
A FÖLDGÖMB
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA

1931.
MÁSODIK ÉVFOLYAM.

KERTÉSZ JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA, KARCAG.





TARTALOMJEGYZÉK.

1. Önálló és nagyobb cikkek.
OldaJ

Baktay Ervin : Az indusok mithikus földrajza s a Himalaja hatása az ind képzeletre 48 
Baktay Ervin ■ Kasmir, a boldog völgy országa — — — — — — — — 97
Baktay E rvin: Lahor, a Pandzsáb fővárosa — — — — — — — — — 212
B ányai János: A székely Hargitából — — — — — — — — — — — 130
Béynon Ö dön: Walpole sziget — — — — — — — — — — — — 244
Bulla Béla dr. : Istria — — — — — — — — — — — — — — 179
Halász Gyula • Az Etna körül — — — — — — — — — — — — 110
Halász Gyula : Repülőgépen a Déli Sarkra — — — — — — — — — 133
Halász Gyula : Roald Amundsen emlékezete — — —  — — — — — — 161
Halász Gyula : Shackleton élete és halála - -  — — — — — — — 251
Hankó Béla dr. : Az albán paraszt életmódja — — — — — — — — — 331
Hankó Béla d r .: Lakodalom UéLAlbániában — — — — — — — — — 364
Hlaváts Andor dr. : Graubünden és a raetorománok — — — — — — — 14
Hlaváts Andor dr : A Loire völgye és várkastélyai — — — — — — — 357
Horváth Károly dr. : A dán fővárosból a dán tanyákra — — — — — — 341
Horváth Károly dr. A  rénszarvas és a lappok — — — — — — — — 144
Horváth Károly d r . : Vásárhelyi Pál — — — — — — — — — — — 270
Az „ lta lia“ katasztrófája — — — — — — — — — — — — — 41

Kari János d r .: Élet a Bernina alján — — — — — — — — — 112
Kéz Andor d r .: Afrika betegsége— — — — — — — — — — — — 123 *
Kéz Andor d r .: Andrée expedíciója — — — — — — — — — — — 241
Kéz Andor dr : A ciklonokról — — — — — — — — — — — — 221
Kéz Andor dr. : A  damaszkuszi oázis — — — -  _ _ _ _ _ _ _  367
Kéz Andor dr. : A Délafrikai Unió bennszülötteinek problémai — — — — 259 á
Koch Ferenc dr. : Éghajlati szélsőségek — — — — — — — — — — 7
Koch Ferenc dr. : A Zuider Zee kiszárítása — — — — — — — — — 166
Lebzelter Viktor dr.: A  Felső-Omuramba és Ovambo vidéki busmanokról — — 353 *
Márton Béla dr. '■ Arles — — — — — — — — — — — — — — 326
Márton Béla dr. : Cordoba — — — — — — — — — — — * — 138
Márton Béla dr. : A katalánok és Katalónia — — — _ _ _ _ _  225
Márton Béla dr. : Sevilla — _  _  — — — — — — — — 1
Matolay T ibor: A kreol-szellem kialakulása s mai válsága — — — — — 369
Matolay T ibor: A  sárkányfák szigetén — — — — — — — — — — 201
Mrozowska, Edviye Toeplitz: Az utolsó állomás — — — — — — — — 334
Nemes Gábor: Stefansson az eszkimókról— — — — — — — — — — 81
Réthly Antal dr. : Két év kisázsiai Törökországban — . — — — — — — 313
Somogyi József dr. ■ Perzsia — — — — — — — — — — — — 295. 374
Székely László : Csendélet Dél-Bantamban — — — — — — — — — 60
Székely László ■ A feléledt krokodilus — — — — -  — — — — — 247 »
Székely László: Ruki apó szerencséje— — — — — — — — — — 92
Szemelvények Szilády Zoltán „Bulgária“ című könyvéből — — — — — — 281
Szilády Zoltán dr. : Vraca — — .— — — — — — — — — — — 121
Temesi Győző: Athén, Delfi, Olimpia — és a fö ldrajz— — — — — — — 71
Tittes György : Törökország vasúti hálózata — — — — — — — — — 65
Ványi Ferenc dr. ■ Egy nap a Szaharában — — — — — — — — — 5 4 *
Varga Lajos dr. Az északskandináviai Jeges-tenger mellékén — — — — — 29'.
Varga Lajos dr.; A finnek gőzfürdőháza — — — — — — — — — — 175
Varga Lajos dr. : A lappok földjének csodái — — — • — — — — — — 336
Vogt G : A csodálatos Egyiptom — — — — — — — — — — — — 7 4 »
W alkó Arisztid: A  jáki templom — — — — — — — — — — — — 32
W allisch F. dr. : Az eleuziszi misztérium templom — — — — — — — 265
W allisch F. dr.: A  tengerkutató muzeum Monacóban — — — — — — — 172



A FOLDOOMB
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA.

GIRALDA.

II. ÉVFOLYAM. 1931. 1. FÜZET.

ARA I - PENGŐ



FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. MlLLEKER REZSŐ

' ; A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL 
KIADJA: DR. MlLLEKER REZSŐ.

A F O L Y Ó I R A T  J U L I U S  É S  A U G U S Z T U S  H Ó N A P O K  K I V É T E L É V E L  
H A V O N K I N T  J E L E N I K  M E G .

E l ő f i z e t é s i  á r  e g y  é v r e  10 p e n g ő .  A M a g y a r  F ö l d r a j z i  
T á r s a s á g  t a g j a i  t a g s á g i  d í j u k  f e j é b e n  k a p j á k .

E g y - e g y  s z á m  á r a :  1 p e n g ő .

A SZERKESZTŐSÉG CÍME: DEBRECEN, PIAC UTCA 24.

Mindennemű levelezést erre a címre kérünk.

A FOLDGOMB
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA

T A R T A L O M :
Di. Márton Béla: Sevilla. — Dr. Koch Ferenc: Éghajlati szélsőségek. — Dr. Hlaváls Andor 

kormányfőt.: Graubünden és a raetorománok. — W alkó  Ariszlid : A jaki templom —
Könyvek. — Apró közlemények.

Felhívás.
A Földgömb a Magyar Földrajzi Társaság népszerű folyóirafa Válto

zatos és érdekes tartalmával a Társasága földrajz elméleti részével kevésb- 
bé foglalkozó tagjainak is hasznára akar lenni. A folyóirattal újabb bará
tokat és tagokat óhajtunk szerezni Társaságunknak. Folyóiratunkat szebbé 
és tartalmasabbá akarjutí tenni. Kérjük barátainkat és tagjainkat, hogy eb
ben a törekvésünkben jóakarattal támogassanak.

M I N D E N K I  G Y Ű J T S Ö N  T A G O K A T !

A k i a d á s é r t  f e l e l ő s : d r . M i l l e k e r R e z s ő .

KERTÉSZ JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA KARCAG. TELEFON : 26 ES 92



