték. A Brit birodalom után Török
ország a világ második krómtermelője. 
1937-ben évi 96,000 t termelése a világ- 
termelés 16.4 %-a volt. Ugyanebben az 
évben a Brit birodalom 41.4, a Szovjet- 
únió 15.4, az USA pedig 6%-kal részesed
tek a világtermelésben.

A török földművelésügyi minisztérium  
1 millió font h itelt nyitott a teatermelés 
fejlesztésére. Törökországban 1943-ban 
1700 ha területen termeltek teát. Ezt a 
területet a h itel felhasználásával 3000 ha-ra 
akarják növelni, hogy az ország teljes 
szükségletét fedezzék.

(L. )
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AZ OLAJMEZŐK HÁBORÚS VÉDELME
írta SZUROVY GÉZA dr.

(A szerző felvételeivel.)

Az olaj szerepe a mai gépesített háborúban már annyira ismert, hogy szinte köz
hely. A gyors súlyképzés az arcvonal valamelyik pontján, az erők hirtelen átcsoporto
sítása, a páncélos ékek ellenállhatatlan előretörése, a gépesített gyalogság gyors után- 
szállítása, a légierő hatalmas méretű bevetése, a tengeralattjárók és gyorsnaszádok töme
ges alkalmazása teljesen elképzelhetetlen a földiolajból készült üzemanyagok és kenő
olajok nélkül, hogy a mögöttes országrészben dolgozó szerszámgépek olajszükségletét 
ne is említsük.

Igaz, ami az üzemanyagot illeti, a német vegyészek itt is borsót törtek az ellenfél 
orra alá. Repülőbenzinnek csak a magas oktánszámú benzinek alkalmasak. Ezek a ter
mészetben található nyersolajokban aránylag ritkán fordulnak elő. A barnaszénből pedig 
— mint kiderült — igen magas oktánszámú benzinek nyerhetők. A német vegyészet ma 
már ott tart, hogy 3—5 tonna barnaszénből 1 tonna üzemanyagot tud előállítani.

Az olaj fontos szerepe mellett érthető, ha a hadviselő felek mindegyike arra 
törekszik, hogy a saját olajtelepeit megvédje, az ellenfél telepeit pedig elpusztítsa és 
minél huzamosabb időre használhatatlanná tegye. Ugyanez a sors éri a saját olajtele
peket is, ha azokat visszavonulás miatt az ellenfélnek kell átengedni.

Az ellenség mögöttes országrészében lévő olajtelepek elpusztítására két módszer 
van : a légitámadások és a szabotázs. A szabotázzsal való pusztításra még a békeidő

é i

Á leázatlan o lajgvüjtőtelep.
Elöl a feltűnő kerek gyüjtő tankok , hátu l a gáz-, olaj-, vízle választók a m érőtankokkal.
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ben megtörténnek az előkészületek. (V. e. : Die Geheimakten des französischen General
stabes, Berlin, 1941., 32. és 50. old.) Elégedetlen emberek vannak mindenütt a világon. 
Ezek anyagi előnyökért, vagy lélektani okokból több-kevesebb megdolgozás után kap
hatók arra, hogy a szükséges rombolásokat elvégezzék.

Vizsgáljuk meg, mennyire érzékenyek az olajtelepek a légitámadásokkal, illető
leg rombolásokkal szemben. A pusztításnak ki kell terjednie a fúrókészülékekre, a ter
melő-, szállító- és tároló-berendezésekre, végül a finomítókra.

A fúrókészülékek a tapasztalatok szerint messzemenően érzéketlenek mind a légi
támadásokkal, mind a romboló cselekményekkel szemben. A termelő mezőn csak kevés
számú fúrótorony dolgozik. A termelő tornyok is egymástól meglehetősen nagy távol
ságra állanak. Ha valamely részük megsérül, könnyen és gyorsan kicserélhető. 
Hiszen az egyes darabok csavarokkal vannak egymáshoz illesztve, az emelőmű, a moto
rok, az iszapszivattyúk pedig mind önálló egységet képeznek. A romániai olaj mezők 
1916-ban történt elpusztítása is azért nem volt hatásos, mert a németek a megmaradt 
sértetlen anyagokkal kiegészítették a megsérült berendezéseket és ilyen módon egy év 
alatt tetemes termelést tudtak elérni. A fúrólyukak sem érzékenyek, hiszen egy 2000 m 
mély fúrólyuk elkészül három hónap alatt, egy finomító felépítéséhez pedig legalább 
12 hónap szükséges! A termelő lyukak felgyújtása igen kellemetlen lehet, ha az olaj
telep magas gáznyomás alatt áll. A mai korszerű hab- és poroltó berendezések, valamint 
magas légnyomást előidéző légaknák segítségével az ilyen tűzeseteken is felül tudunk 
kerekedni. A szállítóberendezések legsebezhetőbb pontjai a szivattyúállomások. A kor
szerű, nagyteljesítményű centrifugálás szivattyúk azonban kis helyszükségletük révén 
légitámadások ellen földbe süllyesztéssel, vasbeton védőfalakkalésálcázással jól védhetők.

Sokkal nagyobb feladat a tárolótelepek, rakodóberendezések és finomítók meg
védése. A tárolótelepek hatalmas tankjai, a finomítók frakcionáló tornyai, bonyo
lult, sok kilométeres csőhálózata, rendkívül tűzveszélyes tartalmával, hálás célpontja 
az ellenséges légierőknek. Egyetlen repülőgép is, amelyik a fehőtakaró védelme alatt 
észrevétlenül meg tudj a közelíteni ezeket a berendezéseket, érzékeny károkat okozhat.

D rótfonatból készült négyszögletes te tővel e llá to tt g y ü jtő tank  az egyik északném et olaj mezőn.



A védekezés első módja az álcázás. A berendezéseket lehetőleg erdőben szét
szórtan kell telepíteni és a terepnek megfelelő álcázó színekkel be kell mázolni. 
Fényvisszaverő felületeket a leggondosabban mellőzni kell. Haerdő nincs a közelben, 
akkor a tankokat, lehetőleg négyszögletes, drótfonatból készült tetővel kell ellátni, 
hogy az ellenséges felderítésnek ne tűnjön fel jellegzetes kerek formájuk. Nagyobb 
berendezéscsoportokat lapos szög alatt földrehulló, örökzöld ágakkal, illetőleg 
zöldre festett műanyagcsomókkal telehintett háló alá kell rejteni. Az ilyen háló nem 
vet éjszaka még a világítóernyők erős fényében sem semmiféle jellegzetes árnyékot. 
A veszélyeztetett övezetben lévő tanktelepek tankjait legjobb földbesüllyesztve építeni, 
téglafallal és földtöltéssel körülvenni, a gyújtóbombák ellen erős vasbetonfödémmel 
ellátni. A vasbetonfödémeket és a földtöltéseket gyeptéglával lehetőleg azonnal 
gyepesíteni kell.

A védekezés második hatásos lépcsője, különösen éjszakai légitámadások ellen a 
záróléggömbök alkalmazása. Ezeket nagy tömegben, szétszórtan engedik fel a veszé
lyeztetett terület felett. A léggömbök tartósodronyai a nagy sebességgel nekirepülő 
gépet valósággal kettéfűrészelik. Minden léggömbnek csak egy sodronya van. Az, hogy 
védőhálót tartanak, csak egyes háború előtti elgondolásokkal kapcsolatos tévhit. 
A nehéz légvédelmi ütegek zárótüze a támadót nagy magasságba kényszeríti és 
megakadályozza, a célzott bombavetésben.

Ha egyes gépeknek váratlan gyors mélytámadással sikerül a zárótüzet áttörniök, 
az épületek, betonerődök és óvóhelyek tetején elhelyezett hármas, négyes vagy hatos 
nehézgéppuskák, vagy gyorstüzelő ikergépágyúk pokoli tüzével találják magukat 
szemben. Mindamellett ezeknek a tűzgépeknek a hatását ki lehet küszöbölni azzal, 
hogy a támadó egyszerre nagy tömeg repülőgépet vet be és azok nagy magasságból
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K itünően  á lcázo tt táro ló telep . A hata lm as földsánccal és betonfödém m el védett tankok  teljesen 
beleolvadnak a környezetbe. A fénykép az egyik óvóhely — kiserőd megfigyelőnyílásából készült.
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Az oroszoktól fe lro b b an to tt villanytelep  az egyik legfontosabb galíciai olaj mezőn.

(6—7000 m) minden különösebb célzás nélkül, egyszerre történő kioldással ú. n. 
bombaszőnyeget terítenek a megtámadott területre. Ezért az elhárítás egyik legfőbb 
célja, hogy a támadók zárt kötelékeit megbontsa és kisebb csoportokra szórja szét.

Ha a saját olajföldet az ellenség előnyomulása következtében kell használhatat
lanná tenni, akkor a rombolás ugyancsak a fentebb említett négy tényező ellen irányul. 
Ilyen eset volt pl. a romániai olajmezők elpusztítása az előző világháborúban és a maj- 
kop—grozniji, valamint romaniji olaj mezők elpusztítása a mostani mérkőzésben. 
Ilyen esetekben a rombolásnak két nagy csoportját kell megkülönböztetnünk: a 
gyors- és a rendszeres szétrombolást. A gyors rombolást el lehet végezni 24 óra 
alatt. Felöleli a fontosabb fúrótelepeket, az összes finomítókat, a szivattyútelepeket 
és a készleteket. A telepek felgyújtása kiegészíti a müvet. Ezzel szemben együtt jár az a 
veszély, hogy az olajtelepek örökre tönkremennek, tehát békében sem hozhatók újra 
rendbe.

Ezt akarja kiküszöbölni a rendszeres rombolás. Kiviteléhez néhány hét szükséges. 
A fúró- és termelőlyukakat nehéz iszappal töltik fel, cementdugóval lezárják és beteme
tik. Az ellenség visszaűzése után a térképek alapján ismét meg lehet őket találni, csak 
a cementdugót kell felfúrni és a lyuk rövidesen ismét termelésbe hozható. A fontos 
gépeket kivétel nélkül el kell szállítani. Ha erre nincs mód, úgy kell őket megrongálni, 
hogy egyik gép ne legyen a másikból vett alkatrészekkel kijavítható. Az erőműtelepe
ket (kazán- és villanytelepek) fel kell robbantani. Különösen alapos munkát végeztek 
ezen a téren az oroszok.

Szabotázscselekmények ellen a legjobb védekezés a munkások kiválogatása, állandó, 
észrevétlen megfigyelése és öntudatos, hazafias nevelése. Helyes szociálpolitikával gon
doskodni kell a munkás anyagi és szellemi jólétéről. Ha a munkás belátja és húsává, 
vérévé válik, hogy az üzem virágzása egyenlő az ő és családja jólétével, százszor is meg
gondolja, hogy kezét kinyújtsa az idegen ügynökök kétes értékű pénze után.
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ISMERTETÉSEK ÉS HÍREK MINDENFELŐL
A bukovinai csángók első telének haza

térése 1883-ban.

Nem ismeretes pontosan azoknak a 
székelyeknek a száma, akik a madéfalvi 
mészárlás (1764) következtében Nyugat- 
Moldvába költöztek. A madéfalvi «vesze
delmet» követő évtizedben Nyugat-Mold- 
vában népszámlálást hajtottak végre az 
az osztrák hatóságok. Az eredmény szá
mos menekült (bezsenári) telepet tüntet 
fel. Ezek az Erdélyből menekült székelyek 
voltak, s főleg a mocsaras vidékeket népe
sítették be, mások pedig a nyugatmoldvai, 
egységes csoportokban levő magyar fal
vakban találtak új otthonra, mint p l. Akna- 
Vásár (ma Targu-Ocna) környékén vagy a 
bákóí (Bacau) 30 magyar falu némelyiké
ben, de jutott belőlük az északabbra levő, 
Román (Roman) környéki régi magyar 
telepekre is. A menekült székelyek jelen
tősége annyiból volt fontos, hogy felfris
sítették a moldvai magyarságot, felújítot
ták a magyar öntudatot és fejlesztették az 
elég szegényes és szűk keretek közt mozgó 
magyar nyelvét. Nyugat-Moldvában annyi 
magyar élt ebben az időben, hogy az osztrák 
népszámlálás adatai szerint, lakosságának 
még a fele sem volt román. Ausztria azon
ban Nyugat-Moldva területét hamarosan 
elvesztette s csak Bukovinát tarthatta  
meg. Viszont ez a terület olyan gyér 
népességű volt, hogy hamarosan be kellett 
népesíteni. Felvetődött az oszták ható
ságok részéről tehát az a terv, hogy a 
Moldvába menekült székelyeket Bukovi
nába kell átköltöztetni annál is inkább, 
mivel azt is tudták, hogy ezek elégtelen 
gazdasági feltételek között, nagyon szűkös 
viszonyok között élnek. A terv meg is való
sult, a menekült székelyek letelepítése a 
négy bukovinai községben 1777 és 1786 
között történt. Először csak Istensegíts és 
Fogadjisten helységekbe gyűjtötték össze 
a széjjelszóródott menekültek egy részét. 
De később értesítést kaptak a Moldvában 
élő többi még ott maradt menekültek is, 
hogy ha Bukovinába költöznek át, az oszt
rák kormánytól a teljes amnesztián kívül 
ingyen házhelyet és szántóföldet, továbbá 
napi segélyt kapnak visszafizetés köte
lezettsége nélkül mindaddig, amíg önálló 
keresethez nem jutnak. Ezenfelül még igen 
sokféle segélyt helyeztek számukra kilá
tásba, úgy, hogy ezekre az ígéretekre meg
indult a Nyugat-Moldvába menekült szé
kelyek átköltöztetése is és két év leforgása 
alatt Andrásfalva, Hadikfalva, Istensegíts, 
Józseffalva és Fogadjisten községekbe

összesen 2687 magyart telepítettek le. Lét
számuk 1880-ig már 9887-re emelkedett.