II. Apró közlemények.
Az afrikai lakosság szociális áialakulésa 192., — Az Amerikai Egyesült Államok 

gazdasági élete az 1930. évi népszámlálás tükrében 154..— Az amsterdami gyémántipar 311.,
— Az angol kikötők 306., — Az arany, mint fizetési eszköz Kínában .40., — Átkelé* a 
Danikilföldön 310., — A Bébeltorony a népek legendájában 39., — Befejeződött a „Wil- 
lebrord Snellius“ oceánografiai expedíciója 240., — A Bermudák környéki mélytengeri 
kutatás és Beebe bathoszférája 350., — A „Campo del Cielo“ titka 195., — Chile lakos
sága 16J, — Chile mezőgazdasági viszonyai 197., — A Cliperton sziget Franciaországé
236., — Cserebogár okozta károk 118, — A dán Grönland expedició tudományos ered
ményei 1931-ben 390., — Délafrikai kőszéntelepek 120., — Délamerika és az Unió impe
rializmusa 343., — Délamerikai expedíciók 239., — Délarábiából 278., — Az Egyházi 
állam lakossága 278., Egyiptom iparának növekedése 349., — Egy pataki rézmetsző diák
238., — Éhínségek a 19-ik században 39., — Eltűnt sarki kutatók 388., — Érckutatás 
madártávlatból 39., — Esőcsinálás Amerikában 39., — Északafrikai gabonakereskedelem
238., — Az Északi-tenger növekvő új szigetei 240 , — Európai őslakók a Kanári szigete
ken 40., — A fontosabb vasérctermő államok termelése 1930-ban 387.. — Forróégövi ta
vak vízének rétegződése 194., — Földrajzi kutatások Közép-Yünnanban 235., — A gaz
dasági válság Délamerikában 345 , — A Gibraltár-alagút 117., — Grönlandi expedíciók 
237 , — Hamburg, Rotterdam és Anvers forgalma 385., — A házasságkötések feltűnő nö
vekedése Indiában 240 , — A hollandiai fémipar 278., — Holland-India lakossága 238.,
— A Hudsonbay vasút 384., — A huerta-gazdálkodás Spanyolországban 77., — Az in
diai nacionalisták bojkottjának hatása 39-, — Az indiánusok kultúrája és á talakulása
198., — Indokina kiimája 237.. — A japán bevándorlás Braziliába 119., — Japán lakos
sága 160., — A jávai cukoripar 279,, — A jéghegyek gyakorisága 352., — A Kama-Pecsora 
víziút 78., A kép és bálványimádás, valamint a boszorkánvság a nyugati bantuknál 
196-. — A kisebbségi kérdés megoldása Törökországban és Görögországban 119 , — Korai 
kőkorszakból származó eszKÖzök Kínában 119, — Középázsia kiszáradása 154., — Kufra 
oázis megszállása 280., — Libia népesedési problémája 159., — Megtiltották a keresztény 
vallás tanitésát Kínában 39., — Mennyivel emelkedne az óceánok vízszintje, ha a grön
landi jégtakaró megolvadna 118., — Monaco területe 154,, — A műselyem a világgazdaság
ban 389., — A nag-hamadi duzzasztógát elkészült 159 , — A nappal hossza különböző 
szélességek alatt 116., — Német txpedició a grönlandi belföldi-jég biiodalmában 114,
— Nemzetközi Himalája expedició 151.. — A nemzetközi vándorlás a XIX. es XX. szá
zadban 152., — NewYork állam lakosságában legutóbb beállott érdekes változások 154..
— NewYork a világ legnagyobb kikötője 346 , — A newyork-istanbuli repülés 389., — 
A new-zealandi „védett terület“ 116., — Norvégia lakossága 159., — Norvégia térfoglalása 
Keletgrönlandon 389.. — Az olasz Karakorum-expedició 239., — Olasz-Szomáliföld né
pessége 239, — Az óraipar és órakereskedelem 388., — Az oroszok 1930-as északsarki 
expedíciójának eredményei 236, — Ostörténelmi kutatások Grönlandban 159., — A P a 
nama-szoros forgalma 160. — Petroleumvezeték Kirkukból Tripolisba és Haifába 387.,
— Rendszeres kereskedelmi expedíciók tengeri útvonalai Szibériába 158, — Rendszeres 
repülőszolgálat Afrikában 238, — A scoresbysundi új eszkimótelep 233., — St. Kilda
233., — Sverdrup Otto 236., — A szabad vadember szigorú „tulvílági rendőrsége“ 240.,
— A Szahara múltja 117., — Szaloniki szabad zónájának forgalma 199., — Szibéria 
fagyott földje 240 , — A Szovjet-Unio újabb repülővonalai 159., — Távolkelet túlnépe
sedése és kivándorlása 151 , — A telefon Japánban  39,, — Tengeralattjáróval az Északi 
Sarkra 160., — A tenger aranya 153., — A tengeri kereskedelem válsága 390.. — To
pográfiai munkálatok az északafrikai olasz gyarmatokon 159, — Töltés Rügen és Stral
sund között 387., — Törökország népének nyelvi megoszlása 239. — Trinkler Emil 233.,
— A „Turkszib“ 308., — Új felfedezés Arábiában 119., — Új szabadkikötő New-Found- 
landban 236., — Új vasútvonal Afrikában 239., — Az USA vadállománya 119, — Vasúti 
kompjáratok 385.,— A világ kereskedelmi flottája 1930-ban 350.

III. Könyvek.
„ Dr A ujeszky László  : Védekezés az 'dőjárási károk ellen (Dr. Berényi Dénes) 150- 

77. j By/ünd : Peru őslakói 76.. — Colin R oss: Die Welt auf der W aage 231 . —
Lnarles W DomvilleFife : A z  Amazonas folyó mentén élő vadakról 331, — Europa im
Automobil 232., — Kurt Hieischer : Deutschland 384., — J. Muron . Die spanische Insel 
<Ue,Le . ®*JPer Ernő) 189., — Dr. Otto Myrbach : W anderers Wetterbuch (Dr. A. L.) 231.
/ r f * D  - ‘ assar9 e Der Mensch im heissen Gürtel 232 , — Steiner Lajos : Az időjárás
( l  r. Berényi Dénes) 188, —  Szilády Zoltán : Bulgária (Mendöl T . )  305, — Merlin Moore 
laylor:  Ahol a kannibálok barangolnak 273, - Emil Trinkler: lm Land der Stürme 
(Baktay Ervin) 188.

IV. Üzenetek.
Helyreigazítás 79., 120., — A Magyar Földrajzi Társaság oklevele 79.. — A tagdíj 

befizetése 80. •



II. ÉVFOLYAM. 19 3 1. 1. SZÁM.

A FOLDGOMB
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA

Sevilla.
Irta: DR. MÁRTON BÉLA.

Sevillában sztrájkolnak. Dühös 
arcok merednek a rendőrökre és fe
nyegető öklök emelkednek a leve
gőbe. A tömeg szitkozódó kiáltásaitól 
hangosak az utcák... Hihetetlen kép 
az életörömök városában I

A nap bőséggel árasztja forró 
sugarait, vakító fényárban füröszti a 
várost. A kék égbolt jókedvűen mo
solyogva nézegeti a nyüzsgést-moz- 
gást, amely a gondtalanság látszatába 
öltözteti a sevillaiakat. Még csak egy 
leheletnyi felhő sem vet árnyékot erre 
a csodás kék mennyboltra. Pálmafa
sorok az utcákon és közkertekben, 
virágzó leanderfák, színekben tobzódó 
virágok a parkokban, derűs arccal 
beszélgető, nevetgélő emberek az ut
cákon . . . Mintha gond, bánat nem 
is volna a világon . . .

Az Alameda de Herkulesre az 
egyik utcából temetési menet kanya
rodik ki. Munkás embert visznek 
utolsó útjára. Nyoma sincs annak a 
lehangoló érzésnek, amely más vi
déken támad az emberben, ha ha
lottas menetet lát. A gyászkocsi fe
kete ugyan, de az a komor dísz hi
ányzik róla, amit nálunk láthatunk. 
A kocsis kopott utcai ruhában, a kí
sérők — mind férfi, nőt seholsem 
láttam Spanyolországban a gyászolók 
sorai között — szintén utcai, sőt 
munkaruhában, kalappal, sapkában 
mennek a kocsi mögött. Alig látszik 
valami megilletődésféle az arcukon. 
A menet nem ünnepélyes lassúsággal

halad, sőt inkább azt a látszatot kelti, 
mintha sie tne... Sevillában a teme
tés nem vált ki nyomasztó hangu
latot.

A székesegyházban úrnapján és 
Mária sz. fog. napján (dec. 8.) 10 fiú 
igen festői ruhában táncot lejt el. A 
ruha úrnapján vörös és fehér, dec. 
8 án fehér és kék színű, gazdag arany- 
hímzésekkel borított rövid térdnadrág
ból, az egyik vállról lecsüngő mente- 
szerű kabátból, csattos cipőből és 
nagy tollas kalapból áll. A táncoló 
fiúk kezükben a kasztanyettákkal 
lassú és méltóságteljes lépésben a 
templom hajóján végighaladva a fő
oltár elé járulnak, ott kecses tánc
mozdulatokat végeznek, aztán lassan
ként visszavonulnak. A táncra papok 
tanítják be a fiúkat s még ma is olyan 
ez a tánc, mint évszázadok előtt volt. 
A toledoi érsek ezt a szokást egy 
alkalommal tiszteletlennek minősítette 
és ezért megtiltotta. A sevillaiak azon
ban a pápához fellebbeztek s Rómába 
küldve a táncos fiúkat, bemutatták 
előtte a táncot. A pápa ugyan nem 
talált tiszteletlenséget benne, de a 
szertartások egységének megóvása 
végett jóváhagyta az érsek rendelke
zését. Annyi engedményt mégis tett 
a sevillaiaknak, hogy amíg a ruhák 
épek maradnak, a táncot megtarthas
sák. Azóta új ruhát ugyan nem csi
nálnak, de a régit azonnal megújít
ják, mihelyt abban hiba esik. Az 
egyházfők nem szívesen látják ezt a

M.  T . A K A D .  K Ö N YV T Á R A
Növöd knapló
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szokást, de úgy látszik, nem merik 
megtiltani. A sevillaiak kedélyvilága 
olyan derűs, hogy még az istentiszte
letet is tánccal vélik ünnepélyesebbé 
tenni. Állítólag még a temetés után 
is táncolnak. Sevilla neve a vidám
ságot, jó kedvet, sőt a könnyelműsé
get juttatja eszünkbe. Ezért hangzott 
hihetetlennek, hogy a sevillaiak ha
ragudtak. Sztrájkoltak és tüntetnek.,, 

Vájjon mit vesznek komolyan 
Sevillában ? A Guadalquivir partján 
egy vaskos torony áll. A Torre del 
Oro, az aranykapu. Eredetileg a mór 
Alcazar egyik vártornya, később Ke
gyetlen Péter kincstára és börtöne. 
Itt kötött ki az ezüstflotta, az a hajó
raj, amely Amerikából hozta az a ra 
nyat és ezüstöt. Ezért kapta az arany
kapu nevet. Délután 5 órakor még 
nyomasztó a meleg. A Guadalquivir 
ugyan jóval kisebb, mint a Duna 
Budapesten, de a tengeri hajók egé
szen a városig bejuthatnak. Szétszór
tan valami 16 hajó vesztegel most is 
a partok mellett. A víz lomhán foly- 
dogál. mintha a meleg lustítaná el. 
A parton alig van valami élet. Né
hány ember jár, az egyik hajón szén
hordó munkások dolgoznak, de hol 
v^n az a szorgos munka, az a lázas 
sietség, amely pl. az Északi tenger 
kikötőiben, vagy akár Genovában és 
Marseilleben uralkodik. Csendesen, 
lassacskán megy a munka, mint aho
gyan a Guadalquivir folyik. A nap 
forrón süt és nincs egy fa, amely ár
nyékot vetne. A Torre del Oro ma 
tengerészeti hatóság — a Capitania 
del Puerto — hivatala. Szuronyos 
katona őrködik előtte. A zömök to
rony árnyéka az egyetlen hely az 
egész parton, amely védelmet nyújt 
a vakító napfény és meleg ellen. Az 
őr széket állított az árnyékba és erre 
telepedett. Lábát kényelmesen ki
nyújtva szuronyos puskáját ölébe 
fekteti és édesen szundikál. Az őrt- 
álló magyar bakára gondolok. Nálunk 
is melegen süt a nap s a magyar 
baka peckesen járja a maga útját.

Tíz lépés fel, tíz lépés le, tíz lépés 
fel, tíz lépés le .. .

A Guadalquivir balparlján Triana, 
Sevilla külvárosa fekszik. Vashíd köti 
össze a várossal. Lakossága az egy
szerű néposzlályokból kerül ki. Rég
óta híres fazekasok. Itt csinálták a 
legszebb azulejosf, a fémes ragyo- 
gású színes csempéket, amelyek az 
Alzacárt, meg a város számos köz és 
magánépületét díszítik. Ma néhány 
majolikagyár dolgozik Trianában. E 
városrészt azonban a cigányai talán 
még híresebbé teszik. Hiszen az ő 
soraikból kerülnek ki a legnevesebb 
torreádorok. A torreádor nem izgatja 
a képzeletemet; láttam őket az egyik 
madridi bikaviadalon és azt hiszem, 
többé nem leszek kiváncsi reájuk. 
De Carmen ? . . .  Carmen érdekel . ..

A sevillai dohánygyár hatalmas 
kétemeletes barokképület. Nagyobb, 
mint a székesegyház, pedig azt olyan 
nagynak szánták, hogy ne legyen 
hozzá hasonló egy épület sem. Pom
pás bejárata sokkal inkább illik mi
nisztériumi vagy nagykövetségi pa
lotához, mint gyárhoz. Több mell
szobor — közlük Kolumbusé és Cor
tez Ferdinándé — emeli a szépségét. 
Egykor 5000 munkásnőt foglalkozta' 
tott, ma azonban, a gépek korszaká
ban, jelentékenyen megapadt a szá
muk. E nők nagyobbik része Trianá
ban lakik. A hatalmas gyárépületet 
ma már nem is foglalja le egészen a 
dohánygyár, hanem csak a felét, a 
másik felében tüzérlaktanya van.

Este 6 órakor van, vége a mun
kának. A szokott kép. Először egy
két munkásnő, majd mind több és 
több jön ki a gyár előtt levő kert ka
puján, végül egész tömeg lepi el az 
utcát. Soványak és molettek, alacso
nyak és magasak, csaknem mind fe
kete ruhában, a legtöbbször hajadon
fővel. Sokan vannak, de Carmen ? 1... 
Ha csak a sok között nincs az, aki
ről még 1875-ben mintázta Bizet hí
res operája fő alakját. Szó sincs róla, 
vannak fiatal leányok is közöltük, de
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bizony a legtöbbjük ifjúsága elvirág- 
zott már. Sevilla „a világ legderű
sebb, legnevetőbb városainak egyike“, 
de Carmen öreg asszony már. Azon
ban legyen fiatal leány, középkorú 
asszony, vagy már nagyanyasorban 
levő nő, a hajdíszük egyforma. Piros, 
vagy fehér virágot tűznek kontyuk- 
ba s ez az egy két szál virág igen 
bájosan hat. Ezt a virágdíszt nem
csak a dohánygyári munkásnők, ha
nem mások is használják.

Sevilla nem valami különösen 
szép város. Régi házai legfeljebb két
emeletesek. Andalúzia sokat szenve
dett a földrengésektől s az ilyen vi
dékeken nem volt tanácsos a ma
gasabb házak építése. A Spanyolor
szágban megszokott nagy erkélyes 
ablakokon kívül a gyakori lapos ház
tető ad bizonyos egyéni jelleget a se
villai szűk utcáknak. Az erkélyeken 
pálmaágak sárgulnak. A spanyolok 
nem barkát szenteltetnek meg virág
vasárnapján, hanem pálmaágakat s 
ezeket az erkélyre, vagy ablakra kö
tik. A háztetők némelyikét cserepes 
virágok díszítik, de közvetlen szom
szédságukban a szaradásra kiterített 
fehérnemű öltözteti szokatlan lobo
gódíszbe az épületet. Az utcák olyan 
szűkek, hogy egyszerre csak egy kocsi 
vagy autó mehet végig rajtok. A szem
bejövő járműnek az utca végén kel! 
megvárni, míg szabaddá válik az ut
ca. Egy-egy kocsi szinte a gyalogjáró 
testi épségét veszélyezteti, mert a jár
dák is igen keskenyek s alig elegen
dő egy-egy embernek. Még szerencse, 
hogy nincs nagy forgalom ezeken az 
utcákon. Ma még sok a bérkocsi Se
villában, de az autóforgalom növek
szik. Ez pedig nem tűri a szűk, gör
be utcákat. Sevillában is erősen épít
keznek. Egymásután tűnnek el a régi 
házak s új épületek foglalják el he
lyüket. Az utcákat kiszélesítik és ki
egyenesítik.

Nem is ezek a házak, de még 
csak azok a régi épületek sem adják 
meg Sevilla jellegét, amelyek a mór

időket s az etaő keresztény uralko
dók korát örök tik meg, hanem az a 
mozgékonyság, vidámság, amely az 
utcákat átlengi.

Sevilla főútja a Sierpes. Alig 8—10 
lépés a szélessége. Üzletek fényes ki
rakatokkal, kaszinók, kávéházak, ven
déglők sorakoznak egymás mellett. 
A nap minden szakában hemzseg a 
sok ember. Piperköc ifjak és munkás 
emberek, hölgyek és cselédek, sors
jegy- és képes levelezőlaparusok, ci
pőtisztítók jönnek-mennek. Nincs egy 
percnyi nyugalom, nincs egy pillana
tig tartó csönd. A kaszinók előtti 
széksorokon jól öltözött idősebb és 
fiatal urak szemlélgetik az előttük 
elvonuló tarka képet. Olyan nagy a 
Sierpes forgalma, hogy kocsinak ide 
nem szabad bejönnie. Amikor a nap 
már magasabbra emelkedett. — úgy 
9-10 óra tájban, — vászonernyőket 
feszítenek az utca fölé, hogy a va
kító és forró napsugaraktól megvéd
jék a járókelőket. Este 11-12 órakor 
is olyan élénk a forgalom, mint a 
déli órákban.

De nemcsak a Sierpes, hanem 
a belé torkolló — talán még szűkebb 
— utcákban is hullámzik a tömeg. 
Az üzletek nem olyan fényesek, fi- 
csurok nem ácsorognak, egyébként 
azonban olyan a kép. mint a főúton. 
A déli és kora délutáni órákban kin
tornás szórakoztatja az utca közön
ségét. A mellékutcák forgalma estére 
megcsendesül.

A derűs képet emeli a nők vi
lágosszínű öltözete. Amíg Kasztiliá- 
ban — még Madridban is a nők 
túlnyomólag fekete ruhát viselnek, 
Sevillában a mintázott színes ruhá
kat hordják. Csaknem úgy öltözköd
nek, mint a közép- és nyugateurópai 
városi nők, csupán hosszú fekete ha
juk, meg a 20—30 cm magas fésű
ről lecsüngő fátyol, vagy kendő — 
a mantilla — különbözteti meg őket 
tőlük. Ez a viselet szintén hozzájárul 
ahhoz, hogy egyéni színe van a se
villai utcának.
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Bár Sevillában még az új épü
letek között is több akad, amely a 
mór stílust utánozza és fémesen csil
logó csempe-díszével megragadó ké
pet ad, a legtöbb ház külsőleg nem 
mulatós. Ha azonban a nem magas 
vasrácsos kapun betekintünk a ház 
belsejébe, akkor mégis megállásra 
kényszerülünk, hogy legalább egy fu
tó pillantást vessünk az udvarra.

A spanyol ház udvara, a patio, 
ritkán nagyobb, mint egy tágasabb faj
ta szoba. Oszlopcsarnok, esetleg er
kélyek fogják közre a négyszögletes, 
keramittal borított teret, a középen 
gyakran szökőkút, néhány pálma vagy 
más délszaki növény. A belső falakat 
sokszor azulejos borítja. Egy-két ka
rosszék, vagy másféle pihenő van ben
ne elhelyezve. Nők üldögélnek, be
szélgetnek, kézimunkáznak. A patio a 
ház fogadóhelye. Ide gyüinek estén
ként a család tagjai, vagy ha több csa
lád lakja a házat, akkor a ház lakói 
itt fogadják a vendégeket. Ez a dí
szes hely a legkellemesebb része a 
háznak, mert itt szellősebb, enyhébb 
a levegő, mint a szobákban. Minél 
jobbmódú a ház lakója, annál na
gyobb, díszesebb kivitelű és beren
dezésű a patio. A székek helyett bőr
garnitúra. keleties kényelmet nyújtó 
párnák, pálmák és virágok szinte álom
világot varázsolnak e látványhoz nem 
szokott szemünk elé.