Ebben az évben a bukovinai magyarok 
hazatelepítésére országos magyar mozga
lom indult. A magyar közvélemény azt is 
kívánta, hogy a bukovinai magyarok után 
a moldvaiakat is telepítsék haza. 1882-ben 
alakult meg a Csángó-Magyar egyesület, 
ennek tagjai között szerepelt gróf Apponyi 
Albert és Jókai Mór is. A visszatelepítésre 
a Pancsovától DK-re levő területet sze
melték ki, ahol a Duna szabályozásával és 
árvízgátjának az újonnan érkező telepesek 
által való megépítésével menten be is lehet 
népesíteni az ármentesített területet. Tár
sadalmi gyűjtés eredményeként 100,000 
forint gyűlt össze a hazatelepítendők se
gélyezésére. 1883-ban végre sor került a 
hazaköltöztetés lebonyolítására. Odescalchi 
herceg személyesen utazott Bukovinába a 
telepítés előkészítésére, és sok a ható
ságoktól támasztott nehézséget hárított 
el. Ugyanez volt a szerepe Bécsben 
gr. Somssich Pálnak is. Bécsnek ugyanis 
nem volt egészen ínyére való, hogy 
Bukovina népességét erősebben gyengítsék. 
Em iatt, a magyar kormány nem is 
viselte annyira szívén a dolgot, vigyá
zott, hogy az osztrák kormánnyal ne 
legyenek e m iatt kellemetlenségei. Azon
ban, a magyar közvélemény nyomásának 
engedni kellett. A legnagyobb nehéz
ségeket a bukovinai munkaközvetítők 
okozták, akik az ottani csángók egy részét 
már jóelőre le is szerződtették a moldvai 
bojárokhoz, előleg fizetése m ellett, nyári 
gazdasági munkák végzésére. A szerző
désekért persze magas jutalékokat kaptak, 
abból még a helyi hatóságoknak is jutott. 
Érthető tehát, hogy az illetékes hatóságok 
is elég sok akadályt gördítettek a vissza
telepítés elé. Ezeket azonban gróf Soms
sich mind elhárította, még a szerződők elő
legeit is sorra visszafizették a munkaköz
vetítő kazároknak. Az első telepes vonat, 
végül mégis csak elindulhatott Csernovic- 
ból Szegedre, ahonnan hajón mentek to 
vább. Ezen az úton összesen 2267 személy 
költözött át. Mivel a telepítőbizottság nem 
találta alkalmasnak, hogy még több ma
gyart hazatelepítsen, mert a kiszemelt terü
let ezzel a csoporttal már be is népesedett, 
így, a később jelentkezőket elutasították, 
mire ezek egy része, kb. 300 személy, sze
kereken kelt át a Kárpátokon és három
hetes úttal jutott Pancsova környékére. 
A magyar közvélemény újabb nyomására 
végül még egy telepesvonatot indítottak  
s ezzel együtt közel négyezren hagyták el
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Bukovinát, az a közóhaj azonban nem te l
jesülhetett, hogy ezt a telepítést egészen 
maradéktalanul hajtsák végre. A telepesek 
három fő fészke Hertelendyfalva, Nagy- 
györgyfalva és Rádayfalva volt, utóbbit 
később Székelykeve, az előzőt pedig Sán- 
doregyháza névre változtatták. Hertelendy
falva Pancsova m ellett van, ahová akkor 
a 130 bulgár és tót család mellé 200 szé
kely telepes család került. Az új telepese
ket házak még nem várták, a megérke
zéskor mindjárt építkezni kellett, ami nem 
volt könnyű feladat. Pancsovától 15 km-re 
létesült Sándoregyháza, ahol szintén 200 
telepes család kapott helyet, de a szükséges 
házaknak csak ötödrésze volt készen. Szé- 
kelykevére 400 családot helyeztek, ott 
egyetlen ház sem volt még készen. Már az 
első évben lezajlott nagy Duna-áradás 
olyan nehézségek elé állította a jövevénye
ket, hogy azokkal nem tudtak megbir
kózni s egy részük vissza is tért Bukovi
nába, mások pedig az ország belsejébe köl
töztek (mintegy 380 család), sokan pedig 
Canadába vándoroltak ki. Ugyanis, az új 
telepeseknek 45 km-es gátat is kellett épí
teni, ez persze az áttelepülés évében még 
nem készülhetett el s így a letelepülőket 
hamarosan az árvízveszély is fenyegette. 
A telepes népesség nagyobbik része azon
ban, dacolva a sok kellemetlenséggel, he
lyén maradt, meg is erősödött s a jugoszláv 
uralom sem tudta őket elseperni, a dél
szláv állam összeomlása óta pedig példás 
szervezkedéssel küzdenek mindaddig, amíg 
közvetlen kapcsolatba nem kerülnek a 
magyarsággal. Az 1910. évi népszámlálás 
adatai szerint, a székely telepes népesség, 
annak ellenére, hogy többszáz család el
hagyta az új hazát, az első 30 év alatt 
több, mint 50%-kal gyarapodott. Herte
lendyfalva lakosságának (3000 fő, 42 %-a 
volt magyar, Sándoregyházán a 2500 főből 
52%, Székelykevén a 4500 lakosból pedig 
85%. ' ( L . )

Bulgária háborús ipara.
A bulgár országgyarapodás 1940 és 

1941-ben területi kiterjedésben kb. 50, 
lakosságszámra nézve pedig kb. 30%-os 
volt. Ennek megfelelően várható volt, 
hogy ipari termelése is emelkedik, mivel az 
ország új nyersanyagforrásokhoz jutott és 
fogyasztóinak száma is megnövekedett. Á t
menetileg ez így is volt, mert az általános 
ipari jelzőszám, a szófiai kereskedelmi ka
mara jelentése szerint, az 1935. évi terme
lést 100-nak véve, az 1940-es 182.8-ról
1941- ben 193-ra emelkedett, azonban,
1942- ben megint ugyanoda esett vissza. 
A részletes eredmények ugyanis csak a 
bányászatban, a fa-, fém- és az elektromos 
iparban jeleznek némi fellendülést. Az ipari

termelés csökkenésének okai a nyersanyag
gondok, továbbá a munkáshiány. Ennek 
következtében, a bulgár ipar 1942-ben leg
nagyobb teljesítőképességének csak 70— 
72%-át használhatta ki. Az is befolyásolta 
a termelés alakulását, hogy az ország még 
1941-ben is fenntartotta a megelőző évi 
kivitel kereteit, sőt, bizonyos tekintetben, 
a bulgár export még em elkedett is. A kivitt 
nyerstermékek egy részét ugyanis a hazai 
ipar is feldolgozhatta volna, de csak annyit 
gyártottak, amennyi a hazai szükségletek
nek elegendő volt. 18943-ban ism ét javult 
a bulgár ipar termelése. A textilipar k i
látásai is kedvezőek voltak, mert jó volt 
a tavalyi gyapottermés. Az ipari munka
bérek Bulgáriában viszont úgy alakultak, 
mintha töretlen lett volna az ipari terme
lés lendülete. H a az 1935. évi munkabér
szint 100, úgy 1938-ban 110, 1939-ben 135, 
majd 160, 195, 225 az évi bérjelzőszámok. 
Az ipari fejlődés és a bérek jelszámainak 
összehasonlításából kitűnik, hogy a bulgár 
ipar egyre többet költ termelésének érté
kéből munkabérekre. íg y  az ipari munkás
tényező az országban is emelkedik. ( L. )
Jugoszlávia kereskedelmi flottája

és Horvátország tengerészete.
Jugoszlávia megszűntével az új horvát 

állam és Olaszország között kötött egyez
mény értelmében az egykori jugoszláv hadi
flotta az olaszok birtokába került. A keres
kedelmi flotta kisebb egységei pedig a 
horvátok tulajdonába mentek át. Az 1938. 
évi kimutatás szerint Jugoszláviának 939 
kereskedelmi hajója volt 416,629 brutto 
regisztertonna űrtartalommal. Ebből mo
toros hajó 262, összesen 403,661 BRT, a 
többi vitorlás, m integy 13,000 BRT űr
tartalommal. A jugoszláv kereskedelmi 
flo tta  1929— 1938 között összesen 100,000 
BRT-val növekedett. Jugoszlávia árufor
galma (1938) 39, 737,000 BRT volt, ebből 
a belterület forgalma 28.524,000 BRT. 
Horvátországnak a jugoszláv kereskedelmi 
flottából csak a kisebb egységek maradtak 
meg, éspedig a 300 tonnán aluliak. Jelen
leg a horvátoknak 13,453 BRT hajóterük 
van 345 kisebb hajóval, vagyis a jugoszláv 
hajópark űrtartalmának 3.2 %-a. Ez nem 
elég a kereskedelmi igények kielégítésére, 
még a tengerpart városai számára sem. 
Tervbevették ugyan a hiányok sürgős pót
lását, ez azonban nagy nehézségekkel jár, 
mert a motorok fűtőanyagát az ország bel
sejéből kell szállítani, nagyrészt azonban 
külföldről kell beszerezni, ami a háborús 
nehézségek m iatt szinte lehetetlen. íg y  
azután, rátértek a hajtóerőhöz szükséges 
üzemanyagot nem igénylő és építés szem
pontjából is sokkal olcsóbb kivitelű vitor
láshajók alkalmazására. ( L. )
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25,000 pengős
magyar regénypályázat

A Franklin-Társulat a tiszta célú magyar irodalom másfél
százados intézete régi hagyományaihoz híven szolgálja a nemzeti 
szépirodalom ügyét. Éppen ezért Szent László királyunk emlék
évében nagyarányú országos regénypályázatot hirdet.

A pályázat feltétele i:
1. A pályázaton résztvehet 

minden magyar író nyomtatás
ban még meg nem jelent mű
vével .

2. A regény tárgya szaba
don választható : lehet népi, 
történelmi, társadalmi vagy 
bármilyen tárgyú. Csupán 
egyetlen szempont a fontos : 
a magyar szellem.

3. A mű terjedelmét szoro
san nem kötjük .meg : 300—500 
nyomtatott oldal,illetve 20—30 
nyomtatott ívre terjedhet.

4. A benyújtás határideje :
1944 december 1.

5. Eredmény kihirdetés :
1945 március 1.

6. I. díj 10,000 P. II. díj 
•8000 P. III. díj 7000 P. Az 
összeg az eredmény kihirdetés 
után azonnal felvehető.

7. A díjazott regény első ki
adásának joga — külön elszá
molás nélkül — a Franklin- 
Társulat tulajdona. Minden 
további kiadás után a társulat 
a megállapodás szerinti szerzői 
tiszteletdíjat fizeti.

8. A nem díjazott, de ki-

F R A N K L I N

adásra alkalmas regényeket 
a Franklin-Társulat hajlandó 
megvásárolni a megállapodás 
szerinti szerzői díj kifizetése 
ellenében.

9. A pályázat titkos, tehát 
a műveket csak jeligével és 
jeligés borítékkal fogadhatjuk 
el.

10. A kéziratok címlapján 
fel kell tüntetni, hogy írója 
regénypályázatra küldi.

11. A kéziratokat erre a 
címre kérjük : Budapest, IV., 
Egyetem-utca 4. Franklin- 
Társulat.

12. A bíráló bizottság neves 
magyar írókból áll. Elnök : 
Kornis Gyula egy. ny. rendes 
tanár. Tagjai : Ignácz Rózsa, 
Sinka István, Tersánszky J.  
Jenő, Voinovich Géza. Előadói: 
Gáspár Gyula, és Kolozsvári 
Grandpierre Emil.

13. A díjakat csak irodal- 
milag értékes, művészi mese
szövésű műnek adjuk ki.

14. A kész művek — munka- 
torlódás elkerülése végett — 
már azonnal beküldhetők.

T Á R S U L A T
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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 16’— pengő Egy-egy szám ára T60 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. — Csekkszámlánk száma 51.141 
H iv a ta lo s  ó r á k : a h ó  e ls ő  c sü tö r tö k é n  d é lu tá n  1 —2  ó r á ig .

T Á R T A L O M :
Pcchij-Howáth Rezső: Stockholm. — Tulogdy János dr.: Kalotaszegi vándorlás. — 
Gáspár Gyula: Zsindely és iszkola.

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

9010. Franklin-Társulat nyomdája, Budapest: vitéz Litvay Ödön.
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STOCKHOLM
írta PÉCHY-HORVÁTH REZSŐ.

A svédek gyönyörű fővárosát találó elnevezéssel <<északi Velencédnek hívják. Karcsú 
gondolák úsznak, kecses, fürge motorcsónakok száguldanak a Málaren tó áttetszőén 
kék vizében, de vannak keskeny sikátorok is Stockholm ódon részeiben, ahol tengervíz 
van az utcakövezet helyett s a házakat, utcakeresztezéseket apró hidak kötik össze 
egymással. Vagyis a küső kép meglepően emlékeztet Velencére, csak Észak levegője 
•és táj rajza más, mint az adriaparti városé. A hűvös északi levegő más hangulatot és 
tájképet alakított ki, mint a derűs, olasz égbolt alatti örökös napsütés és meleg.

Észak Velencéjével, ezzel a világégés közepette csendben, bőségben élő békesziget
tel érdemes megismerkedni. Egy nagy körséta a városon keresztül — a Málaren tótól az 
•északi pályaudvarig — akár a sok-sok taxi egyikén, akár az előkelőén kék villamoson 
végezzük, rendkívül érdekes. A villamos meglehetősen ritkán közlekedik, a mellett

A királyi palota.
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aránytalanul drága. Vonal
jegy nyolcvan fillér, fél
vonal jegy negyven, egyéb 
jegy nincsen. Viszont a 
kocsik csinosak, szép for- 
májiiak, dohányozni is sza
bad bennük. Minden sarok
ban réz-hamutálcák ékes
kednek és szinte csábítanak 
a cigarettázásra.

Az idegennek legelső- 
sorban feltűnnek a svéd 
nők, hiszen szépségükről 
annyit lehet hallani. Ez a 
híresztelés nem is túlzás, 
mert hamarosan megálla
píthatja bárki, hogy kivétel 
nélkül mind szépek. Mind 
magasak, nyúlánkak, sző
kék, kékszeműek. Százhet
ven centiméternél alacso
nyabb nem igen akad közöt
tük. Érdekes, hogy szép
ségüket, fiatalos frissesé- 
güket, arcuk enyhe piros- 
ságát késő öregkorukig meg
őrzik. Szépségüket éghajla
tuk csípős, friss levegője 
konzerválja.

Egészséges, szép ember
fajta a svéd, ezt az első 
negyedórában megállapít
hatja az idegen. Ez elsősor- 

Az opera. ban a gyermekeken látszik
meg. Annyi édes szőkefürtű

kisfiút és kisleányt sehol sem lehet látni egy helyen, mint Stockholmban. Az arcuk 
barackvirágszerü, nagy kék szemükre selymes, hosszú pillák vetnek árnyékot.

Robog velünk a kényelmes villamos és mi közben ismerkedünk a szép északi 
világvárossal.

A nagyforgalmú Stureplan-téren messzire betekintést kapunk a Kungsgatan 
nevű hosszii utcába, a stockholmiak Váci utcájába, ahol egyik előkelő üzlet a másik 
mellé sorakozik. Hatalmas forgalom, nagy nyüzsgés zajlik itt a nap minden szakában. 
A háttérben impozánsul tör fel a magasba a Kungstornen nevű felhőkarcolókét karcsú, 
merész tornya, az utca egy-egy oldalán.

Következő állomásunk a Slott, azaz a királyi palota roppant tömbje, közvetlenül 
a Málaren partján. Az óriási, háromemeletes, dísztelen kockaépület szabályos négyzet
alakú, óriási kert csatlakozik hozzá és két alacsonyabb szárnyépület, amelyhez keleten 
egy növényzettel ékesített terrasz csatlakozik, míg nyugatról egy szabad lépcső vezet 
fel a Quai Skeppersholinen felől. A királyi palota északi bejáratánál két pompás bronz 
oroszlán áll, a déli, legfőbb bejárat azonban teljesen dísztelen. A nagyvonalú épület
tömböt francia művészek díszítették és belső kiképzését is azok dolgozták ki.

Nem kevésbé pazar a másik királyi palota, a Drottningholm-kastély, amelyet 
Hedvig Eleonóra királynő a XVII. század második felében építtetett. Bár félreismer
hetetlenül felfedezhetők rajta a versaillesi kastély stíluselemei, mégis jellegzetesen 
svéd úrilak, amelynek hatását erősen hangsúlyozza környezetének nagyvonalúsága 
és magas ízlésű elrendezettsége: pompás szobrok, szoborcsoportozatok, hatalmas.
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árnyas park és egy francia ízlésű kert emelik ki a nemes vonalakkal ékes, hófehér királyi 
kastélyt.