A nap még fennjár, de tüze kial
vóban van. A patio és a vasrácsos 
kapu közötti előtérben egy fiatal se
norba beszélget caballerojával. Bizal
mas együttlét, amelyet nem zavar a 
nappal s az utca gyér forgalma. Es 
mégis mennyire más kép ez, mint 
akár az olasz, akár a francia szerel
mes párok enyelgése. Az a rácsos 
kapu, amely fölött az egymás iránt 
érzett szeretetet hasonló módon fejez
hetnék ki, mint az előbb említett sze
relmesek, áttörhetetlenebb a spanyol 
fiatalok között, mintha vastag fal zár
ná el őket egymástól. Spanyolország
ban még van romantika.

Ami a patio a spanyol házban, 
az a park a spanyol városban. Sevillá
nak soka patkja. Egyik kisebb, a má
sik nagyobb, de mindegyik pálmás, 
mindegyikben sok a pad és az esti 
órákban valamennyi népes. A leg
szebb és a legnagyobb a Mária Luj- 
za-park ; ezt még szobrok is díszítik.

E park közelében van a Paseo 
de Catalina de Rivera. Neve után ítél
ve nem közkert, hanem sétatér, de 
berendezése felér azzal. Különféle 
fák, amelyek közül a pálmák, m ega 
virágba borult leánderfak uralkodnak, 
igen ízlésesen elrendezett virágágyak, 
szökőkutak és csurgók, az azulejos- 
sal borított padok, hangulatos zugok, 
melyeket a főúttal keskeny utak köt
nek össze, bennök egy-két pad, hogy 
aki a zaj elől el akar vonulni, szin
tén találjon helyet : — ez a Paseo 
de Catalina. Az a fal, amely az Al
cazar kertjét a sétatértől elválasztja, 
szintén csempével van burkolva s e- 
gész hosszában kőpad húzódik. A 
sok pad mind arra mutat, horry a tér 
nagyon kedvelt tartózkodási helye a 
sevillaiaknak. Az esti órákban való
ban igen népes. Minden pad elfoglal
va s az utakat is ellepik a sétálók. 
Azonban nyoma sincs az elegánciá- 
nak. Egyszerű munkásasszonyok, leá
nyok és gyerekek, férfiak és fiatalem
berek sétálnák, beszélgetnek, szalad
gálnak és játszanak. A férfiak túlnyomó 
többségekék, de méginkább természe
tes színű, rosszul szabott vászonru
hában, sapkában. Borostás arcú fér
fiak, elnyűtt, fáradt arcú nők. A vá
szonruhás férfiak úgy hatnak, mintha 
fegyencek volnának. A kert növényi 
pompája, a sok színes virág és zöld 
fa elnyomja a kényelmetlen érzést. 
Inkább az a gondolat ébred fel az 
emberben, hogy milyen gazdag a ter
mészet és milyen szegény benne az 
ember. De tanulságos a kép azért is, 
mert megmutatja a spanyol gondol
kozást. A nyilvánosságnak szánt hely 
valóban mindenkié. Nálunk is az, csak 
nem él mindenki a jogával, mert úgy
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érzi, hogy onnan kinéznék. A korzó
ra még az egyszerűbb ember is „ki- 
öltózködik“. Ez Spanyolországban is
meretlen. A zakót és zsakettet min
denütt tarkítja a munkászubbony. A 
spanyol ember úr — caballero — ak
kor is, ha nem borotválkozik minden
nap és munkásruhát visel talán még 
ünnepnapon is.

Az egyszerűbb emberek esti szó
rakozásának színtere az Alameda de 
Hercules. Amikor a villanylámpák 
felvillannak, a hozzávezető utakat sű
rűn lepik el a járókelők. Mind mun
kás. A hatalmas hosszúkás tér tele 
asztalokkal, székekkel. A vendéglők 
és korcsmák szinte zsúfolásig meg
teltek. Csaknem mindegyikben mozi 
működik. A vendégek előtt különbö
ző színű és ízű horchata, — valami
féle hűsítő ital, — vagy feketekávé, 
itt-ott még sör is; bort azonban nem 
fogyasztanak. A cigaretta füstje el
száll a szabadban s a mozik leve
gőjét nem rontja. Mutatványos bódék 
emelvényéről csábítják belépésre a 
sétálókat. Rádió és egyéb zene ve
gyül a tömeg zsivajába. Az úttestet 
s a téren fenntartott utakat sűrűn le
pi el az ingyen közönség. Az egyik 
csoport a mozi előadásban gyönyör
ködik, a másik a kikiáltókat hallgat
ja. A többi jár fel s alá és élvezi a 
semmittevést. 11 óra felé azután kezd 
a tér kiürülni. Az eloszlás nem gyors. 
Hiszen a meleg még alig enyhült. 
Még a szabadban is 25°-on áll a 
hőmérő higanya, milyen meleg lehet 
a zsúfolt munkáslakásokban. Holnap 
azonban újra nap van, újra vár a 
munka, meg kel! kísérelni az alvást...

Sevilla sok idegent vonz magá
hoz. Az idegenforgalom középpontja 
a székesegyház, az  Alcazar és a Ca
sa Lonja között fekvő Plaza Trium- 
fo. Amerikai leányokból álló 10—15 
tagú társaság áll az Alcazar kapu
jánál s várja vezetőjét. A Giraldát 
csodálják. Ezt a 93 m magas tor
nyot, amely annyira jellemző Sevilla 
képére, mint a Campanile Velencé

re, még az arabok építették 1184-ben. 
A mór főmecset imatornya — mina
rettje volt. A minaretteknek rendesen 
kúposán végződő hengeralakjuk van, 
a Giralda azonban négyszögletes. A 
tetejében 4 m magas és 126 kg. sú
lyos szobor áll. A hit szobra, kezé
ben zászlót tart. A legcsekélyebb 
szél is elég arra, hogy ezt a saját
ságos szélzászlót elfordítsa. E forgás
tól kapja a torony a nevét, mert a 
forogni szónak a girar felel meg. A 
tornyot 15 m magasságtól felfelé é- 
lére állított téglák hálószerű elrende
zése díszíti. A keresztény világ ezt a 
mór alkotást úgy változtatta meg, 
hogy toronyszobát és kupolában vég
ződő tornyot épített reá. A toronyban 
25 kisebb-nagyobb harang van. Az 
egyik harang éppen most jön moz
gásba. Lassan megindul s körbe fo
rog; mikor a nyelve az oldalára csa
pódik, a harang megkonduí. Azután 
a másik szólal meg, majd egy har
madik és negyedik hangja is bele
vegyük Mindegyiknek más a hangja, 
de csak olyan a hatás, mint amikor 
nálunk félreverik a harangokat.

Az amerikai leányok elmereng
ve csodálják a tornyot. A legjobban 
azonban az mereng közöttük, aki — 
ridikülje tükrében önmagában gyö
nyörködik. Lám, lám, Amerikából 
Sevillába kellett jönnie, hogy meg
lássa, ami számára a legnagyobb él
mény.

Pedig a fiatal missnek nincs iga
za, mikor a téren önmagánkívül nem 
talál néznivalót. Bizonyos, hogy a 
Giraldánál szebb tornyok is vannak, 
az a 100—150 ember, aki ott a bank 
előtt tolong, sem lehet neki újság, 
főként, ha newyorki leány. Ott több 
ember van az utcán. Bár ezt a sok 
szegényes öltözetű férfit és nőt az a 
kérdés izgatja : vájjon nyerek-e? Most 
van a sorsjegyhúzás. Az Alcazar é- 
pülete sem igér sokat, ha egyszerű 
külseje után ítélünk. A hatalmas szé
kesegyház azonban megérdemelné, 
hogy áhítatosan nézze a miss. Ha
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már a gát művészet e fenséges al
kotásában nem tud gyönyörködni,; 
akkor legalább a temnlomban örök 
álmát alvó Kolumbus Kristóf emléke 
válthatna ki belőle meghatottságot.

A vezető megjelenése véget vet 
az ábrándozásnak s úgv lehet, a miss 
is hamarosan talál más néznivalót is 
a mór palota belsejében Bár az Al
cazar csak utánzata a régi mór kas
télynak s az ismételt kitatarozása 
folytán sem keltheti azt a hatást, a- 
mit a csodálatos Alhambra váll ki, 
azért mégis lenyűgöz szépségével. Az 
oszlopcsarnokos patiok s a nyitott 
termek falai mintha finom mintájú 
színes keleti szőnyeggel volnának bo
rítva. Az arabeszkek fehér, vörös, 
kék, zöld, aranyszínű vonalai ezer
nyi raizba fonódnak össze; a szem 
elfárad, ha követni akarja haladásu
kat. Karcsú oszlopok, mint a pálmák 
törzsei nvulnak fel s díszes patkó
alakú ívekben ágazódnak szét. A me- 
nyezetet fafaragványok, elefántcsont- 
és ébenfabetétek ékesítik. Cseppkő
díszei különféle színekben ragyogva 
csüngnek alá. Persze mindegyik te
remnek megvan a története. A Patio 
de las Doncellasban, a leányok ud
varában vették át a szultánok és Ke
gyetlen Péter azokat a leányokat, a- 
kiket adó fejében a keresztények 
hoztak nekik. A követek termében 
fogadta V. Károly a külföldi fejedel
mek képviselőit, itt tartotta lakodal
mát, s ugyanitt ölte meg Kegyetlen 
Péter a granadai mór királyt nagy 
rubinjáért. Étkezőtermek és hálószo
bák, társalgók és fogadótermek. Min
degyikhez fűződik valami emlék, min
degyik külön-külön élmény a láto
gatónak.

És amikor elfáradtunk a művé
szi alkotások nézésében, jól esik fel
üdülni a hatalmas kertben, ahová a 
palota több ablakából-szép kilátás 
nyílik. Tulajdonképen több kertből 
áll; pálmák, narancsfák, leánderfák, 
agavék, fenyőfák, gránátalmafák, a 
délszaki növények virágok? gazdag

bujasága. Szökőkutak és csurgók ont
ják az üdítő kristálytiszta vizet. A 
versaillesi hatás alól azonban a spa
nyol királyi kertészek sem tudták ki
vonni magukat. Itt is ollóval sza
bályozták több fasor növését. A nyí
rott fák mint csonkok sírnak ki az é- 
létük virágában díszlő növények kö
zül. A kertben csönd, elhagyatottság 
uralkodik. Augusztusban kicsiny az 
idegenforgalom. És ez a néptelenség 
igen hangulatossá teszi az Alcazar 
jól gondozott kertjét. Bár ma már itt 
sem lehel ábrándozva sétálgatni, mert 
a merengésből minduntalan felriaszt 
a villamos éles csengetése s az au
tók tülkölése. Az Alcazar néptelen, 
de körülötte zajong az élet.

Az Alcazar után a Casa de Pi- 
latos alig nyújt va!ami újat. Ez a 
kastély, ahová egy egész sereg szűk 
utcán át juthatunk, onnan kapta a 
nevét, hogy az egyik spanyol grand 
Jeruzsálemben látta Pilátus házát s 
hazatérve ennek mintájára épillette 
meg palotáját. A kastély belseje fe
hér márványból épült, udvarát 24 
íves oszlopcsarnok jáspisoszlopok- 
kal fogja közre. Az udvar közepén 
szökőkút, a másik, emeletre vezető 
pompás lépcsőn Krisztus szenvedését 
mutató díszítések. A falakat ugyan
olyan finom arabeszkek borítják, mint 
az Alcazarét.

Mint a kaleidoszkópban, úgy vál
tozik a kép. A nápsugaras, ragyogó 
mór épületek utón, amelyek az élet 
gyönyöreit hirdetik, a hatalmas szé
kesegyház komor fensége az elmúlás
ra figyelmeztet. A 100 évig épült temp
lomot a világ legnagyobb templomá
nak szánták és ma is csak a római 
Szt. Péter Bazilika múlja felül. Finom 
gót oszlopokon emelkedik a magas
ba s 5 hajóra oszlik. Kápolnák so
rakoznak egymás mellé köröskörül 
faragásaikkal, kődíszeikkel, híres fest
ményeikkel, szobraikkal a művészi al
kotások gazdag kincsesházát tartják 
a néző elé. Murillo Sevillában szü
letett s az ő festményei a székesegy
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ház legféltettebb értékei közé tartoz
nak. 75 ablakát üvegfestmények töl
tik ki s olyan gyéren bocsátják be a 
világosságot, hogy itt is, miként min
den spanyol templomban, félhomály 
uralkodik. Az egyik ablakon azonban 
mostbővenömlik be a napsugár s pom
pásan világít meg egy szoborcsopor
tot. Négy hatalmas karinges pap vál
lán koporsót tart. A koporsóban Ko
lumbus Kristóf életében és halála 
után hányatott tetemei nyugosznak. 
Sevillának múltja volt már Amerika 
felfedezése előtt, de 1493 márc. 31-e, 
virágvasárnapja után, amikor első 
felfedező útjáról visszatérve diadal
menetben vonult be Kolumbus Se
villába, olyan nagy fellendülés kö
vetkezett be a város fejlődésében, 
amelyre eddig még nem volt példa. 
Sevilla lett Spanyolorsrág első ten
geri kikötője. Innen indultak el a ten
geri hajók Amerikába s ide érkeztek 
vissza arany és ezüstterhükkei. Mél
tó volt Sevillához, hogy székesegy
házában adjon helyet a nagy utazó 
holttestének, amely Havanna elvesz
tése után hontalanná vált.

Megilletődéssel hagyjuk elatemp- 
lomot. Künt fényben ragyog az é- 
let, de a narancsudvar nem hat. Ne
hány narancsfa álldogál a templom 
tágas, kopár udvarán. A homályos 
templom ünnepies csöndje után bán

tó a vakító fényben fürdő, sivár, lom
hán hallgató nagy tér.

A narancsudvart elhagyva, újra 
benn vagyunk Sevilla mozgalmas ut
cáiban. Az emberek jönnek-mennek, 
az utca hangos. Villamosok csön
getnek, az autók rohannak. Dübö
rögve szalad a megrakott nyitott sze
metes autó s deszka hasadékain ót 
szitálva hull tartalma a kövezetre. 
Ki akad fenn ezen? Az égbolt ka
cag. a nap pedig fáradhatatlanul ont
ja tüzes sugarait, amelyeket az asz
falt vakító fénnyel tükröztet vissza. 
Mintha ezüsttel volna a város bur
kolva s ezüstsugarakkal locsolnának 
a déli órákban. A renaissance stílusú 
hatalmas városház hőmérője 30°-ot 
mutat.

A Sierpesen fiatal szenyorita 
megy. Kissé molett, mint a spanyol 
nők, koromfekete a haja, benne egy 
szál fehér szegfű. Mantilla nincs 
rajta. A rca: mintha Murillo-modell 
volna. Nem néz sem jobbra, sem 
balra. Szemét lesütve siet az utcán. 
A szembejövő férfiak, munkások és 
urak, fiatalok és idősebbek megle
petve állnak meg. Elragadtatással for
dulnak utána és itt is, ott is hallat
szik valami hízelgő, kedveskedő meg
jegyzés. A szenyorita ringva megy a 
férfi szemek tüzében . . . .  Meleg van. 
Szinte perzsel a levegő.

Éghajlati szélsőségek.
Irta : Dr. KOCH FERENC.

Alig van olyan jelenség, melyről 
a köznapi életben annyi szó esne, 
mint éppen az időjárás. Magától ér
tetődően elsősorban az éghajlati szél
sőségek, az időjárásbeli rendellenes
ségek vonják magukra az emberek 
figyelmét. A nyári kánikulában, a

farkasordító télben mindenki meteo
rológusnak érzi magát s egyre-másra 
röpködnek a társalgásban a legszen
zációsabb megfigyelések. Ha azon
ban ezeket a „szenzációs“ megfigye
léseket a száraz, de szigorú és tár
gyilagos tudomány boncoló késével
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vesszük kezelés alá, a legtöbb ilyen 
laikus megfigyelést a szó szoros ér
telmében „légbőlkapottnak“ fogjuk ta
lálni. Nem lesz tehát érdektelen, ha 
a közvéleményben uralkodó téves 
f< lfogások tömegében egy kis rendet 
és világosságot teremtünk.

Az időjárásnak és az éghajlat
nak a következő főelemeit szokták a 
meteorológusok megkülönböztetni : a 
légnyomást, a hőmérsékletet, a csa
padékot, a felhőzetet, a légköri ned
vességet, továbbá a légáramlás irá
nyát és erejét. Melyek ezeknek a fő
elemeknek Földünkön egyáltalán elő
fordult legmagasabb és legalacso
nyabb értékei ? E kérdéssel Heil
man n G., a kiváló német meteoroló
gus foglalkozott, s mi is részben az 
ő adatait fogjuk felhasználni.

A légnyomást, minthogy azt 
elsősorban csak következményeiben 
(szél 1) ismerjük fel a mindennapi 
életben, nem tárgyaljuk.

Annál gyakrabban szidjuk azon
ban a hőmérsékletet. Hőmérsékleten 
meteorológiailag magának a levegő
nek hőmérsékletét értjük, s nem a 
földfelszínét. Igen fontos ezt leszö
geznünk, mert hiszen a Föld felszíne 
a  sivatagokban gyakran 70—80°-ra is 
felmelegedhet, a fölötte lévő levegő
tömeg hőmérséklete azonban ennél 
jelentékenyen alacsonyabb. A hőmér
séklet mérése csakis hibátlan, hitele
sített hőmérőn történhet, a hőmérőt 
kb. másfél méter magasságban a ta
laj színe fölött kell felállítani, s min
denféle melegsugárzástól el kell szige
telni. Utóbbiból következik, hogy min
den hőt árnyékban kell mérnünk, ami 
általánosan tudott dolog. Még csak 
annyit, hogy a továbbiakban mindig 
Celsius fokokat használunk.