Nagyszerű látványosság a stockholmiak egyik nagy büszkesége, az új városháza. 
Carl Westmann építész műve. Nagyon jó példája a modern svéd építési stílusnak, amely 
nemesen egyszerű vonalaival, falsíkjainak cicomamentes mezőivel, éles csúcsban 
összefutó tűzfalaival és magasba felágaskodó, szinte aránytalanul magasra épített 
vaskos tornyával lenyűgöző hatást kelt. A városháza belseje minden képzeletet felülmúló, 
áldozatkész fényűzéssel ékes. Két óriási termének pompája és művészi kiképzése párat
lan. Az egyik a Kék terem, egy nyers téglákból rakott, alul oszlopcsarnokos óriási terem, 
amelyet felül hosszú, keskeny üveges ajtók és a mennyezet alatt remekbe faragott 
fadíszítések ékesítenek. Minden falsík, farész és berendezési tárgy égszínkék színű. 
A másik csodálatosan bizarr ötletek szerint festett, bútorzat nélküli hatalmas terem, 
főfalán egy, az egész falmagasságot elérő, trónon ülő nőalakkal, amely, körül a svéd 
főváros mozgalmas történelmének egyes jelenetei láthatók, modern elgondolású fal
festményeken. Az óriási terem minden falát, oszlopát, eredeti elgondolású festmények 
díszítik, mindannyi pompás nagyvonalúság!

A másik városház, amelyet 1923-ban építettek a Málaren tó partjára, a város 
legelőkelőbb modern épülete. Szintén nemes svéd ízlés szerint épült, falsíkjai dísztelenek, 
de mégis ez a nemes és előkelő egyszerűség és csúcsíves ablakainak tökéletes szépsége s 
óriási, szegletes főtornyának irtózatos felkiáltójele okoznak kellemes hatást és élmény- 
szerű benyomást.

A Mälaaren tó északi patrészletét egyébként az ott épült sok száz modern skatulya- 
bérház miatt «svéd Manhattanénak nevezték el. Hosszú-hosszú parton, egészséges 
helyen, tiszta levegőn épültek ezek a lakópaloták — hasonló ez a rész a budapesti új
lipótvárosi Dunaparthoz — és a bérpaloták modern lakásaiból egyenesen a széles, 
tengerszerű tóra, leedves kis szigeteire és ezeknek dús növényzetére esik a pillantás.

A város legmodernebb része a Centrum, ahol a legnagyobb és legújabb áruházak,

A Nordiska Museet.
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nagy kereskedőpaloták, bankok és főbb irodák vannak. A Centrum legfigyelemremél
tóbb épülete a Skandinaviska Banken gyönyörű modern palotája, a legújabb építészet, 
stílus nagyon jelentős példája, amely épp olyan szép és ízléses, mint amennyire gyakor
latias.

A svédek híres operáját is felkeressük ismerkedő utazásunk során. A királyi opera 
hatalmas, ízléses park közepén emelkedik és noha nem cifrázták túl mindenféle díszí
tésekkel, komoly egyszerűségében mégis azonnal szembetűnik és megállítja a sétáló 
idegent. Színpada a világ legelső művészeit látta már vendégül, de innen is akárhány 
nagy énekművész rajzott ki a világ négy tája felé. Az opera melletti sétányon áll Carl 
Miiles «Napénekes» két remek szobra.

Sétánkat a Djurgarden, azaz az állatkert látogatásával fejezzük be. Itt találjuk 
a világhírű szabadtéri múzeumot, a Skansent, ahol az egész svéd táj minden állatját, 
növényét, népviseletét, paraszti, halászati, vadászati, mesterségbeli eszközeit és 
készítményeit, a népművészet termékeit, az egyes vidékek lakóházait össze gyűjtötték, 
hogy mindent egy helyen, de a maga eredeti helyén természetes környezetében lehessen 
megőrizni és bemutatni. Itt van a híres Nordiska Museet is, azaz az Északi Múzeum, 
amelyben gazdag és sokoldalú kultúrtörténeti gyűjteményt halmoztak fel, egy külön 
részben pedig fegyvereket, hadiszereket, győzedelmi jelvényeket gyűjtöttek össze. 
A nagyjelentőségű múzeumot 1932-ben állították fel, a nagy Gusztáv Adolf emlékére.

Stockholm környéke elragadóan szép és bájos. A tavak és a tenger és az ezekben 
fekvő kisebb-nagyobb, a jégkor gleccsereitől lesimított szigetek a színeknek, a formák
nak, a víz játékának, a növényzet gazdagságának az ember nagyvonalú alkotásaival 
olyan tájképi szépségeket teremtettek meg, amiket csak nagy gyönyörűséggel és élve
zettel lehet szemlélni. A Stockholm vidéki szigettenger szebbnél-szebb tájképsorozatok
kal szolgál és egyik szép fürdőhely a másikat éri.

A mai élet, mint minden európai, tehát semleges államban is nehezebb, mint 
máskor volt. Svédországban szintén bevezették s jegyrendszert, de az állítólag a pontos 
elosztás miatt történt. Semmiféle áruban nincs hiány, egyedül a — dohányban.
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KALOTASZEGI VÁNDORLÁS
írta TULOGDY JÁNOS dr.

(A képek, valam int a korábbi cikk képei is, a kolozsvári Fotofilm felvételei.)

Az Alföld felől Rév után, a Sebes Körös gyönyörű Révi szorosába, Erdély kapu
jába érkező utas ízelítőt kap abból a sok szépségből, ami Erdélyben várja.

Egy barlang nyílásában az északi oldalon levő «Tündérvár», tovább a Zichy-bar- 
lang megállóval szemben az Erdélyi Kárpát Egyesület menedékháza melletti szép víz
esés sejteti azt a gyönyörű cseppköves barlangot, melyből a vízesés patakja előtör.

A Sebes Körös gyönyörű völgyén vezet a vasútvonal Királyhágóig.
Az országúton Erdélybe érkező Nagybáródtól gyönyörű kígyózó úton emelkedik 

fel a Királyhágó 5S6 m magas tetejére, ahol Mátyás király jött át seregével Erdélybe. 
Áhítattal áll meg az utas a honvédemléknél, élvezi az Alföldet és Erdélyt összekapcsoló 
kilátást, majd a szép Csurgó 
völgyön át Királyhágóra ér
kezik.

Innen a Sebes Körös 
völgyében az országút és a 
vasúti pályatest egymás mel
lett kígyózik Kalotaszeg felé.

Csúcsán a Boncza-kas- 
tétyt, Ady Endre gyönyörű 
lakóhelyét, Sebesvár állomás
nál gyönyörű várromot lát az 
utas. Kitágul a völgy — 
kiérkeztünk Kalotaszeg Fel- 
szagének síkjára. Látjuk a 
Kalotahegyet, a Gyalui havaso
kat, feltűnik előttünk Bánffy- 
hunyad, közepén jellegzetes 
református templomával.

Bánffyhunyad már [az 
1300-as évek elején egyházas 
hely volt. Az 1332—37-es 
pápai tized j egyzék említi Szent 
Erzsébet tiszteletére szen
telt templomát, mely félkör
íves stílusban épülhetett még 
az 1241-es tatárdúlás előtt.

Ekkor Hunod volt még 
a neve. A Bánffyak 1380 óta 
urai, azóta Bánfi’yhunyad.

A templom nyugati ala
csonyabb hajórészének északi 
fala valószínűleg a régi temp
lomból maradt fenn. A déli 
fal újabb. A két portikus 
(templombejáró) közt az ablak 
alatt levő kőtábla felírása 
szerint ezt 1772-ben építették.

A magasabb keleti 
nyolcszögű záródású szentély-’
szerű hajónak csúcsos ablakai A kőrösfői reform átus tem plom .
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vannak. Egykor a mennyezete is ilyen lehetett. Bizonyítják támpillérei. Déli oldalán 
első támpillérén be van vésve építésének ideje — 1483. Ugyanakkor épülhetett a hatal
mas, zömök torony is, melynek csúcsíves ajtói vannak. A templom 1600-ban elpusz
tult, amikor Mihály vajda felégette Bánffyhunyadot.

Azután befedték. Akkor kaphatta a torony a mai, körülfutó, háborúban védeke
zésre alkalmas tornácát és négy fiatornyos sisakját. A kalotaszegiek szerint a középső 
nagy toronysisak Jézus Krisztust, a négy fiatorony a négy evangélistát (Máté, Márk, 
Lukács és János) jelkép zi.

A templomban legjobban megragadja figyelmünket a festett mennyezet.
A nyugati hajó mennyezetének és a keleti hajó csúcsíves diadalívének deszka- 

négyzeteit 1705-ben festette egy ismeretlen mester. A szószékkorona díszes késő barokk 
munka. A szószéket Gyarmathy Zsigmondné térítője díszíti. A szószéktől keletre Czucza 
István kurátorságában 1781-ben készült papi szék áll. Fölötte Kossuth Lajos halálakor 
Bánffyhunyadon jelképesen megtartott temetés koszorúja látható. Utána a régi kato
likus templom befalazott sekrestyeajtója tűnik elő a falból.

Fölötte a templom kriptájában nyugvó br. Bánffy Farkas síremléke van a falba 
foglalva. Szemben a déli falon az 1914—18-as világháború hősi halottainak emléke és 
Barcsay Domokos főrendiházi tag, a «fejedelem», bánffyhunyadi földbirtokos címeres 
halotti emléklapja látható.

A templomtorony erkélyéről gyönyörű a kilátás Kalotaszegre.
Bánffyhunyadon a Barcsay udvarházon kívül Kőrösfőre menet az 1933-ban 

alapított Kalotaszegi Múzeumot érdemes megtekinteni.
Az értékes gyűjtemény kiemelendőbb darabjai: a deritei XIII. században épült 

magyar templom félköríves stílusú oszlopfőtöredéke, a magyarbikali református temp
lom úrasztala 1697-ből és a Don középső folyásáról származó, a kalotaszegihez teljesen 
hasonló muszuly.

Bánffyhunyadról ki lehet térni az Almáspatak völgyére, Alszegre.
Nevezetesebb községei: Magyarbikal, Ketesd szép templomi emlékekkel, Vár

almás és Dezsővár hatalmas bástyaromjával, Középlakon át Nagypetri haranglábas 
templomával, vagy — körutat téve — Farnas (harangláb a XVIII. századból, templom 
a XV. századból festett mennyezettel és farnasi Veres János 1510-es síremlékével) 
községén át Sztána községbe és Sztána üdülőtelepre érkezünk.

Bánffyhunyadtól délre Felszegen Magyarókerekét, Zentelke-Kalotaszentkirálv, 
szépfekvésű községeket látogathatjuk meg a Kalota patak völgyében. Délre Damás 
Jákótelke, Nyárszó szép templomai községek feküsznek.

Bánffyhunyadról az országút Sárvásár községen át (.szép faragott kapuk és kopja- 
fás temető az út mellett), az országútról messziről feltűnik Kalotaszeg legismertebb köz
ségének, Kőrösfőnek szépfekvésű temploma.

Kőrösfőt 1276-os oklevél említi először. Temploma valószínűleg 1470.—80 közt 
épült. Az 1692-ős tatárdúlás elpusztította a községet, a templomdombon épült papi- 
lakot. E mlékét őrzi a kitűnő vizű, kis barlangszerű üregből kitörő csurgó, a «Pap kútja». 
Egy 1755-ből származó egyházi feltár említi a kőtemplomot, valószínű, hogy a déli fal 
annak a maradványa.

Mai alakjában a templom 1764-ben épült fel Baezoni Ince Sámuel prédikátorsága 
alatt, valószínűleg ugyanakkor készült a négy fiatornyos torony és a kőkerítés is.

A templom nyugati karzatának alján és homlokfalán Gyalui Asztalos János festett 
deszkanégyzetei, utóbbiakat 1764-ben Umling Lőrinc javította.

A mennyezetet Umling Lőrinc festette 1764-ben. A papiszék melletti «énekelő szék» 
és a zsoltármutató ugyancsak Umling Lőrinctől való.

Aszószékkoronát — felírása szerint — olaszteleki Sólyom Ighác festette 1835-ben. 
A templom keleti részét — az ottani mennyezet deszkanégyzeteinek felírása szerint — 
1834-ben hosszabbították meg, amikor ismeretlen festő deszkanégyzeteit kifestette, 
Asztalos Jánost és Umling Lőrmcet utánozva.

A papiakban Korpos Ferenc kurátortól 1754-ben ajándékozott perzsaszőnyeget 
őriznek, melyen — a hagyomány szerint — II. Rákóczi György a török ellen vívott 
csatában megsebesülve, Kőrösfő határában a Kígyós-kútnál megpihent.
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2.  kép. A gyalui várkastély.

Térjünk vissza Sztána üdülőtelep állomására, ahova Bánffvhunyadról Alszegre 
vezetett kőrútunk végén megérkeztünk.

Sztána 525 m magasan fekszik. Ötven év előtt keletkezett, mint a kolozsvári 
családok nyaralótelepe. Gyönyörű fekvéséért, üdülésre alkalmas csendjéért, kitűnő 
forrásvizeiért, tiszta levegőjéért, kedves kirándulóhelyeiért ma már országszerte ismert. 
Itt van Kós Károly háza, a «Varjuvár» és Szentimrei Jenő író háza, kalotaszegi házi
ipari központ. Sztána kiránduló központnak is elsőrangú hely.

Közvetlen környékének kedves sétái : a «Lüktető forrás», a szép kilátású Kereszt- 
domb, a Sztánai völgy, a völgy áthidalás az alagútig.

Sztána községet gyalogosan félórás sétával könnyen elérhetjük. Temploma cin- 
termébe 1844-es szőlőindás faragású kapun lépünk be. A templom mennyezetén és a 
keleti karzat alján Gyalui Asztalos János festményei, a keleti részén 24 deszkanégyzetet 
1836—1837-ben átfestették. A szószék koronája 1777-ből való Unding Lőrinctől.

A keleti ajtó két deszkanégyzete is festett 1836-ból.
Sztána községtől érdemes elsétálni a zsoboki gipszbányákhoz, melynek szép, habos 

gipszéből «zsoboki márvány» néven szép dísztárgyak kerülnek forgalomba.
Kgésznapos sétának legjutalmazóbb. útja a váralmási Dezsővár és főképen a 

Kiszeg hegy, melyet mint vasárnapi kirándulást Kőrösfő meglátogatásával szoktak 
összekapcsolni.

Egy és fél órás változatos sétával jutunk fel a Riszeg hegy 747 m magas tetejére. 
Különösen szép ez a séta pünkösd táján, mikor a henye boroszlán kitűnő illatú, pirosas 
lila virágú bokrai gyönyörű virágszőnyeggel borítják be a hegy tetejét, oldalait. A nép 
Kiszeg-virágnak is nevezi az itt nagy tömegben nyíló növényt.