Ezek előrebocsátásával feltehető 
már most az a kérdés, hogy hol ész
lelték Földünkön a legmagasabb hő
mérsékletet ? Nyilvánvaló, hogy en
nek a helynek a szárazföldön kell 
lennie, mert a szárazföld igen vé
kony rétegben és a kőzetek alacsony

fajhője (0.2—0.3) folytán igen magas 
hőfokra melegszik fel, szemben a 
tengerrel, mely. lévén a víz fajhője 
a legnagyobb (1), csak lassan és ki
sebb mennyiségben melegszik fel. 
Ugyanaz a hőmennyiség, mely 1 
köbméter teljesen száraz talajnak a 
hőmérsékletét mondjuk lOfokkal emeli 
fel, 1 köbméter ugyanolyan meleg víz 
hőmérsékletét csak valamivel több, 
mint 5°-kal növeli. Természetesen a 
levegő is melegebb lesz a száraz
föld felett, mint a tenger felett. Téve
dés lenne azonban azt hinni, hogy 
a legmagasabb hőmérsékletet az 
egyenlítő közvetlen közelében ész
lelték. A legmagasabb hőmérsékletet. 
56'6n-ot, az északamerikai „Halál völ
gyéiben, a Greenland Ranch meteo
rológiai állomásán mérték 1913 julius 
10-én. Ez a legmagasabb hőmérsék
let, melyet eddig tudományosan ész
leltek 1 A „Halál völgye“ (milyen ta
láló elnevezés 1) az északamerikai 
Nagy-medencében, két észak-déli 
irányban húzódó hegység, a Teles
cope Range és a Funeral Mountains 
között lévő depresszió — 55 méter 
mélyen fekszik a tenger színe alatt 
— a 35° 40’ és a- 36° 35’ északi szé
lességek között. Tehát elég messze 
az egyenlítőtől. Mint a homorú tükör 
gyűjti össze a napsugarakat ez a 
völgy. Igazi pokol a Földön, sivatag 
a szó legszorosabb értelmében 1 En
nél magasabb hőmérsékletet csak 
1922 szeptember 13-án „mértek“ a 
tripoliszi Aziziában : 58°-ot, felhőtlen 
égbolt alatt és délnyugati szél mel
lett. A mérés pontosságában azon
ban kételkednünk kell, mert ugyan
azon a napon a többi tripoliszi állo
máson mindenütt mintegy 10°-kal 
alacsonyabb hőmérsékletet észleltek, 
s így nem valószínű ez a nagy hő- 
mérsékleti kiugrás Aziziában. Igen 
magas abszolút hőmérsékletet mér
tek Földünk egyéb sivatagjaiban is, 
igy New South Wales belsejében, az 
Ujmexikói, Arizoniai és Kaliforniai si
vatagokban, a Szah rában, az Indiai
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sivatagban, de a „Halál völgyéinek 
borzalmas elsőbbségét eddig még 
nem sikerült megdönteni.

Hol mérték Földünkön a legna
gyobb hideget ? A pontos észlelés
nek nehézségei vannak. A legna
gyobb baj az, hogy az igen megbíz
ható higanyhőmérő már — 39‘5°-nál 
felmondja a szolgálatot, mert ebben 
a hidegben a hőmérő higanya meg
fagy. Helyette alkohol, újabban pe
dig toluolhőmérőt használnak, melyek 
még a legnagyobb hidegben sem 
fagynak meg, de nem is olyan meg
bízhatók, mint a higanyhőmérők. Emlí
tettük, hogy a legmagasabb hőmér
sékleteket a szárazföldön észlelték. 
Éppen így a leghidegebb vidékek is 
szárazföldiek. A szárazföld ugyanis 
szemben a tengerrel hamar és ma
gas hőfokra melegszik fel, de éppen 
olyan hamar kiadja melegét. A ki
hűlt talajjal érintkező levegő pedig 
szintén lehűl. Igen sokáig az 1838 
januárius 21-én Jakutszkban mért 
—64°-ot tartották a Földön észlelt 
legalacsonyabb hőfoknak, amig 1885 
januárius 3-án a keletszibériai Ver- 
hojanszkban —68°-ra szállott alá a 
hőmérő. Ennél hidegebb levegőt a 
meteorológusak még nem mértek ! 
Még a sarkkutatók sem számoltak 
be ilyen nagy hidegről.

Ha a hónap egyes napjaira ki
számított középhőmérsékleteket ösz- 
szeadjuk és elosztjuk a napok szá
mával, akkor megkapjuk a havi kö
zéphőmérsékletet. A legmagasabb 
havi középhőmérsékletet szintén a 
„Halál völgyéiben találjuk, ahol a 
júliusi átlagos középhőmérséklet 38'9° 
s az augusztusi sem marad el sok
kal mögötte (38*2°). A legalacsonyabb 
havi középhőmérséklet megint Verho- 
janszkhoz fűződik : januárius —51 '2°. 
Mindkettőnél, és nem véletlenül, azo
nos hegyrajzi helyzetet állapíthatunk 
meg, amennyiben mindkettő mélye
désben fekszik. Ezek a depressziók 
a homorú tükörhöz hasonlóan gyűj
tik össze a nap sugarait, és innen

van magas hőmérsékletük. (Verho- 
janszk nyara is, dacára északias 
helyzetének, aránylag igen meleg !) 
Viszoiit a környező magaslatok téli 
hideg levegője nehezebb lévén, való
sággal összefolyik az ilyen mélyedé
sekben s ott megreked. Az ember 
csodálkozik azon, hogy ilyen rette
netes hideg telű vidékeken emberi 
letelepülés keletkezhet. Nem szabad 
azonban elfelejtenünk, hogy ez a 
nagy hideg Verhojanszkban s álta
lában egész Szibériában, többnyire 
szélcsenddel párosul, ami lényege
sen enyhíti a helyzetet. Csak arra 
kell ügyelni, hogy a jéghideg leve
gőt ne közvetlenül lélekezzük be. 
hanem a szájra szorosan tapadó 
szőrmekucsmán keresztül. A sarkvi
dékek kevésbbé hideg, de sokkal 
szelesebb telei jóval elviselhetetle
nebbek. A sarki expedíciók áttelelé- 
sét elsősorban a heves szelek teszik 
gyötrelmessé. Különösen az Antarkt- 
tisz-kutatók szenvedtek igen sokat e 
rettenetes hó- és szélviharoktól.

- Ha az év hónapjainak középhő
mérsékletét összevonjuk és az ered
ményből számtani közepét vesszük, 
akkor megkapjuk az évi középhőmér- 
séklefet. Több év középhőmérsékle
téből azután kiszámíthatjuk az átla
gos é /i középhőmérsékletet. A leg
magasabb évi középhőmérséklettel 
rendelkező vidékeket a trópusokon 
kell keresnünk. Sokáig a francia 
Pondichéry (Előindiában, Madraszlól 
délre) bitorolta az első helyet 31°-os 
évi állagos középhőmérséklettel, ami 
azonban nyilvánvalóan a hőmérő 
helytelen felállításának tulajdonítható. 
Az újabb megfigyelések szerint Pon
dichéry évi középhőmérséklete leg
feljebb 28° lehet. Ezzel szemben két- 
ségbevonhatatlanul hiteles, 16 évi 
megfigyelésekből adódik ki Massaua 
30'2°-os évi átlagos középhőmérsék
lete, mely eddig megdöntetlenül tartja 
az első helyet. Massaua a Vörös
tenger partja előtt fekvő kis sziget az 
afrikai Eritrea olasz gyarmaton. A
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leghidegebb hónap középhőmérséklete 
is legalább 22’5°. A forróság szinte 
elviselhetetlen. Különösen a szél
csendes, forró, páradús, fülledt éjsza
kák kibirhatatlanok. A meleg Vörös
tengeren való áthajózás az indiai 
hajóútnak legkellemetlenebb szaka
sza. Az éjszakák oly forrók, hogy 
alvásról al g lehet szó.

A legalacsonyabb évi középhő
mérséklettel biró hely megállapítása 
már nehezebb feladat, mert hiszen 
'legalább egy évig kell azonos helyen 
naponta megfigyeléseket eszközölni, 
ami bizony a sarki expedícióknak 
nem igen áll módjukban. A tényle
ges és egész éven át feljegyzett megfi
gyelésekből származó legalacsonyabb 
évi középhőmérséklet —20'4°, melyet 
a Lady Franklin melletti Fort Con- 
gerben mért az amerikai Greely-ex- 
pedició. Bizonyos azonban az, hogy 
a Fort Conger nem a leghidegebb 
helye Földünknek. Amundsen dél
sarki expedíciója a Framheim szál
láson az antarktikus jégbarrier pere
mén 11 hónapon át mérte a hőmér
sékletet. A 11 hónap adataiból is 
aránylag elegendő bizonyossággal kö
vetkeztethetünk az évi középhőmér
sékletre, mely körülbelül —26° lehet. 
Az egyesek szerint 2454, a mások 
szerint 2765 méter magasságban fek
vő délisarkon az évi középhőmér
sékletnek még alacsonyabbnak kell 
lennie (—30°-on alul). A grönlandi 
jégtakaró legmagasabb pontján (3000 
méter) —32° körül lehet az évi kö
zéphőmérséklet, az északi sarkon pe
dig csak —22° körül.