A kilátásfél Erdélyt felöleli. Keletfelé Gyerővásárhely, a Gyerőfi szöktető, a Kolozs
vár feletti Feleki hegy, Árpád-csúcs, Kis Magúra, a Gyalui havasok lapos teteje keleti 
szélén a Sátortetővel, a Kőrösfői hágó, alattunk Kőrösfő, Felszeg községei Bánff'y- 
hunyaddal, nyugaton a Kőhegy-Tomoldok-tető, a Kalotahegy, a Sebes Körös völgye 
hátterében a Királyhágó tetejével, északnyugaton a Meszes vonulat — alján Alszeg 
községei, a Szamos áttörése, a Széples, a Radnai havasok gerince, az Északkeleti Kár
pátok, a Hargita, a Mezőség dombvidéke — felejthetetlen körképet nyújtanak.
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A tetőről a Kőrosfőre bevezető útra Lereszkedve, 30 perc alatt Kőrösfőn lehetünk.
Folytassuk utunkat tovább Kőrösfőről az országúton. A Kőrösfői hágó oldalában 

a Sebes Körös forrása. A hágó után lejt az országút. Balra Jegenye üdülőtelepre vezet 
be az út, hol meszes-kénes forrásvízzel és a Vásártelkéről idehozott vasgálicos lápföld
del élénk fürdőélet volt az 1890-es években.

A következő Gyerőfalva, a Gyerő vásárhelyi hágó melletti Gyerővásárhely és az 
utána következő Kiskapus szép, műemlékekkel teli templomában az ősi birtokos Gyerőfi- 
nemzetség síremlékei láthatók.

Gyerővásárhelyről Szent László-pénz kövületes rétegen visz az út a 692 m ma^as 
Gyerőfi-szöktetőre, melynek 10 m magas gipszfaláról zuhant le a néphagyomány sz e r in t  
az utolsó Gyerőfi, mikor lóháton üldözött egy szarvasbikát.

Az országút a Kiskapus melletti Köveshegynél kígyózik le Magyarkapuson át 
a Kapus-patak völgyén Gyaluba.

Itt, hol az egyesült Meleg és Hideg Szamos egyesülve kifolynak a Gyalul havasok
ból, állott a katolikus püspökség várkastélya, melyet I. Rákóczi György lakóhelyévé 
alakított. Ezért emlegetik Rákóczi-vár néven. Ma a Barcsay-családé. Innen már a Ki> 
Szamos szép, széles völgyében visz az országút Kolozsvár felé.

Délre Magyarlóna község fekszik. Templomában gyönyörű Unding Lőrinc-féle 
mennyezetfestmény. Elején az országút hídjánál a Lónai patak mellett sebesült meg 
II. Rákóczi György a törökök ellen vívott csatában 1660 május 22-én.

Még Szászfenesen megyünk át, ahol a gr. Mikes-család szép kastélyát, a régi róni. 
kát. templomot, a községtől délre kettős, erdős kúp nyugati csúcsán az Árpádok korába 
visszanyúló «Leányvár» romjait érdemes megtekintem.

Ezután már csak néhány kilométer és a Kis Szamos terraszára, «Táborholv»-re 
felemelkedő országút kincses Kolozsvár városába vezet be.

Járjuk be még képzeletben Sztána állomástól Kolozsvárig a vasútvonalat is.
Sztánától kezdve a Nádas patak mellé szegődik a vasútvonal. Erős lejtéssel, 

eleinte táj képileg is szép vidéken Jegenye állomást érintve futunk be Egeres állomásra.
Egeres a Bátkoriak, rövid ideig Bocskay István birtoka is volt.
A község közepén álló, hajdan teljes négyszögű várkastély, mai nagyon romla- 

dozó állapotában reneszánsz felvonóhidas kapujával, ajtó-, ablakkereteivel a múlt 
gazdagságáról beszél. A dombon álló református templom tornyának alján levő félkör
íves ajtó mutatja régi voltát. Gót ablakai, szentségtartó fülkéje, befalazott sekrestve- 
ajtója mellett Bocskay Gábor 1616-os síremléke teszik értékessé a templomot.

Daróc-Bogártelke állomásnál álló egyszerű kis daróci templom külsőleg nem is 
sejteti, hogy belseje mennyi szépséget, milyen régi idők emlékeit őrzi. Bogártelke festett 
templommennyezetén kívül szép, faragott kapuiról híres.

Magyargorbón Lészai Ferenc manzárdtetős udvarháza látszik a vasútról. Magyar- 
nádas állomástól 3 km tá\olságra levő Magyarvistát szép népviseletéért és gyönyörű 
műemlék templomáért sokan látogatják. A község már az 1229-es tatárjáráskor is 
szerepel. Templomát Péter püspök az 1241-es tatárdúlás után a XIII. század második 
felében építette a félköríves-csúcsíves átmeneti időben. A kis templom későbbi kegy
urának, Vingárti Geréb László püspök alkotásának csúcsíves emlékeit is őrzi. Gyönyörű, 
hímes oszlop tartja a mennyezetét, melynek deszkanégyzeteit, ajtóját, padjait Unding 
Lőrinc festette, legénykarzata alját Gyalui Asztalos János 1699-ben. Fa haranglábjának 
egyik harangja 1487-ből való.

A kolozsvári természetjárók gyakran tekintik meg Magyarvista műemlék temp
lomát, gyönyörű népviseletét s azután a délre emelkedő 653 m magas Bátori-hegyre 
mennek fel, ahonnan a Gyalui havasokra gyönyörű a kilátás. Ide látszik az Aranyos 
völgye, a Székelykő is. Azután a Kis Szamos-Nádas vízválasztóján szép kilátású gerinc- 
vándorlással térnek haza Kolozsvárra.

Aki egyszer végigtekintett Kalotaszegen, megismerte tájképi szépségeit, műemlé
keit, istenáldotta művészlelkű, vendégszerető magyar népét, mindig visszavágyik oda 
a Kalota-hegység tövébe, a Tétény vezértől meghódított ősi, magyar földre.
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ZSINDELY ÉS ISZKOLA
írta GÁSPÁR GYULA

(Rajzok : Az E rdélyi Múzeum nyom án.)

Ejnye, hát ez már ismét micsoda boszorkányos dolog lehet? — kérdezheti jogo
san bárki. — Miféle két új, ismeretlen szó? Nohát, a kérdésnek egyik része valóban 
igaz, mert mind a két szó elég ismeretlen. Főként a Yárosokban és az alföldeken 
lakó magyar ember számára. Újnak azonban nem nevezhető egyik sem. Nem bizony! 
Sok évszázad óta itt él mind a kettő nyelvünk kincsei között, csak újabban elfelejtették 
egyik-másik vidéken, ahol az a tárgy, melyet ez a két szó jelöl, kiment a használatból.

Nézzük csak, hátha emlékszünk valamire! Vájjon mit jelenthet ez a nóta?
«Zsindelyezik a kaszárnya tetejét,
Mind elvitték a legények elejét.»

Húzza a cigány és énekeljük, de a jelentését bizony kévés ember tudja már. Meg
kérdeztem jónéhánv városi embert; vájjon tudja, hogy mit énekel?

K ivágott fenyőfák.
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F arag ó b ak
a )  csuka, b )  pofa, c )  szakáll, d )  láb ító , e )  szege, f )  lába.

A legtöbb kissé sértődöt
ten nézett reám és így felelt:

— Hogyne tudnám, ter
mészetesen tudom!

— No akkor magyarázd 
meg — szóltam.

A legtöbb már itt elakadt 
és nem tudott felelni. Volt. 
azonban olyan is, aki nem 
elégedett meg ennyivel. Hoz
zákezdett valami meséhez, 
amelyből csakhamar észre
vettem, hogy bizony nincs 
tisztában azzal, mit jelent
het ez a furcsa szó : zsinde- 
lyezik.

Az egyik például így 
magyarázta meg :

— Tudod kérlek, a zsin- 
delyezés azt jelenti, hogy 
zászlót tűznek ki a kaszár
nyára. Igen, kitűzik a tete
jére. Tehát zsindelyezik. 
A dal második sora tisztán 
elárulja : «Mind elvitték a

legények elejét». Háború van, elviszik a legények javát és ilyenkor ünnepélyesen 
feldíszítik először a kaszárnyát. A zsindely valami régi alakja lehet a zászló szónak.

A magyarázarot végighallgattam és így szóltam :
— Nem, nem találtad el.
Volt aztán olyan, aki közelebb járt az igazsághoz, csak éppen a zsindelyt szal

mának gondolta. Amint mondta : «régen nem cseréppel fedték a kaszárnyaépületeket, 
hanem szalmával. Ezt hívták zsindelynek.»

A hegyvidéki ember, de főként a székely jót mulatott volna, ha meghallja ezt a 
fejtegetést. A háztetők fedésére használt zsindely bizony nem zászló, de nem is szalma. 
Fenyőfából készül az, mégpedig igen érdekes módon.

Ez tehát rendben lenne, de mielőtt a zsindely készítését ismertetnők, lássuk, mi 
lehet az iszkola. Erre már a legtöbb magyar nem tud válaszolni. Ilyen szót azt mondja, 
nem is hallott, de nem is hiszi, hogy lenne egyáltalán olyan tárgy, melynek iszkola a neve.

Pedig van!
Az iszkola a zsindely édestestvére. Csak nem házat fednek vele, hanem istállót, 

csűrt, tyúkpajtát és más hasonló épületet. Különbség aztán még a kettő között, hogy 
a zsindely fenyőből, az iszkola meg bükkfából készül.

A zsindelyt más vidéken is használták, ahol fenyő termett bőségesen. Ezzel fed
ték az épületeket minden felvidéki faluban. Az iszkola azonban jellegzetesen székely 
készítmény. Ezért ismeretlenebb jóval.

Ezek után tehát nézzük, hogy készül a zsindely és az iszkola. Tartsunk azonban 
sorrendet. Először vegyük az ismertebbet, a zsindelyt, azt vizsgáljuk meg és hagyjuk 
utoljára az iszkola dolgát.

Mi szükséges tehát a zsindelyhez legelőbb is?
Fa, mégpedig fenyőfa. Csakhogy nem jó ám hozzá akármilyen fenyő. Azt előbb 

meg kell válogatni, hogy ne legyen túlságosan vastag és főként ne legyen nagyon bogos. 
Legjobb az olyan fenyőfa, melyet ha levágnak, a vágási kör átmérője 40—50 centi
méteres. Természetesen, bog nélkül való fenyőfát sehol se lehet találni. Hiszen fát nem 
lehet elképzelni ágak nélkül. Már pedig minden ágkiindulás bogot vagy csögöt vet a 
fenyő törzsébe. Itt már csak arra figyel a zsindelykészítő székely, hogy lehetőleg magasan 
kezdődjenek az oldalágak.
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A kiválasztott fát harcsafürésszel ledönti a székely, aztán meghántolja és kissé 
hagyja, hogy száradjék. Ámde nem kell sok száradás a hántolt fának. Ha túlságosan 
száraz, hamar megrepedezik. A ledöntött törzset akkor úgy 30—35 centiméteres 
csutakokra aprózzák. Hogy jobban elképzeljük, így mondom : a törzset 30—35 centi
méteres magasságú hasábokká szabadalják. A zsindelyes tehát valósággal kiszabja a 
fát, mint a szabó a szövetet. A hasábok kimérésekor nagy gond a csögök kikerülése. 
A törzset tehát úgy méregeti szét a székely ácsplajbászával, hogy az ágak töve lehető
leg kimaradjon.

Ha ezzel elkészült, tulajdonképpen előkészítette az' anyagot. A szétdarabolás 
történhetik az erdőn is. Leggyakrabban mégis otthon végzi ezt a munkát a székely. 
Tavasszal, esős napon behúzódik a szárnyék alá. Ott nem veri az eső és dolgozhat. 
A mezőre ilyenkor úgysem mehet.

A szétszabdalás után kezdődik a csutakok hasogatása. A zsindelyfaragó most már 
egyenes élű fejszét vesz kezébe és sugaras irányban széthasogatja a tuskót. Hogy köny- 
nyebben elképzeljük, gondoljunk a tortaszeletelésre. A fenyőhasogatásban azonban 
irigyebb természetű a székely ; egész vékony szeletekre hasogatja a fát. A külső része 
alig ujjnyi vastag ennek a szeletnek.

A szét hasogatott lapokat tővel-heggyel halomba rakja, hogy majd kéz alatt legyen, 
mikor a faragóbakon munkába veszi.

Most pedig ismerkedjünk meg a faragóbakkal. Ennek egyik vidéken faragóbak, 
másik vidéken faragószék a neve. Mivel nálunk felé a Sóvidéken faragóbak a neve, én 
így emlegetem.

Furcsa jószág ez a faragóbak. A pádhoz hasonlóan négy lába van. Rajta azonban 
olyan különös szerekezet, mely valami óriási harapófogóra emlékeztet. Ennek a forgó
szerkezetnek egyik szárát. szilárdan a pádhoz szegezik, a másik szára pedig a pad alá 
nyúlik lábítószerűen, így lábbal lenyomható. Most aztán, hâ  a székely jobblábával 
lenyomja a lábítót, felül a fogó szorosan egymásra csukódik. így tehát az alsó pofára 
helyezett tárgyat, jelen esetben a zsindelyszeletet szilárdan tartja.

A faragóbak részei minálunk : a csaka, a szakái, a pofa, a süveg, a lábító, a szege, 
a pad és a láb.

A zsindelyes székely munkaközben ráül a padra, a pofára teszi a nyers zsindelyt, 
lefogatja jó erősen és dolgozni kezd a kézivonóval.

A kézivonó kétnyeles, enyhén görbe, de néha egészen egyenes kés. Ezzel simítja 
vagy gyalulja, ahogy maga mondja, vonózza le a zsindely két lapját és végül a hátát 
simára. Érdekes munka ez, de sok türelmet és nagy gyakorlatot kíván. A megvonózott 
zsindely mostmár a hornyolószékre kerül, az egyiket háttal rakja alul s a másikat mellé 
éllel. így aztán szorosan egymás mellé kerülnek a lapok. A kisebb hornyolószékre ren
desen száz, a nagyobbra ötszáz zsindely fér.

Most következik a zsindelykészítés utolsó fordulója : a hornyolás. A hornyoló
székre sűrűn felállogatott zsindelylapok hátába mélyedést váj a mester. Ezt a mélyedék- 
vágást hívják hornyololásnak. A hornyolás egyébképpen így történik : a zsindelyes 
a váltogatva állogatott lapokat a hornyolószék négy szorítója közé fogja, megerősíti, 
aztán kezébe veszi a hornyolót. Ez vésőszerű, hegybenvégződő nyeles szerszám. A mester 
a hornyoló élét belemélyeszti a zsindelylap hátába és magafelé húzza, miközben az

Hornyolóbak.A hornyolókés.
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Zsindellyel fed ett völgyzárógát.

V-alakú árkolást vág a fába. Ebbe az árokba csúsztatják majd a ház fedésekor a 
másik zsindely élét. Ha a felfelé álló hátú zsindelyek hornyolásával elkészült, meg
fordítja az egész széket és a másik oldalt hornyolja ki.

Ezzel aztán kész a zsindely. Akár mindjárt lehet is a tetőbakra hordani s kezdőd
hetik a tetőfedés. Bizony így zsindelyezték régen a kaszárnya tetejét és nem másképpen.

Hol látunk azonban ma már zsindelyes kaszárnyát! Azokat bizony mostanában 
nem zsindelyezik, hanem cserepezik. Városokban ma már törvény tiltja a túlságosan 
tűzveszélyes zsindelyfedést. Fent a havasalji székely falvakban ismerik csak a zsin
delyt. Ott a szegény embernek ez olcsóbb fedőanyag, mint a pala, bádog vagy a cserép.

Az iszkola készítése sokkal egyszerűbb, mint a zsindelyé. Ennél a bükkfa megválo- 
gatása a legfontosabb, hogy jól hasadó és bogmentes legyen. Alakja a zsindelynél sok
kal egyszerűbb. Minden oldala egyaránt ujjnyi vastag. Oivan mintha téglaalakú és nagy
ságú vékony deszkalap lenne. Hátránya azonban, hogy a fedésnél az egymásmellé kerülő 
iszkolalapok nem illeszkednek szorosan egymáshoz s így közöttük az eső beszivároghat.

Készítése faragóbakon történik, de hornyolást nem vágnak bele. A szegényebb 
nép általánosan használja. A zsindelynek és iszkolának nagy előnye, hogy elkészíthető 
házilag s nem kell érte pénzt kiadni.

Űjabban a cserép az iszkolának éppúgy versenytársa, mint a zsindelynek. A tehe
tősebb gazdák ma már cserepes házat és cserepes csűrt építtetnek maguknak. A székely 
falvakban a tetők nyomán könnyen megállapíthatjuk, melyik házban lakik tehetősebb 
ember és melyikben szegényebb. A cserepes házak messzire pirosodnak a sok szürke 
zsindelytető között.

Talán egyszer megérjük, hogy minden székely ember háza cseréptetős lesz. Adja 
Isten, hogy ne kelljen sokáig várnunk erre az időre. Teljesüljön minden székely ember 
álma ; legyen cserepes háza és cserepes csűrje.

\
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BENCZÚR GYULA SZÜLŐVÁROSA
írta MÁRTON BÉLA dr.

Ez év június 28-án volt száz éve, hogy egyik legnagyobb festőművészünk, Ben
czúr Gyula megszületett. 0 is, miként Krúdy Gyula, az író, Nyíregyházán látta meg a 
napvilágot. Benczúr szülőházát, a Kossuth tér és a Luther utca sarkán lévő földszintes 
épületet, emléktáblával jelölték meg, festőállványát, palettáját, rajzainak és festményei
nek egy kis gyűjteményét pedig a városházán mutogatják büszkén az idegeneknek. 
A büszkélkedés jogos, hiszen nem sok városunk mondhatja el, hogy országos, sőt világ
hírű embert adott hazánknak és az emberiségnek. Nyíregyháza pedig két nagy fiával 
is megajándékozta kultúránkat. Ez pedig azért nevezetes, mert nem régi város, bár a 
neve többszáz éves. Kilenc év múlva lesz 200 éve, hogy Károlyi Ferenc gróf megbízásá
ból egy derék csizmadiamester, Petrikovics János biztatására 300 szarvasi, mezőberényi, 
tótkomlósi, orosházi, csabai szegény tót parasztcsalád felkerekedett, hogy új otthont 
találjon magának a gróf birtokán, a történelem folyamán már kétízben is elpusztult 
Nyíregyházán.

Az első település még Szent István korában keletkezett. Nyír volt a neve. A Váradi 
Regestrum 1219-ben nyíri izmaelitákról, azaz mohamedán kúnokról vagy bolgárokró 
beszél. Ennek a falunak még nem volt egyháza. Hogy később mi történt vele, a tatárok 
irtották-e ki alapítóit, vagy felvéve a keresztyén hitet, beleolvadtak a magyarságba, 
nem tudjuk.

A második településnek már Nyíregyháza a neve. Károly Róbert 1307-ben az 
ecsedi uradalmat, amelyhez Nyíregyháza is tartozott, a Báthoryak ősének adomá-

N yíregyháza táv la ti képe nyugatró l. (T ahy Jenő d r. felvétele.)
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nyozta. Ezután 300 évig 
— 1621-ig — a Báthory- 
családot szolgálták a falu 
jobbágyai. Mint okirat, 
az 1333-i pápai tized- 
jegyzék említi először a 
Nyíregyháza nevet, jeléül 
annak, hogy a község 
egyházas hely volt. Itt 
volt a Nyírség első egy
háza. A földesúr erődített 
kúriát és kőfallal körül
vett templomot építte
tett. Ez a templom ki
csiny lehetett, mert meg
maradt alapjából azt kö
vetkeztették, hogy 250— 
300 léleknél több nem fér
hetett el benne. A tem
plomot 1870-ben bontot
ták le. A helyét emlék
oszlop jelöli.

A népesség akkor 
növekedett meg, mikor 
előbb Bocskai, majd 
Bethlen István hajdúkat 
telepített ide. A XVI. 
század vége felé azonban 
a török és német dúlás 
annyira elapasztja, hogy 

amíg 1622-ben 186 ház volt benne, száz év múlva — 1728-ban — már csak 48 gazdát 
írtak össze. A pestis rövid időközben kétszer is résztvett az emberirtásban. Minthogy 
«annyira elpusztult légyen, hogy csak a szél fujdogálná helyeit», Csáky István gr. 
kérelmére a megye ugyan hozzájárul a lakosság betelepítéséhez, de a megmaradt 
kevés hajdú a katonai beszállásolásokkal járó zaklatások miatt még úgy sem tud 
megerősödni és a megye nagy bosszúságára és a munkáskéz nélkül maradó nemes
ség tiltakozása ellenére befogadja, maga közé sorozza és fegyverrel is megvédelmezi a 
szökevény jobbágyokat. Azok az oroszok, akik ebben az időben telepedtek Nyíregyhá
zára, az Orosz utcába, szintén ilyen szökött jobbágyok lehettek. 1743-ra már annyira 
megszaporodtak, hogy saját papjuk és fatemplomuk volt.

Az orosz betelepülés azonban csak késleltette, de nem állította meg Nyíregyháza 
pusztulását. A hajdúk elszegényednek, kivándorolnak, elszökdösnek, mert nem tudják 
adójukat megfizetni és sokféle más kötelezettségüket teljesíteni. Hova-tovább néhány 
düledező ház és labodával felvert udvar van a 100 évvel azelőtt hangos hajdú község 
helyén.

A szatmári békekötés után Nyíregyháza egyik része, mint a II. Rákóczi Ferenc 
tulajdonát alkotó ecsedi uradalom tartozéka, a kincstáré lett, a másik pedig a Dessewffy- 
család birtokában volt. Károlyi Sándor fia, Ferenc, 1748-ban megvette a kincstári bir
tokot. Ennek a jóformán pusztaságnak benépesítésével bízta meg Petrikovicsot. Az ő 
buzdítására a Harruckern család békésmegyei birtokán már földhöz nem jutott tót parasz
tok közül többen először eljöttek a Károlyi birtokra s miután szétnéztek, hajlandók vol
tak letelepedni, de nem a felajánlott Cserkesz pusztán, mert ott nem találtak ivóvizet, 
hanem csakis Nyíregyházán.

A tárgyalásoknak az lett az eredménye, hogy 1753 őszén kopott szekerek indultak 
útnak a már említett községekből a Nyírség felé. Luteránus tót parasztokat hoztak a 
sovány lovacskák. A szekéren egy faeke, cséphadaró, néhány nélkülözhetetlen gazda

E bben a házban szü le te tt Benczúr Gyula. 
(T ahy Jenő  d r. felvétele.)
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sági szerszám, de köztük a kapavas, amely a szorgalmas ember kezében még a sívár 
futóhomokból is aranyat tár fel. A legtöbb család Szarvasról jött. Az ő városuk emlékét 
örökíti meg a Szarvas utca, ahol letelepedtek.

De nemcsak békési tótok kéredzkedtek be Nyíregyházára, hanem jöttek a Fel
vidékről, sőt a Dunántúlról is. A legelső összeírás Zólyom-, Borsod-, Gömör-, Hont- 
Nógrád-, Szepes-, Liptó-, Pest- és Tolna megyéből beköltözött családokat jegyzett fel. 
1754 végén 2485-en éltek Nyíregyházán. Túlnyomóan jövevények, mert a régi lakósok 
a tótok jöttére csaknem mind eltávoztak innen. Néhányan azonban mégis megmaradtak. 
Az új telepesek hozzáfogtak az építekezéshez. Mint a gomba meleg eső után, úgy nőttek 
ki a vert falú nádfedeles házak. 1754 nyarán közel 200 ház épült fel.

A kihalt tájékon megindult az élet. A telepesek kezdetben nagyon elégedetlenek 
a sorsukkal. Szokatlan a környezet, a régi lakosokkal sokat zsörtölődnek és evangélikus- 
ságuk miatt a hatóságok is zaklatják őket. Tele vannak panasszal. «Mi zme lem sve taki 
trpáci», «mi csak mindig szenvedők vagyunk» — mondogatják elkeseredetten. A sok szen
vedés azonban nem akadályozta meg a szorgalmas, igénytelen és takarékos gazdákat 
a vagyongyűjtésben. Ebben tovább segítette őket a II. Józseftől nyert városi és vásár- 
tartási jog. Betelepedésük után 60 évre már annyi volt a pénzük, hogy megválthatták 
magukat mindkét uradalom földesúri terhei alól. A magyarosodás is előrehaladt. A város 
1036-tól kezdve magyarul tette közhírré a tudnivalókat a templom előtt. 1837-ben 
királyi várossá lett. Ez már a komoly városiasodás jele: Nyíregyháza mindinkább közép
pontja lett Szabolcs megyének. Igazi központtá azonban a vasútépítés tette. A polgár
ságnak helyes gazdasági érzékére vallott, hogy amíg máshol kézzel-lábbal tiltakoznak a 
sínpálya ellen, Nyíregyháza adományokkal segítette elő a vasútépítést. 1858 szeptember 
5-től, amikor az első vonat befutott a pályaudvarára, 1911-ig, illetve napjainkig hét 
irányból épültek meg a sínutak. Nagykálló jelentéktelen hellyé zsugorodik Nyíregyházá
val szemben. Ma is vicinális mellett fekszik. Kénytelen volt belenyugodni abba, hogy 
a vármegye elköltözzék belőle és a jobban megközelíthető és elevenebb Nyíregyháza 
legyen a megye szék
helye. A vasút ide hozta 
a különböző intézménye
ket, hatóságokat. Kato
naság telepedett le, az 
iskolák különböző fajai 
épültek és növelik a 
fogyasztókat. A vasút 
tökéletesedésével elérte 
azt, hogy a körötte 
fekvő vidéken több, mint
600.000 embernek csak 
félnapot kell hazulról tá
vol eltöltenie, ha Nyír
egyházán akar bevásá
rolni. A hozzá legköze
lebb fekvő nagyobb váro
sok körül csak Debrecen 
van ennél jobb helyzet
ben. Egy óra alatt pe
dig 24 környező község
66.000 lakosa intézheti el 
ügyesbajos dolgait e vá
rosban, míg Debrecenhez 
csak 30,000 embert köt
nek ekkora távolságból 
a vasutak.

A folyton növekvő K ossu th-tér a K ossuth-szoborral. Balról a városháza,
lakosságnak első gondja h á tté rb en  a róm . k á t. tem plom .
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Sóstófürdő N yíregyházán.

volt, hogy fedél alá jusson. Még ma is elég sok a vályogból, vert falból épített föld
szintes ház s ez bizony kisvárosias jelleget ad Nyíregyházának. Eleinte hely sem igen 
volt a terjeszkedésre.

Nyíregyháza fekvését alapítása, tehát az Árpádkor óta az határozta meg, hogy az 
északkeleten és délnyugaton, ahol ma Bujtos meg az Érkertek nevű városrésze van, ter
jedelmes mocsarak voltak. Kisebb-nagyobb mocsarak feküdtek a város al- és felvégén 
is. A város nevét is bizonyosan a mocsaraktól nyerte, mert a régi magyar nyelvben a 
mocsarat nyírnek nevezték. A mocsarak között egy keskeny dombhátból álló földszoros 
feküdt. A Tokaji, Pazonyi, Kállai, Debreceni utcanevek jelzik, hogy milyen utak keresz
tezték itt egymást. Ezekben az utcákban lakhatott Nyíregyháza ősi lakossága és szintén 
itt, meg a város leghosszabb utcájában az 1.4 km hosszú Szarvas utcában telepedtek le 
az új telepesek. A város magjához tartozott az Orosz-utca is. Ennek a magnak tehát 
sajátságos, kissé meghajlott X-alakja van. Legkeskenyebb a közepén, ahol ezek az utcák 
találkoznak, az al- és felvég felé pedig kiszélesedik. Minthogy a mocsarakhoz kellett alkal
mazkodnia, szabálytalan utcái keletkeztek.

A vizek levezetése legalább a mocsarak helyén segített e szépséghibán. Nemcsak 
új építkezésre alkalmas helyhez jutottak ezekkel a munkálatokkal, hanem szabályos, 
egyenes, párhuzamos vonalban haladó utcák is létesültek az új városrészekben. És elér
kezett az az idő, amikor már nemcsak a terjeszkedésre, hanem a város szépítésére is 
gondolhattak. Az időszerűsítés kiterjedt a város ősi utcaneveinek a belterületről való 
kiszorítására is. Ma a Tokaji út belvárosi szakasza a Rákóczi-, a Pazonyié VayÁdám-, 
a Debreceni út egy része a Luther-utca, az egész Orosz-utca Kossuth néven él tovább, 
a Csabai út pedig beolvadt a Kállói útba. A többi utcák is, mint hazánk más városaié, 
költőink és államférfiaink emlékének hódolnak, de azért még vannak ilyen utcanevek 
i s : Keskeny-, Epreskert-, Nyírfa-, Búzautca és Rókazug, amelyek öntudatlanul, 
de mégis a múlt emlékeit őrzik.

A szépítés kezdete, mikor burkolni kezdik az utcákat. Ez a művelet itt is gondot 
okoz, bár a tokaji kőbányák mégis közelebb vannak hozzá, mint a többi alföldi váró-
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sunkhoz. Ahhoz azonban még sincs elég lakosa, hogy a burkolási költségek nagyobb fej
fájást ne okoznának. így természetes, ha évről-évre szaporodnak is az aszfalttal, keramit- 
tal, kővel és téglával burkolt úttestek és járdák, homokos utcája is bőven van még. 
Nemcsak az alvég nyomorúságos, náddal fedett házaival szegélyezett utcáit, hanem 
a város szívében, a legforgalmasabb útba nyíló mellékutcákat is nyáron homok-, ősszel 
pedig sártenger borítja. Ä homok tartja életben az egylovas kétkerekű talyigát. Leg
feljebb két ember számára jut hély rajta. Ha terhet hord, akkor a kocsis a lóra ül. A homo
kon ez a jármű halad a legkönnyebben.

A város terjeszkedése nemcsak vízszintes, hanem függélyes irányban is megindult. 
Az 59,000 lakos ugyan még mindig túinyomólag földszintes családi házakban lakik, de 
a város szívébep, a Kossuth-téren a városház körül már két-háromemeletes bérházak 
is emelkednek. Az emeletes házak építését erősen akadályozza, hogy Nyíregyházának 
még nincs vízvezetéke. A Kossuth-téren van a katolikus templom. A főutakon és a tere
ken üzletek sorakoznak fel. Nem nagyszabásúak, de sok igényt ki tudnak elégíteni. Szál
lodája, étterme és kávéháza sem hivalkodó, de ízléses kerete a város és megye itt talál
kozó szellemi vezető rétegének.