Földrajzi szempontból igen je
lentős a hőmérséklet évi ingadozása, 
melyet a leghidegebb és a legmele
gebb hónap középhőmérséklete kö
zötti külömbség ad meg. Ez legki
sebb az óceánikus éghajlatú vidéke
ken, ahol a nyár és a tél hőmérsék
lete között kicsiny a külömbség, leg
nagyobb pedig a kontinentális éghaj
latú területeken, ahol a nyár meleg, 
a tél pedig igen hideg. Ennek oka

az, hogy a tenger vize nyáron lassan 
és kisebb mértékben melegszik fel, 
de télen lassabban is hül le, a fölötte 
lévő levegő is ennek következtében 
a hőmérsékletnek ugyanezt a járását 
követi. A szárazföld pedig nyáron 
gyorsan és nagy mértékben meleg
szik fel, de télen ugyanolyan gyorsan 
és nagy mértékben le is hül. Azt szok
tuk mondani, hogy a tenger jól tartja 
a meleget, a szárazföld nem. A szá
razföldi éghajlat alatt pedig a homorú 
formák, mint a medencék, völgyek, 
depressziók, erősebb ingadozást mu
tatnak, mint a domború formák. Er
ről már volt szó, amikor a legmaga
sabb és legalacsonyabb havi közép- 
hőmérsékletről beszéltünk. A legna
gyobb eddig észlelt éviingadozás66’3°. 
mely szintén Verhojanszkhoz fűződik, 
ahol a tél már vázolt hidege mellett 
a nyár aránylag elég meleg, hiszen 
a júliusi középhőmérséklet 15’l°-ra 
is felemelkedik. Igen kicsiny az inga
dozás a forróégövi óceánikus szige
teken, ahol a napi ingadozás sok
szor nagyobb, mint az évi. Az egyes 
hónapok egyformán melegek. A leg
alacsonyabb értéket a Csendes-óce
ánban fekvő Jaluit korallszigete szol
gáltatja 0.4°-kal, ami annyit jelent, 
hogy a legmelegebb és leghidegebb 
hónap középhőmérséklele között még 
egy fél fok külömbség sincs. Igen 
egyenletes járása van a hőmérsék
letnek a hegyvidékekben is, ahol a 
nyár ugyan hűvösebb, de a tél eny
hébb, mint a környező síkságokon. 
Éppen ez az egyenletes éghajlat te
remtette meg a magashegyi klimati
kus gyógyhelyeket. Különösen az 
egyenlítőn kiemelkedő hegységek tűn
nek ki igen alacsony évi ingadozás
sal. így pl. a pontosan az egyenlítőn 
fekvő délamerikai Quitoban, 2850 
méter magasságban, az évi ingado
zás pontosan ugyanannyi, mint Jaluit 
szigeten.

Az éghajlatnak egyik legfonto
sabb eleme a csapadék. A levegő
ben foglalható pára mennyisége a
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hőmérséklettől függ. MHeg levegő 
több, hideg levegő kevesebb párát 
képes mayában tartani. így pl, a 
—10° os levegő köbméterenként ma
ximálisan csak 22 gramm vízpárát 
tartalmazhat, a 0°-os már 5, a 10°-os 
9, a 20°-os 17. a 30°-os levegő pedig 
30 grammot. Ebből következik már
most az a fontos jelenség, hogv ha 
valamely levegőtömeg lehűl, akkor 
abból a maximális páratartalmon fe” 
lüli páramennviség csapadék alakjá
ban kiválik. Ha pl. a 30° os páratek, 
azaz köbméterenként 30 gramm párát 
tartalmazó levegő 20°-ra hül le, ak
kor belőle köbméterenként elméleti
leg 30 minusz 17, azaz 13 gramm 
párának kell kicsapódnia. A levegő 
lehűlése tehát csapadékkal járhat. 
Mikor hül le és hol hül le a levegő ? 
Akkor és ott. ahol a levegő felszállni 
kénytelen. Minden felemelkedő lég
tömeg ugyanis alacsonyabb nyo
más alá kerülvén, kiterjed, a ki
terjedés munkával, azaz hőfogyasz
tással járván, a levegő lehűl (a pá
rakicsapódásig 100 méterenként átlag 
l°-kal, azontúl a kicsapódásnál fel
szabaduló hő miatt már csak 0.5°-kal) 
s a maximális páratartalom feletti 
vizgőzmennyiséget kiejteni kénytelen. 
Minden hely tehát, ahol a levegő fel
száll, bő csapadékban részesül. Anél
kül, hogy a részletekbe belemennőnk, 
vizsgáljuk már most meg, hogy hol 
és mikor emelkedik fel a levegő ? 
Felszáll a levegő mindenekelőtt a 
zivataroknál. Azután az egyenlítő 
mentén, ahol ennek következtében 
igen sok a csapadék. így pl. az Ama
zonasz medencéjében évente több, 
mint 2000 mm (milliméter) csapadék 
hull alá. Felemelkedik továbbá a 
nyári monzun szele a kontinenseken. 
A mérsékelt égövi ciklonok is bősé
ges esőzést hoznak létre, mert „front
jaikon“ a levegő szintén felszáll. Nagy 
szerepet játszanak a csapadékkép
ződésben a hegységek is. A hegység 
a  szél irányát nem változtatja meg, 
csak felemelkedésre kényszeríti. Ilyen

kor a hegységnek a széllel szemközt 
forduló lejtője bő esőben részesül
het. Különösen sok eső hull le a 
hegység lejtőjén, ha a szél páradús 
és meleg tenger felől jön s a hegy
ség elég magas.

Igen sokáig a Föld legcsapadé- 
k'' sabb helyének Cserrapundsit tar
tották, ahol az évi csapadék 33 évű 
átlagban 11.789 mm, tehát majdnem 
12 méter. Néha egy nap alatt több 
eső hull itt le, mint Budapesten az 
egész évben. Cserrapundsi Előindiá- 
ban a bengáliai síkságból hirtelen 
kiemelkedő Khasi hegység oldalán 
fekszik 1250 m magasságban. A hegy
ség lejtője éppen szembe fordul a 
meleg Indiai-óceánról jövő páradús 
délnyugati monzunnak, mely itt fel
szállni kénytelen. Ez okozza ezt a 
kolosszális csapadékbőséget, melynél 
nagyobbat csak újabban sikerült ki
mutatni a Hawai-szigetekhez tartozó 
Kauai-szigeten, mely ezáltal Cserra- 
pundsitól az elsőséget elragadta. A 
Kauai-szigeten emelkedik ki a Wai- 
aleale vulkán 1547 m magasságba. 
A sziget geológiai felvételekor hatá
rozták el, hogy a hegycsúcson rend
szeres esőméréseket eszközlő meteo
rológiai állomást létesítenek. Az első 
ötévi észlelés évi 12.090 mm átlagos 
csaDadékmennyiséget adott! A legtöbb 
eső 1918 ban esett, amikor 14.275 
mm csapadékot mértek. (Hazánkban 
az Alföldön átlagban 600 mm csa
padék hull le évente, s legcsapadé
kosabb állomásunk a Karszt-hegy- 
ségben levő Fuzsine is csak 2500 
min évi csapadékot mutat fel 1) Ezt 
a példátlanul bőséges csapadékot 
szintén a felszálló levegő hozza létre, 
amennyiben a hegység az északke
leti passzátot kényszeríti felszállásra, 
mely azután dúsan öntözi meg eső
vel a vulkán lejtőjét.

Ennél több évi csapadékra már 
csak egy helyen számíthatunk még, 
nevezetesen Afrikában a Guineai-öböl 
mellett kiemelkedő Kamerun hegy
ségnél. A csak 5 méterrel a tenger
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színe fölölt, közvetlenül a hegység 
lábánál fekvő Bibundi ültelvényen 11 
évi mérésekből 10469 mm átlagos évi 
csapadék adódott ki. Elgondolhatjuk, 
hogy mennyivel több csapadék hull 
alá a hegység nyugati lejtőjének egy 
magasan fekvő pontján. Hiszen a 
Khasi hegység lábánál fekvő Sylhet 
állomáson is éppen csak harmadnnyi 
a csapadék, mint a hegytetőn fekvő 
Cserrapundsiban. A Kamerun hegy
ség nyugati lejtője fogja fel valószí
nűleg a leghatalmasabb mennyiségű 
csapadékot Földünkön.

Melyek Földünknek legszárazabb 
területei ? Kétségtelenül a sivatagok. 
Keletkezésüket illetően kétféle siva
tagot különböztethetünk m eg: éghaj
lati és hegyrajzi (orográfiai) sivatagot. 
Az egyenlítő mentén, ahol a legna
gyobb a felmelegedés, a meleg le
vegő felszáll és mint u. n. antipasz- 
szát a magasban a sarkok felé kezd 
áramlani, de nem jut el a sarkokig, 
hanem mindjobban nyugatias irányt 
véve fel körülbelül a 20—35° kö
zött összetorlódva csendesen leszáll 
a Föld felszínére, hogy azután a fel
színen, mint u. n. passzáí-szél ismét 
az egyenlítő felé tartson. Az említett 
szélességek között terülnek el az u. 
n. éghajlati sivatagok. Minden leszálló 
légáramlás ugyanis felmelegszik, még
pedig 100 méterenként kb. l°-kal. 
Ennek következtében mind szára
zabbá válik, relatívus nedvessége 
mindjobban csökken, minek folytán 
a levegőből eső nem válhat ki. (Re- 
lativus nedvességnek nevezzük azt a 
százalékban kifejezett viszonyt, mely 
bizonyos hőmérsékleten a levegőben 
foglalt tényleges és az ugyanazon 
hőmérsékleten benne foglalható maxi
mális páratartalom között fennáll. Ha 
pl. a 30°-os levegő 15 gramm párát 
tartalmaz, akkor nedvessége 50 %, 
mert a 15 gramm tényleges páratar
talom 50 °/„-a a 30°-os levegő 30 
gramm maximális páratartalmának.) 
liven éghajlati sivatag többek között 
a Szahara, az Arábiái, a Kalahári

sivatag és Ausztrália belseje. Orog
ráfiai sivatagok pedig ott jönnek létre, 
ahol valamely vidéket minden oldal
ról, vagy legalább a csapadékot hozó 
szelek oldaláról, magas hegységek 
vesznek körül, melyeknek kifelé néző 
lejtői felszállásra kényszerítvén a ten
ger felől jövő páradús szeleket, bő csa
padékban részesülnek. A hegységek 
belső lejtőin lezúduló, csapadékuktól 
már amúgy is megfosztott szelek le
felé szállva, mind melegebbé, de egy
ben a már említett okból, mind szá
razabbá válnak. A körülzárt meden
cék belsejébe tehát ezek a szelek 
már nem hozhatnak csapadékot. Ilyen 
orográfiai sivatagokat találunk pél
dául Belső-Ázsiában (Taklamakán, 
Góbi) vagy Észak-Amerikában (Great 
Basin vagy Nagy-Medence). A két 
sivatagi típus között persze sok át
menet van.