A fásításra már 100 év előtt gondoltak a nyíregyháziak. A város északi oldalán 
elterülő 4 km hosszú és 4—800 m széles erdőség, ahol az újabb időben a csónakázásra 
és fürdésre is alkalmassá rendszabályozott Sóstó körül már 1826-ban fürdőtelep létesült, 
a Nyírségen végigszántó és homokfelkőhet hajtó száraz északi szelek ellen nem nyújt elég 
védelmet. Ezért az utcák két oldalát akácfákkal ültették be. A 20-as évek óta pedig itt 
is parkosítanak. A Bessenyei-, Kossuth-, Dessewffy- és Károlyi-tér Kossuth Lajos, Bes
senyei György, Benczúr Gyula és a Hősök szobrával ékesített parkja a kellemes látvány 
mellett a meleg nyári estéken üdülést is nyújt a lakosságnak. A díszes parkokon kívül 
még más parkok és szobrok is tanúskodnak Nyíregyháza fejlődő szépérzékéről. A jobb- 
módúak egyre inkább a Sóstói úton épített nyaralóikban keresnek menedéket a nyár 
forrósága ellen. Itt van Nyíregyháza Hűvösvölgye. Az út egyik oldalát még az Erzsébet 
királyné liget árnyas fái alkotják. A villamos vasút főként vasár- és ünnepnapokon telik

Nyíregyházi bokortanya. (Tahy Jenő dr. felvétele.)
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meg a Sóstófürdőre kirándulókkal, de hétköznap sem néptelen a fürdőtelep és az oda
vezető út. A telep villáit nyaralók és fürdőzők népesítik be.

Nyíregyháza lakosságának több mint egyharmada földmíves, egyötöde iparos és 
csaknem egytizede kereskedő és pénzintézeti alkalmazott. Az iparosok nagy többsége 
kézműves, mert a gyáripar itt sincs kedvezőbb helyzetben, mint az Alföld más városai
ban. A szénszállítás drágasága úgyszólván napjainkig még azt is megakadályozta, hogy 
nagyobb mezőgazdasági ipar fejlődhessen itt. Több gyümölcsszárító és egy tejüzem az 
újabb idők vállalkozása. Legtöbb embert a városi villanytelep foglalkoztat, de ez, vala
mint két-két «gépgyára», vasúti műhelye és malma együtt sem foglalkoztatott 500 ember
nél többet. A városnak 46,000 hold területéből 1262 a belterületre jut és itt él a lakosság 
négyötöde. A többi tanyákon lakik. Ezek a tanyák azonban nem különálló házak, gaz
dasági épületek, amilyeneket az Alföld más részein láthatunk, hanem valóságos kis 
falvak, külön tanyabíróval és iskolával.

A telepítések idején egy-egy csoport telepes, akik egy családból származtak és 
elbokrosodtak, vagy a nyelvi, vallási és közös lakóhelyből származó kapcsolatok révén 
is összetartozóknak érezték magukat, a részére kijelölt földet nyíllal, kötéllel felosztotta 
egymás között s a legalkalmasabb helyen — széltől védett ligetek alatt, vagy a domb
oldalon — minden családnak házra, udvarra, konyhakertre alkalmas területet kihasított. 
73 ilyen bokortanya veszi körül a várost. A tanyák körül rozsot, burgonyát, búzát, takar
mánynövényeket termő szántóföldek terülnek el. Legelő azonban nincs, ezért a tanyák 
szarvasmarhatenyésztése korlátozott. A tejüzem a vármegye termelőitől szedi össze a 
tejet. A bokortanya sohasem a városból kiinduló főutak, hanem a belőlük nyíló mellék
utak mentén épült. Rendesen 30—40 házból áll. Olyik tanyának még mellékutcái is 
vannak. A főutak sokszor kiszélesednek és térré bővülnek. A házak itt is, miként az egész 
Nyírségen, az uralkodó szél irányának megfelelően észak-dél irányúak, a ház tehát az 
oromzatával néz ki az utcára. így jobban ellenáll a szél erejének, amely a nádtetőket 
alaposan megtépázhatná.

Bár a bokortanya lakossága között magyar eredetűek is élnek, sőt az ősi lakosok 
leszármazottai is akadnak köztük, a zöme mégis a kétszáz év előtt letelepedett tót parasz
tok utóda. Tirpákok. Kétnyelvűek, amint ezt egyízben meglepetve állapította meg egy 
francia geográfus is, aki nemzetiségi elnyomás megállapítása reményében jött ki a ta 
nyákra. Az iskola természetesen megtanította őket magyarul beszélni és érezni, de azért 
a tót nyelvet sem felejtették el és a két nyelv szavainak összekeveréséből, a magyar 
szavakhoz tót képzőknek és a tót szavakhoz magyar képzőknek és ragoknak csatolásával 
a tirpák nyelvet alakították ki. A beszéd azután ilyenformán hangzik : «Barátocskám, 
nye sztoji nyics taki marhatartás, kegy nye má cslovek takarmány» (barátocskám, nem 
ér semmit az olyan marhatartás, ha nincs az enibernek takarmánya). Annak idején Tisza 
Istvánról beszélgetett két gazda: «Estye taki pusztító elen ag ten Tisza Pista, nye 
szegyev na nasvu kormányu, alye aj Tisza Pista vismarili zországházu» (még olyan pusz
tító elem, mint az a Tisza Pista, nem ült a mi kormányunkon, de Tisza Pistát is kidobták 
az országházból). Egy tirpák gazda a leányát megkérő tanítót e szavakkal kosarazta k i : 
«Edon rongyoski rektor nye bugye mojom vagyone turkálovágy» (egy rongyos tanító 
nem fog az én vagyonomban turkálni). Egyik tirpák kérdi a másikat : «Gye bivázs hé?» 
(Hol lakói hé?) «Pri kutyanyuzóve» («A kutyanyúzónál», vagyis a sintértelep mellett) 
felelt a másik.

A tirpák becsületes, szorgalmas nép. Miként minden földmívesnek, neki is mindene 
a föld. A kapzsiságig takarékos, csakhogy minél több földet vehessen. Ha van, a mágnás 
sem oly büszke származására, vagyonára, mint a tirpák a birtokára. Egy 10 zsinkás 
(kötélalja) gazda még akkor sem nősülne 3—4 zsinkás családba, ha ez időközben meg- 
vagyonosodott.

Amíg fiatal, künn él a tanyán, csak vasár- és ünnepnapokon jön be istentiszteletre 
a városba. Ha megöregedett, akkor végleg beköltözik és a tanyát átengedi a fiatalok
nak. A városiasodás azonban már a bokortanyaiakat is kikezdte és nemcsak ruházatban 
lesz mindinkább hűtlen a múlthoz, hanem minden szokásában.
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ISMERTETÉSEK ÉS HÍREK MINDENFELŐL
A vasutak a mai közlekedésben.

A háború kitörését megelőző két év
tizedben a vasutak fontossága, különösen 
a személyforgalomban, csökkent. A háború 
a hanyatlás folyamatát m egállította és a 
rendkívülien növekedett forgalomban a 
vasutak ismét visszahódították régi vezető 
helyüket. Az Egyesült Államok árufor
galma 1913-ban több, mint 1 billió tonna
mérföldet tett ki, abból a vasutak 71 %-ot, 
csaknem háromnegyedrészét bonyolítottak 
le. A többi nagy ipari államban is hasonló 
a helyzet, bár eltéréseket okoz a belvízi 
és a tengeri hajózás különböző jelentősége. 
Az USA-ban pl. a belvizeken az áruforga
lom alig 3 %-a bonyolódik le, viszont a 
tengerhajózás részesedése 12%. Más orszá
gokban fordított a helyzet. Kétségtelen  
azonban, hogy a vasutak a hadiipari- 
és hadseregszállításokban nélkülözhetetlen 
forgalmi tényezők.

A vasutak tehát feltétlenül szüksége
sek, de szükséges a vasúti szállításdíjaknak 
lehető alacsony szinten való tartása is. 
Azokban az országokban, ahol az árszín
vonal folyton emelkedik, különösen igye
keznek a vasúti tarifát a régi szinten tar
tani.

A háború folyamán a vasutak bevétele 
hatalmasan megnövekedett. A német vas
utak 1943-ban 20.4%-kal vettek be töb
bet, mint 1942-ben. Az USA vasutainak 
nyersbevétele ugyanakkor 1.5 milliárd dol
lárral haladta meg az előző évit. A brit 
vasutak bevétele pedig 16.4 millió fonttal, 
105.6 millió fontra emelkedett. Nemcsak 
a hadviselők, hanem a semlegesek vasutai 
is megérezték a konjunktúrát. A svájci 
.vasutak bevétele 97 millió svájci frank
kal, a svéd vasutaké pedig 43 millió svéd 
koronával emelkedett 1943-ban. *

A bevétel emelkedése a személyforga
lomban is jelentős volt, ami azért figye
lemre méltó, mert a vasútnak éppen a sze
mélyforgalomban akadt a legerősebb ver
senytársa. A Canadian National Railways 
személyforgalma 1928— 1939 között 1541 
millió utasmérföldről 875' millióra csök
kent (40%). Ugyanekkor az áruforgalom 
csak 26%-kal csökkent, 23 millió tonna
mérföldről 17 millióra. A háború hatására 
1943-ban az áruforgalom a négy év előt
tiek kétszerese, 36 millió tonnamérföld 
volt, a személyforgalom viszont az 1939. 
évinek négyszeresére, 3633 millió utasmér
földre emelkedett. Az Egyesült Államok
ban a személyforgalom 1921— 1938 között 
65%-kal csökkent, azóta viszont a telje
sített utasmérföldek száma megnégy
szereződött.

A bevétel erős megnövekedéséből az 
üzembentartók kétszeres hasznot húznak. 
A megnövekedett forgalmat ugyanis lé
nyegtelenül gyarapított kocsiparkkal, tú l
nyomórészt a régi gördülőanyaggal bonyo
lítják le. A magas tarifa m ellett a tiszta  
bevétel aránytalanul emelkedik. Az áru- 
forgalomban-a bevételemelkedésében közre
játszik még a forgalom gyorsulása, a rak
súly teljes, sőt igen gyakran a megenge
dettnél is nagyobb kihasználása. Azokban 
az országokban, ahol a szállításdíjak nem 
változtak lényegesen, ezekkel az eszkö
zökkel igyekeznek az alacsony díjszabás
ból előálló veszteséget kiegyenlíteni.

A kocsipark gyenge gyarapítása foly
tán a megnövekedett forgalomban a kocsi
állomány fokozottabban elhasználódik. A 
Great Western Railways angol vasúttár
saság elnöke szerint Anglia a mozdony- és 
kocsigyártásban 3 évvel el van maradva, 
hasonló a helyzet a sínhálózat pótlásában 
is. Az USA-ban egyenesen katasztrofális 
a helyzet ebből a szempontból, amennyi
ben 1929 óta a vasutakkal egyáltalán nem 
törődtek. Az USA két legynagyobb moz
donygyárában 1929-ben még 1000 moz
dony készült, 1932-ben már csak 37, 1933- 
ban pedig mindkét gyár beszüntette m ű
ködését. Az európai háború kitörésekor, 
1940-ben, sürgősen újra kezdték a gyár
tást, de az 1929. évi szintet ezideig sem 
tudták elérni.

A háborútól távolabb álló államok is 
súlyos nehézségekkel küzdenek. Dél-Afri- 
kában az elmúlt év utolsó negyedében 
egyetlen mozdonyt sem készítettek, pedig 
a forgalom elérte a csúcspontot. Chilé
ben felállítottak egy mozdonygyárat és 
abban meg is kezdték hat mozdony készí
tését. A munkát azonban bizonyos külön
leges acél hiányában csak a legnagyobb 
nehézségek között sikerült befejezni, úgy
hogy Chile visszatért az Egyesült Államok
ból való mozdonybevitelhez. Ebben a te 
kintetben Chile más semleges kis álla
mokkal együtt súlyos helyzetbe került, 
mert míg a nagy ipari államok a háború 
előtt bármelyik államnak szívesen szállí
tottak vasúti anyagot, ma a hadiipari ter
melés túlhajtottsága m iatt legtöbbször el 
sem fogadják a megrendeléseket.

Ma tehát az utánpótlás és a javítás is 
igen szűk korlátok közé szorult, másfelől 
viszont a vasutak jövedelme hatalmasan 
megnövekedett. A jövedelemtöbbletből 
könnyű lett az adósságok törlesztése. Az 
USA vasúttársaságai 1941/42-ben 470 millió 
dollár adósságot fizettek ki s remélik, hogy 
még a háború tartama alatt további 1.5
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milliárd dollárt törleszthetnek. A mai foko
zott igénybevétel azonban sietteti a fel
újítás és utánpótlás szükségességét és a 
béke munkaalkalmai közül a vasutak 
rendbehozása lesz a legnagyobbak egyike.

Bizonyos, hogy a vasút soha sem válik  
szükségtelenné. A gépkocsi és a repülőgép 
csak kiegészítő szerepre vállalkozhatnak, 
helyettesítik a vasutat ott, ahová az föld- 
hözkötöttsége folytán nem tud eljutni. De 
ahol egyszer a sínek le vannak fektetve, 
ott a vasutat más közlekedéseszköz le nem 
győzi. A háború sok technikai újítást ho
zott létre. Kétségtelen, hogy a repülőgép 
gyorsabb, mint a vasút, de az is igaz, hogy 
a sebesség csak egyik tényezője a szállítás
nak. Ha gyorsaságban a vasút alul is ma
rad a repülőgéppel szemben, raksúly tekin
tetében messze felülmúlja azt.

A háború után a kocsiállományt ki kell 
egészíteni, azt javítani és korszerűsíteni 
kell. Az egyvágányú vonalakat kétvágá
nyúvá kell átépíteni, új vonalakat kell léte
síteni, hidakat, alagutakat kell építeni s 
nem utolsó sorban villamosítani kell, hogy 
a mindig és mindjobban fenyegető szén
hiányt csökkenteni lehessen. A francia 
állam például 10 éves tervet dolgozott ki 
2000 km-nyi vasútvonal villamosítására. 
Ezeknek a terveknek megvalósítása nem
csak közlekedéspolitikai, hanem szociális 
jelentőségű is, amennyiben a tervbe vett 
munkálatok elvégzése egyik leghatásosabb 
kiegyenlítő tényezője lesz a háború utáni 
nagy munkanélküliségnek.

Kisfaludy Boldizsár.
Csökken a világ gyémánttermelése.

Az «United States Bureau of Mines» 
jelentése szerint a gyémánttermelés csök
kenése 1941-ben kezdődött s 1942-ben 
fokozódott, annak ellenére, hogy az ipari 
és az ékszergyémánt iránt való kereslet 
nagyon emelkedett. Az 1940. évi 13 mill, 
karát (kb. 2600 kg) után 1941-ben 9.3, 
1942-ben pedig csak 9.25 mill, karát volt 
a világtermelés, az utóbbi mennyiségnek 
79%-a volt ipari gyémánt. Az 1942. évi 
termelés ®/s részét (túlnyomóan ipari gyé
mánt) Belga-Kongó szolgáltatta, 1/6 részét 
az Aranypart és Sierra Leone (szintén 
főleg ipari gyémántot). Az ékszergyémánt 
terén továbbra is Dél- és Délnyugat- 
Afrika állott vezetőhelyen, annak ellenére, 
hogy a kimberlevi bányák termelése már 
szünetelt. A délafrikai gyémánttermelés 
az 1938. évi 1.5 mill, karáttal szemben 
1942-ben 166 ezer karátra csökkent. Ezzel 
ellentétben, Angola a háború előtti 550—  
650 ezer karátról 792 ezer karátra (1942) 
emelte termelését. A második világháború 
folyamán Brazília gyémánttermelése is 
csökkent. ( L. )

Hirek Délkelet-Európából.

Szófia.  Egy bolgár vegyész eljárást dol
gozott ki szójababból műtej előállítására. 
A szójatej is használható vaj- és sajt
készítésre és minden olyan célra, amelyre 
a valódi tej. Zsírtartalma 8— 10, fehérje- 
tartalma 35— 40%.

Bukarest. A kormány elhatározta, 
hogy Petrozsényban bányászati főiskolát 
állít fel. A főiskola 1944. évben kezdi meg 
működését.

Zágráb. A horvát kormány rendelete 
értelmében az eladásra kerülő szarvas- 
marhák járlatához egy ú. n. «bőrlapot 
mellékelnek, amit az állat levágása ese
tén, vagy, ha az állat elhullana, a járlattal 
együtt be kell szolgáltatni. Az állami bőr
átvételi helyek ezen a lapon igazolják, 
hogy a tulajdonos az állat bőrét beszolgál
tatta .

A háború kezdete óta török kikötőkben 
veszteglő francia kereskedelmi hajók közül 
a török kormány további tíz hajót vásá
rolt meg összesen 18 millió svájci frank 
vételárért.

Külkereskedelmi Bank néven külön 
szervet létesítenek a külkereskedelem fize
tési forgalmának lebonyolítására. A bank 
alaptőkéjét 40 millió török fontban álla
pították meg.

Belgiumban gyártják, de nem ott viselik a
legtöbb facipőt.

Ha facipőt hallunk, rögtön Hollandia 
jut eszünkbe. Érdekes azonban, hogy nem
csak Európának, hanem az egész világnak 
is nem Németalföld, hanem Belgium a leg
nagyobb facipőgyártó országa, ahol az 
utolsó években kb. 1750 üzem foglalko
zott facipő előállításával, köztük 1450 kis
ipari üzem, 3— 6 munkással. Az egészen 
nagyüzemek 10%-a pedig egvenkint 150 
munkást foglalkoztatott. Összesen m int
egy 7— 8000 embernek adott kenyeret a 
belga facipőgyártó ipar, akik közül 4800 
dolgozott a kisipari, 2500 pedig a gépesí
te tt üzemekben. A gépfelszereléssel dol
gozó gyárak termelése évi 7—8 millió, a 
kisipari jellegűeké 6 millió pár volt. Ehhez 
a nagyarányú termeléshez kb. 140,000 m 3 
nyárfa és 30,000 m3 nyír- és tölgyfa is 
szükséges. Jelenleg a munkaerőhiány m iatt 
a facipőipar is csak lassított iramban dol
gozik. A belga facipőipart egyébként az 
utóbbi években majdnem teljesen a ki
vitelre állították be. A k ivitt facipőmeny- 
nyiség 70%-át Németország vette át, a 
többit nagyrészt Hollandia s csak kevés 
maradt a belső fogyasztás céljaira.

( L . )
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A MOSONI DUNA
írta TIMAFFY LÁSZLÓ dr.

A magyar Duna kisebbik hajtása. Földrajzi nyelven fattyúágnak hívják. Test
vérpárja a Csallóközi-, vagy Kis Duna mellett második legnagyobb Lunaágunk. Duna- 
csúntól Gonyüig, a légvonalban kb. 52 km-es szakaszon 120 km-t kanyagog s medré
vel, mint egy szép csipkegallér övezi dél felől a Szigetköz testét.

Evezősök paradicsoma! Az öreg Duna sebes hátáról egy vándorló szigetzátony 
védelme alatt bekanyarodunk csónakunkkal az egyik jobboldali ágba. Ez a Mosoni 
Duna kiágazása. Festői, vadregényes a környezet. Szálerdő kíséri a folyás útját s a 
partról fűzek hajolnak a víz tükre fölé. Szigetek, zátonyok tarkítják a medret. A szabá
lyozott kőparton vízesés módjára zuhog át a víz az elzárt mellékágakba. Sok mellék
ága mutatja, hogy a kiszakadás helye nem volt egységes, illetőleg időnkint változott. 
Régebben a köpcsényi ! unamederből indult kanyargós útjára, de még 1681-ben köz
munkával elzárták. A Mosoni Dunát azonban nem sikerült megölni, mert nemsokára 

, Dunacsúnnál újra utat tört a víz magának, s azóta éli 
a fattyúágak különleges életét.

A fattyúág élete sokban eltér az önálló folyó- 
kétól. Már a születése is más. Kiszakad az 

anyafolyó testéből. Anyja mindig az alsó- 
szakaszjellegű folyó. A síkságra érve a 

víz esése megcsökken, folyása meglas- 
sul, s ezáltal kevesebb lesz az ereje. 

Munkája azonban, a sok horda
lék kavics, homok elszállítása 

ugyanaz marad. Nem tud 
megbirkózni vele, ezért 

csak annyit visz to
vább, amennyit 

megcsappant 
erővel el

bír, a 
többit

Uunacsun
Fajka

Mosonmaguorovar'

A Mosoni Duna vízrajzi térképe, /  J
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A Mosoni Dunaág kiágazása. A pontozott vonal jól m u ta tja  a 
«függő* m edret. A kiágazás elé zátony települt. 

(K ováts Is tv án  főm érnök tömbszelvénye.)

itthagyja. Ebből épülnek a 
zátonyok, szigetek. De a med
rét csak még jobban meg
osztják, oldalágakra bontják 
s vele a víz ereje még jobban 
elaprózódik, úgyhogy egyre 
több törmeléket kénytelen 
lerakni. Agyát így szépen ki
párnázza, de a feltöltött me
derben nem fér el a víz meny - 
nyisége! A kiszorult víz új 
utat keres magának. Kitör 
oldalt és a mélyebb területek 
felé folyik. így születik a 

fattyúág. Lényegesen más, mint testvérei, a zátonyokkal elválasztott oldalágak.
A Kis Alföld Dunája ugyanilyen alsószakaszjellegű. Számtalan ágra bomolva 

óriási hordaléktömegével lassan feltöltögette a síkság közepét. Hatalmas törmelék
kúpot épített s legmagasabb pontján, Pozsony alatt két nagy fattyúágat bocsátott ki 
magából a törmelékkúp mélyebben fekvő pereme felé, északról a csallóközi Kis Dunát, 
délről a Mosoni Dunaágat.

A Mosoni Duna kiválása után egy-két kilométerre már elhagyja az alsószakasz
jellegű környezetet, önálló útra lép s megkezdi nagyméretű kanyargásait. Egészen 
megváltozik a táj is körülötte. Mintha csak a Tiszán járnánk! Miért is kanyarognak 
így a fattyúágak — kérdi önkénytelenül az ember — ebben a mindenfelé egészen ellen
tétes, alsószakaszos v ’zi világban, hiszen a kanyargás a középszakaszjellegű folyók jel
lemző tulajdonsága. A válasz érdekes vízrajzi törvényszerűségekre világít rá.

A fattyúágak fenékvonala magasabban van, mint a főmederé. Szinte hasonlít 
az oldalglecserek függő medreihez, csak nem olyan meredek, hanem zátonyszerűen

A ra jk a i zsilip.
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lejtős. A függő helyzet miatt a főmeder nehéz fenékhordaléka nem juthat a fattyúágba, 
csak a finomabb. Ennek elszállítása pedig már nem kíván olyan nagy erőt, így a fattyúág 
vizének munkaképessége egyensúlyba kerül az elvégzendő munkával. Nem kell leraknia 
terhét, de viszont fölös ereje sem marad : középszakaszjellegűvé válik. Az ág sodra a 
víz természetes rugalmassága következtében lengő mozgást végez, mintha ide-oda 
támolyogna a két partvonal között. Hol itt, hol ott harap a partba, s lassan kiépíti 
kanyarulatait.

Ezért hasonlít a Mosoni Duna a Tiszára, noha a fattyúág sosem olyan típusosán 
középsjzakaszjellegű, mint egy önálló folyó. Inkább átmenet a két szakaszjelleg között. 
Érthető is, hiszen a törmelékkúp hordalékanyagába vágódott be, alluviális felszínbe 
és így sok könnyen felszabadítható régi hordalékanyag kerül beléje. Régi dunai kavi
csokat is bőven találni medrében. Útjának feléig, Kimiéig, van apróbbszemü homokos 
kavicshordaléka, lejjebb már inkább csak homokot és iszapot szállít, de visszatérését 
alsószakaszjellegűvé teszi egészen a Rába-Rábca tetemes hordaléka.

Különösen a szabályozás előtt mutatkozott meg szépen ez a középhelyzete az 
alsó- és középszakasz között, amikor meg akadálytalanul kaphatta vizét és hordalékát 
a főágból. Főkép árvizek idején került bele több törmelék, mint amennyit elbírt volna, 
úgyhogy az egyensúlyi helyzete korántsem lehetett olyan biztosított, mint a nem- 
fattyúág középszakaszos folyóké. Zátonyokat, szigeteket épített tehát, szükség szerint 
új medret keresett s kisebb fattyúágakat bocsátott ki magából. Legnagyobb fattyú- 
ága a Halászinál kiágazó kálnoki Dunaág. Ma már erősen összeszűkült keskeny kis ág, 
szinte túlfejlqdött kanyarulatokkal. Fattyúágai egyébként a szabályozás óta holt
ágakká lettek, de a levetélt kanyarulatoktól jól megkülönböztethetők.

A Mosoni Duna szabályozásának legfőbb technikai alkotásához, a rajkai zsilip
hez érkezik közben csónakunk. Kétkapus kamarazsilip, vele szabályozzák az ág víz- 
mennyiségét. A Mosoni Duna átlagos szélessége 100—120 m, közepes mélysége 3 5 m, 
átlagos sebessége pedig L6 m másodpercenkint. Ezektől az adatoktól függ a víz- 
mennyisége, s ezért hozzájuk igazodva a vízállás magassága szerint 80—100 m3 sec.
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vizet eresztenek át a zsilipen. A felesleges vízmennyiséget nagyon szellemes elgondo
lással a zsilip előtt ágazó nagy mellékágban vezetik vissza. A vízmennyiség szabályo
zására nagyon nagy szükség van. A Mosoni Dunaág ugyanis nemcsak közvetlenül kapja 
vizét a Nagy Dunából. A föld alatt titkos Összeköttetést is tartanak fenn egymással. 
A törmelékkúp laza kavicsában mint valami nagy földalatti folyó mozog a víz a kúp
perem erózióbázisa : a Mosoni Dunaág medre felé. Ha a háton nagy a vízbőség, a kavics
kúp szélén felfakadó vizek megnövelik a Mosoni Duna vízállását. Ehhez járul még a 
Rába, Rábca tetemes árvize is, és ha a zsilip nem szabályozná a befolyó vízmennyi
séget, a sok összefutó áradat az alsó folyásvidéket mindig elöntené Győr városával 
együtt.

Átsurranunk a zsilip keskeny nyílásán. Fehér tajték-habokat hány körülöttünk 
a sebes víz. Nemsokára kanyarba vágunk. Egyre-másra fordul a folyó s minden kanya
rulat új és új panorámát tár elénk. Ez a Mosoni Dunaág legszebb szakasza, Kilit —Fekete
erdő—Mosonmagyaróvár között. Mindkét partot füzbokrok, bozót, itt-ott nád, sás övezi. 
Mögötte pedig gallériaerdő emel sokszínű, változatos falat a lassan folyó, sz nte tükör
sima víz köré. Mintha keskeny folyosóban járnánk, úgy tükröződik vissza a kép. Néhol 
apró kavicszátonyok dugják elő fehér fejüket, s rajtuk fennakadva mesebeli szörnyek
nek látszanak messziről az árvízhordta csökök.

Ezen a szakaszon legfejlettebbek a Mosoni Duna kanyarulatai. A kanyarulatok 
is élnek, fejlődnek. S meg is mutatják szépen fejlődésük fokozatait. A kanyargás a víz
sodor szabályos lengő mozgásának következménye, bár itt a kanyarulatok szabály
talanságaiban szépen kimutatható a partanyag és a törmelékkúp lejtésviszonyainak 
hatása is. A folyó sodra folyton pusztítja a homorú partot és egyre növeli a zugot. 
A domború parttól ugyanis messze jár. Itt úgy viselkedik a víz, mintha alsószakasz 
jellegű volna: hordalékát a part mentén felhalmozza. Lassankint szép lejtő, ívalakú 
parti-zátony keletkezik. Egyik oldalon tehát pusztít, a másikon épít. A lengő mozgás 
következtében szép hullámvonalaknak kellene keletkezniük. Azonban ha a térképre 
nézünk, alig találunk ilyen szabályos kanyarulatot! A fejlődésbe ugyanis beleszól
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a part anyagának minősége és a törmelékkúp lejtése is. Kemény vagy magas partba 
ütközik a víz, ellapul a kanyarulat, esetleg máshol a térszín lejtése miatt jobban harap 
a partba, így eltorzulnak, módosulnak és sokszor a kanyarulatban újabb kanyarok 
fejlődnek. Ezért olyan pompás, változatos, szinte csipkeszerű a Mosoni Duna folyása.

A kanyarulatok sem örökéletűekj Lassan túlfejlődnek. Addig-addig szélesíti a 
víz a kanyar ívét, míg a zug nyaka olyan keskeny nem lesz, hogy egy nagy árvíz keresz
tülvág rajta, új medret ás és a kanyarulatot levetéli. Szinte csodálatos, hogy rövidíti 
meg a folyó elkóborolt folyását, s hogy tér vissza magától a helyes útra, régi közép
vonalához! A Mosoni Dunaág kanyarulatai majdnem mind tu lfejlődtek már. Legtöbb
ször néhány kilométeres kóborgás után alig 100—150 méterrel lejjebb tér vissza. Leg
fejlettebb a feketeerdei rév melletti kanyar. Itt a zug nyaka alig 15—20 méter széles! 
Már rég levetélte volna a folyó, ha a szabályozás meg nem akadályozná.

A szabályozás előtt a Mosoni Duna is levetélte kanyarulatait. Sok nyomát talál
juk ennek partja mentén. Az átvágás után azonnal felhomokolja a víz a két nyílást, 
mintha csak behegesztené a felszakadt sebet s a kanyarulatot elzárja. A levetélt kanya
rulat : a morotva (itt «görbe-tó»-nak hívják) lassan elhal. Érdemes kiszállnunk csó
nakunkból hogy egy pillanatra betekinthessünk a haldokló morotvák titkába.

Kezdetben olyan mint egy csendes, sötétszínű mélyvizű tó. Partját füzesek és 
nyárfák sűrű lombja takarja. Vízinövények lepik el s egyre beljebb nyomulnak. A víz 
színére kisimulnak a vízitök széles levelei alulról hínár sötétlik. Halotti a csend a mo- 
rotvában. Csak a természet erői dolgoznak szüntelen végzik temetési munkájukat. 
A hulló por iszap, növények elhalt roncsai lassan aláhullnak a fenékre és szépen be
temetik a medret. Egyre jobban elszaporodik a növényzet s elborítja egészen a vizet. 
A morotva elmocsarasodik majd a süppedő láp világa veszi át fölötte az uralmat. Végül 
kiszárad az egész s a már csak időnként vizenyőssé váló talajon megindul a harc s 
mindennapi kenyéréit.

A kanyarulatok és elszórtan morotvák. kiszáradt medrek egészen végigkísérik 
utunkat. Közben két jelentős várost is érintünk : Mosonmagyaróvárt majd Győrt.

A Mosoni Duna Feketeerdőnél.
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Mosonmagyaróvárnál a Lajta torkollik bele festői szép környezetben. Előzőleg a tör
melékkúp miatt hosszú úton egyirányúan folyik a Dunaággal s mert itt közelíti meg 
legjobban a kúpperem szélét a Mosoni Duna itt tud csak egyesülni vele. Nagy szerepet 
játszik ez Mosonmagyaróvár városföldrajzában! Legdélibb pontját Győrnél a «folyók 
városáénál éri el.Nem hiába nevezik igya Kis Alföld vezető települését, mert három 
folyó összetorkolásába települt. I tt gyűjti magába a Mosoni Duna a Rába—Rábca— 
Marcal szeszélyes vízmennyiségével Nyugat-Dunántúl vizeit.

Valamikor nagyfontosságú volt a Mosoni Duna ennek a két városnak életében. 
A történelem folyamán ugyanis többször itt vezetett el a hajózás fő útvonala. Nyugati

kereskedelmünk nagy része 
ezen bonyolódott le, s je
lentős forgalmával alapot 
adott mindkét város gazda
sági fellendülése számára. 
Mosonban is Győrött is for
galmas dunai kikötő volt, 
raktárakkal a vontatólovak 
istállóival, hajósszállásokkal. 
Innen indult el a Kis Alföld 
messze földön híres gabona- 
és terménykereskedelme. Sok 
történelmi emlék eleveníti 
meg ezt a legendás régi 
hajóséletet. A Duna vándor
lásával a hajózás útvonala 
is folyton vándorolt észak 
felé, majd újra visszatért. 
A mai vízrajzi kép kiala-

F  — folyó ; I ., I I .,  I I I .  a k an yaru la t fe jlődésfokozata i; IV7. a 
mai tú lfe jlődö tt k an yaru la t ; L  — a le vetélés helye.
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kulásával azonban a középső részre húzódott s itt állandósította a későbbi szabá
lyozás. Azóta a Mosoni Duna elvesztette közlekedésföldrajzi jelentőségét s bizony 
alaposan megérezte ezt mindkét város. Gönyütől Győrig az utolsó szakaszát sikerült 
ugyan hajózhatóvá tenni de feljebb a túlfejlődött kanyarulatok és sekélysége miatt 
nem volt lehetséges. Most kísérleteznek sekélyjáratú motoros dereglyék bevezetésével, 
s néhány átvágással újra hasznosíthatnák a Mosoni Duna vízi útvonalát.

A táj életében betöltött szerepét elvesztette a szabályozással. Régen vízimalmok 
sűrűn sorakoztak a partja mentén és híresek voltak a dunai molnárok! Ma már kevés 
a víz, kicsiny a hajtóerő, s a motor versenyében alulmaradtak. így jártak a révészek, 
komposok is. Helyettük hidak acélpántja feszül már a Dunaág testén. Csak egy-két 
malom és hírmondónak megmaradt komp álmodik a letűnt régi világról. ..

Győr történelmi falai után hirtelen ÉK-nek fordul a Mosoni Duna. így kívánja 
ezt a törmelékkúp lejtése, de erre kényszerítik a győri halmok előrerugó nyúlványai is.

Végéhez közeledik az útja. Mintha elfáradt volna a hosszú csavargástól folyása 
ineglassul, medre kiszélesedik. Vének és Gönyü között zátonyok, szigetek vadregényes 
környezetében ér vissza a Nagy Dunába. Elbúcsúzunk tőle. Végigcsónakázni rajta 
nemcsak üdülés, hanem földrajzi szemmel érdekes is, mert sok különös titkát árulja 
el a vizek életének.
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ISMERTETÉSEK ÉS HÍREK MINDENFELŐL
Szlavóniai magyarok.

Eszék alatt néhány kilométernyire 
ízes beszédű, szép típusú, ősi viseletét hűsé
gesen megőrző kis magyar sziget él. Még 
Szent László királyunk telepítette ezeket 
a magyarokat erre a helyre. Ezt őrzi nevé
ben is az egyik színmagyar község : Szent- 
lászló. A többi magyar falu — összesen 
négy Szentlászlóval együtt — ott terül el 
az első k örü l: Kórógy és Haraszti, illetve  
a negyedik, Rétfalu.

Az Eszék-környéki magyarok hétszáz év 
óta élnek az idegen óceánban, horvát, 
szerb, sváb többség között, testvértele- 
nül, magukra hagyatva, mégis megmarad
tak jó magyaroknak.

Noha a kis népsziget alföldi tájon fek
szik, lakosai mégis szegények, akik csak 
emberfeletti küszködéssel tudnak megélni. 
Ennek oka földjeik elégtelensége, mert a 
környéken minden a horvát mágnások 
birtoka s a szegény kórógyi és haraszti 
magyarok csak apró, vizenyős, mocsa
ras földeken gazdálkodnak. Ennek elle
nére jól míyelik szántóföldjeiket, szőlei- 
ket, rétjeiket, bár ezek hosszas esőzések 
idején ma is mocsárrá változnak. Ruhá
zatuk háziszőttes, am it az asszonyok ké
szítenek. Újabban azonban tért hódít a 
«városi» viselet is és lassanként kiszorítja 
a háziszőttes holmikat.

Az ősi viselet a «kebel» elnevezésű 
fehérvászon és a «csárdás» imög volt, a 
«tilangli ruhaujjak alatt pedig «szüvött 
bélest» hordtak.

Deákné Bartha Katalin dr., ennek a 
kis népszigetnek rajongója, egyik szinte 
költői leírásában színesen vázolja ezt a 
ma már hanyatló n ép v iseletet:

— Az öregebb nemzedék nagy szere
tette l beszél a régi viseletről. «Szép viselőt 
vót — mondta az egyik öreg szüle — itt  
fent (az ujjakon) tilangli, alatta szüvött 
bélés. Fejér vót, mint a hó, előttünk sejöm  
takaritó (kötény), koszoró a fejünkbe, 
pántlika a derekunkon, nyócággyöngy a 
nyakunkban. Fejér habgyöngy volt, vé
kony, töredéköny (törékeny)». . . A fiata
labb nemzedéknek azonban jobban te t 
szik a divatos, silány gyári holmi. A kebél 
már a kócsak (láda) mélyén pihen, csak 
egy-két öreg szüle viseli olykor, mikor a 
szentegyházba (templomba) mén. Pedig 
a kebél egyike volt a legszebb magyar 
népviseletnek. Az alja hófehér, apró rán
cokba szedett úgynevezett regyös szoknya, 
amely alatt sok-sok kem ényített alsó ruhát 
viseltek. A hófehér, csuklóig érő tüll alul 
csodálatosan szép lyukas hímzéssel díszí

te tt  húzott fodorban végződött. Alattuk  
finom színeivel tarka csíkokból összeállí
to tt  «szüvött bélés.» Színes selyem  m el
lénykéjük fölé virágos selyemkendőt borí
tottak. «Elibük bükték (tűzték) a sejöm  
takarítót s az egész színes tarkasság valami 
k eleti bájt kölcsönzött ennek a v ise let
nek, a hófehér szoknya pedig komoly m él
tóságot. Népi művészetünk igazi remekei 
voltak a hím zett fodrok s az asszonyok 
hím zett kendői. A vékony fehér tüllkendő 
alatt ugyancsak fehér, kézzel csomózott 
csipkemintájú főkötőt viseltek. Ma már 
ennek a csodálatos m űvészettel, minden 
eszköz nélkül «horgolt» főkötőnek készí
tési módját csak egy-két 70 év körüli 
öreg_ szüle ismeri.

Ősi népszokásaik közül már néhány 
elmúlófélben van, de különféle, érdekes 
babonás hiedelmek és cselekmények még 
ma is divatosak. íg y  az ördög távoltar
tása, a rontók, kísértetek elűzése, beteg
ségek gyógyítása, az «igézet», fül- és láb
fájás, nátha, sárgaság kivédése még ma 
is félezeréves módszerekkel történik.

Legérdekesebb talán a nyelvjárásuk. 
Rengeteg ősi szavuk van. Nagy szeretet
te l és gyakran használnak kicsinyítő kép
zőket. Lehetőleg mindent becéznek, é le t
telen  tárgyakat is, am i érdekes ízt ad 
nyelvüknek.

Az eszékvidéki szlavóniai magyarok 
között sok a halász. A Dráva szigetei, 
mocsaras kiöntései között jó eredménnyel 
űzhető ez az ősi magyar foglalkozás. Mások 
belterjes kertgazdálkodást és nagy gyü
mölcstermesztést folytatnak, ami a na
gyobb város közelsége folytán állandó 
jövedelmet biztosít. Mindamellett szegé
nyek a szlavóniai magyarok, aminek nem 
utolsó sorban az is oka, hogy a közelm últ
ban különösképpen m eggyötörték őket az 
aránytalanul nagy állami és községi adók
kal és egyéb terhekkel.

Színtiszta, büszke magyarok a szla
vóniai magyarok. Kissé hasonlítanak a 
csángókra. Egyenes leszármazottjaiknak  
tartják magukat a honfoglaló ősöknek.

— Minket egyön még Árpád apánk 
dobált ki a sarogjából — mondják tréfá
san, de nem lehetetlen , hogy a tréfás á llí
tásnak komoly alapja van.

Mindenesetre megérdemli ez az érté
kes nép, hogy minél többet foglalkozzunk 
velük, nagyon szeressük őket és az állam  
igyekezzék mindent elkövetni a megmen
tésük, a fennmaradásuk érdekében.

Péchy-Horváth Rezső.

Tudományos Akadémia
K önyvtára, ,* . ]
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I. A m agyar föld időszerű  kérdései.

Cholnoky .fenn dr.: Vármegyéink föld
rajzi kialakulása.

Mendöl Tibor dr.: Kolozsvár és Debrecen.
Haltenberger Mihály dr.: Budapest hat 

elővárosa
Bulla Béla d r .: Néhány vonás a Lápos- 

vidék felszínalaktani képéhez.
Tulogdy János dr.: A Tordai hasadék 

keletkezése.
h'médi-Molnár László dr.: A Térképészeti 

Intézet 25 éve.

Ilezser Aurél dr.: Geopolitikai helyzetünk 
egykor és ma.

Takács 1 ajos dr. : Napsugárzás Magyar- 
országon.

Geszti Lajos: A Békás-szoros.
Strömpl Gábor dr: Az Alföld vándor!«» 

folyói.
Fodor Ferenc dr.: A Kárpáti medence

rendszer honfoglalás előtti állam- 
alakulásai.

II. Időszerű földrajzi tanulm ányok.
Prinz Gyula dr.: A világforgalmi része

sedés képe.
Száva,-Kovács József d r.: Mi az európai 

monzun ?
Wallner Ernő dr.. A nyugateurópai at

lanti partvonal.
Bacsó Nándor dr.: Az időjárás és a 

repülőgép.

Láng Sándor dr. : Néhány példa a tör
melékkúp keletkezésére.

Bandat Horst d r.: A keletindiai sziget
világ kora és felépítése.

Wallner Ernő dr. : A fennoskandináviai 
partvonal.

Koch Ferenc dr.: Argentina: a jövő 
országa.

Rónai András d r .: Hol van Középeuropa V

III. A földrajz tanítása és  történeti földrajz.
Kádár László dr.: Az újvidéki Keleti Bodnár Lajos: A földrajz helye a közép- 

Keresk. Főiskola és földrajzi tanszéke. fokú oktatásban.
Farkas László dr.: A földrajztanítás rö- Szabó Pál Zoltán dr. : Horvátország és 

vid története. mai részei a magyar történelemben.

IV. S tatisztikai rész.
Takács József dr.: Magyarország ada- Takács József dr.: A világ országai, 

tokban.
V. S z ín es atlaszm ellék let.

Magyarország vármegyéi: 24 lapon 41 vármegye és Kárpátalja három közigazgatási
kirendeltségének területe.

A Földrajzi Zsebkönyvet a M. F. T. tagjai 7'50 P-ős kedvezményes áron 
kaphatják a 8-80 P bolti ár helyett.

Az 1939-es Földrajzi Zsebkönyv kifogyott.
Az 1940-es Földrajzi Zsebkönyv kifogyott.
Az 1941-es Földrajzi Zsebkönyv 1*80 P-ért megrendelhető. 
Az 1942-es Földrajzi Zsebkönyv kifogyott.
Az 1943-as Földrajzi Zsebkönyv kifogyott.
Az 1944-es Földrajzi Zsebkönyv kifogyott.


	1944 / 1. szám
	Mendöl Tibor dr.: Szardínia
	Bandat Horst dr.: A délkeletázsiai szigetvilág gazdasági jelentősége
	Baktay Ervin dr.: Stein Aurél kasmíri táborában

	1944 / 2. szám
	Wallner Ernő dr.: Dánia, a gazdag parasztok országa
	Gáspár Gyula: Nagyvárad, Szent László városa
	Irmédi-Molnár László dr.: A Salamon szigetek

	1944 / 3. szám
	Tonelli Sándor: A Karszt
	vitéz Temessy Győző dr.: Források Görögországban
	Szurovy Géza dr.: Olajtermelés Galíciában
	Geszti Lajos: Gibraltár, Málta, Szuez

	1944 / 4. szám
	Cholnoky Jenő dr.: Kína
	Bányai János dr.: Gejzírek nyomán a Hargitában
	Mankovits Jenő dr. - Kanszky Márton dr.: Fókatenyészet a Pribilov szigeteken

	1944 / 5. szám
	Márton Béla dr.: Debrecen
	Wallner Ernő dr.: A Pireneusok
	Gáspár Gyula: Székely hétköznapok

	1944 / 6. szám
	Cholnoky Jenő dr.: Norvégia
	Péchy-Horváth Rezső: Harmincéves a magyar tengerkutatás
	Strömpl Gábor dr.: A pelsőci Nagyhegy

	1944 / 7. szám
	Farkas László dr.: Képek a dunai hajózás múltjából
	Tonelli Sándor: A nápolyi öböl
	Tulogdy János dr.: Kalotaszeg

	1944 / 8. szám
	Wallner Ernő dr.: A kókuszpálma
	Márton Béla dr.: Az Ér csatorna földjén
	Matolay Tibor: A bulgár rózsaolaj

	1944 / 9. szám
	Timaffy László dr.: Győr, a folyók városa
	Szurovy Géza dr.: Az olajmezők háborús védelme

	1944 / 10. szám
	Péchy-Horváth Rezső: Stockholm
	Tulogdy János dr.: Kalotaszegi vándorlás
	Gáspár Gyula: Zsindely és iszkola

	1944 / 11. szám
	Márton Béla dr.: Benczur Gyula szülővárosa

	1944 / 12. szám
	Timaffy László dr.: A Mosoni Duna
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