Általánosan elterjedt vélemény 
az, hogy a sivatagokon soha sincs 
eső. Ezt az állítást azonban élesen 
vissza kell utasítanunk. Olyan pontot, 
melyet sohasem öntözött volna eső, 
nem találunk a Földön ! Ezzel szem
ben való az, hogy a sivatagoknak 
jelentékeny, különösen belső részei 
éveken keresztül nélkülözik a csa 
padékot, amig azután egy-egy hirte 
len felhőszakadás nem következik 
be, melynek vizét mohón issza be a 
száraz homok. Ilyenkor telnek meg a 
sivatagi folyók medrei az u. n. védik 
vízzel, hogy azután éveken keresztül 
megint szárazon álljanak. A nilus- 
vidéki Wadi Halfában 1891 —1900 
között mérhető esőmennyiség nem 
hullott le. Az egész tiz esztendő alatt 
csak 22 napon észleltek esőnyomo
kat, sőt 1895 és 1898-ban még eső
nyom sem mutatkozott. Ehhez ha
sonló száraz vidékek a sivatagok 
egyéb pontjain is lehetnek.

Ha a valóban mért csapadékot 
vesszük tekintetbe, akkor a pálmát a 
Chilében levő Iquique állomás viszi 
el, 5 mm. átlagos évi csapadékkal.

Rendkívül érdekes eredmények-
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hez jutunk, ha az év csapadékos 
napjainak számát vizsgáljuk. Ehhez 
tudnunk kell, hogy a meteorológusok 
megállapodása szerint csak az a nap 
számítható csapadékosnak, melyen 
legalább O'l mm (az angoloknál 0 01 
inch) eső volt. Leggazdagabbak csa
padékos napokban a trópusi szigetek 
és tengerpartok. Az első helyen áll a 
már említett Jaluit sziget a Csendes
óceánban, ahoi az év 365 napja kö
zül átlagban 336 napon van eső. 
Singapurban is mindennap rendsze
resen beköszönt az eső.

A relativus nedvesség a trópusi 
meleg tengereken és partvidékeken 
kulminál. Az Amazonasz torkolatánál 
fekvő Párában az átlagos évi ned
vesség 90 %. Igen nedves a felhők
kel borított hegycsúcsok levegője is. 
A skóciai, jóformán mindig felhőkbe 
burkolt Ben Nevis (1343 m) csúcsán 
az átlagos évi nedvesség a 94 %-ot 
is eléri. A relativus nedvesség mini
mumát természetesen a sivatagok 
belsejének száraz levegője mutatja 
fel A legalacsonyabb értékkel a ni- 
lus-menti Khartum szerepel, 28 % át
lagos évi nedvességgel.

A felhőzöttség megállapítása becs
léssel történik. Az égboltot 10 részre 
képzelik felosztva s megállapítják 
becsléssel, hogy az égbolton előfor
dult felhők az égnek hány tizedrészét 
borítják. A maximum 10, amikor 
az ég teljesen borult, a mini
mum 0, amikor felhőtlen az ég. A 
havi közepekből kiszámított évi kö
zép a legmagasabb a Déli-Jeges ten
geren, az Északi- és a Fehér-tenge
ren. A Kola-félsziget keleti peremén 
kiemelkedő Sosnovec világító torony 
meteorológiai állomása áll az első 
helyen, 8 8 évi közepes felhőzöttség- 
gel. A legkisebb értéket a felső Ní
luson, Asszuánban észlelték, 0.5 évi 
közepes borultsággal. Sőt egyes

hónapokban a felhőzöttseg eléri az 
alsó határt, a zérót, amikor egyetlen 
felhő sem zavarja az ég kékjét.

Igen érdekes volna, ha meg tud- 
nónk állapítani azt, hogy hol éri el 
a szél Földünkön a legnagyobb se
bességet évi középértékben. Ehhez 
azonban kevés adatunk van s ezek 
sem hasonlíthatók össze, mert a szél 
sebességét mérő műszerek különböző 
magasságban vannak az egyes állo
másokon a felszín fölött elhelyezve. 
Az észlelés eredményei pedig nagy 
mértékben függnek ettől. Annyi való
színű azonban, hogy a Föld legsze
lesebb helye az Antarktiszon lehet a 
Commonwealthbai mellett Adelieland- 
ban. Az 1911 — 1914-ig itt állomásozó 
Mawson-féle ausztráliai délsarki ex
pedíció szélméréseket is végzett. Az 
első (1912-13) megfigyelési év adatai 
közepes sebességül 22 m/sec értéket 
tettek ki. Voltak azonban egyes na
pok, amikor a szél sebessége közép
értékben másodpercenként 44 méter 
volt, egyes szélrohamoké pedig 90 
méter! A rettenetes hideget szélcsend
ben még valahogyan el lehetett vi
selni, de a sokszor —30°-on aluli 
szélrohamok keresztülhatoltak a leg
vastagabb szőrmebundán is s való
sággal csontig fagyasztották az ex
pedíció tagjait.

A többi klimaelem előfordult leg
szélsőbb értékeinek megállapítása már 
erősen problematikus dolog volna, 
mert ehhez kevés, az egész Földre 
kiterjedő megfigyelési sorozat áll ren
delkezésünkre. A meteorológiai állo
másoknak egy igen jelentékeny része 
ugyanis csak hőmérsékleti és csapa
dékmegfigyeléseket eszközöl. A min
den klimaelem megfigyelésére kiter
jeszkedő állomások száma azonban 
folyton nő, úgyhogy néhány évtized 
múlva több elemnek szélsőértékét is 
meg tudjuk majd állapítani.



14 A F Ö L D G Ö M B

Graubünden és a raetorománok
I r ta : DR. HLAVÁTS ANDOR kormányfőt.

Huszonhat év óta, a háború alatti 
és utáni néhány év kivételével, nyári 
szabadságomat mindig Svájcban töl
töttem. És pedig nem egy-egy helyen, 
hanem többnyire mint turista, „Ruck- 
sackkal“ a hátamon, gyalogszerrel 
jártam be a kis ország minden szá
mottevő városát, síkját, völgyét és nem 
egy hegyóriását. Vándorlásaim köz
ben állandóan érintkeztem a legkü
lönbözőbb rangú és foglalkozású 
helybeliekkel és így eléggé megismer
tem ennek a par excellence alpi or
szágnak sajátos népeit, azok szoká
sait, gondolkozásmódját és fels íne- 
sen némely tájszólását is. Ez a „né
mely*1 számszerűleg nem éppen keve
set jelent, ha figyelembe vesszük, 
hogy a nyelvtudósok ebben a kis or
szágban 70 tájszólást különböztetnek 
m eg: de nem is sokat, mert hiszen 
ezek a tájszólások az ország négy 
főnyeivének (német, francia, olasz és 
raetoromán) valamelyikéhez többé ke- 
vésbbé hasonlítanak.

A különböző népek mindegyikét, 
akikkel csak érintkezésem volt, meg
szerettem. Hiszen lelki konstrukció
ban, életmódban, hazájukhoz való 
ragaszkodásban nagyon közel álla
nak egymáshoz. De talán egyik nép
faj sem keltette fel annyira érdeklő
désemet, mint a kicsiny, de annál 
eredetibb ősfajnak a sorsa, a raeto- 
románoké.

A raetorománok maguk között is 
több „nyelvjárás“ szerint különülnek 
el, amiről később bővebben fogok 
megemlékezni. De már most előrebo
csátom, hogy lényegileg két főtörzsre 
tagozódnak nyelvük és talán eredetük 
szerint, a romoncsokra (romauntsch) 
és a ladinokra. Mindkét nép telepü
lőhelye Svájcban kizárólag Graubün- 
den kantonra szorítkozik és közülök 
a romoncs az, amelynek egyetlen más 
országban sincsenek hajtásai.

A ladinoknak ugyanis közeli faj- 
és nyelvrokonai elszórtan élnek még 
ma is a történelmi Tirolnak nyugati 
és keleti hegyvidékein. Ezek az úgy
nevezett keleti ladinok, akik a béke
kötés időpontjáig jórészt szintén meg
őrizték ősi nyelvüket, — bár a német 
vidékek közzé való beékeltségüknéi 
fogva kevesebb tisztasággal. Alig 70- 
80 év előtt még 8—10 dialektusukat 
tudták megkülönböztetni, igy a grőd- 
neri, ennebergi, badioti, ampezzoi, 
buchensteini, nonsbergi, sulzbergi stb. 
tájszólásokat. De már a legutóbbi év
tizedekben, az első két idiómán kívül, 
a többiek mindinkább veszíteni kezd
tek eredetiségükből. Most pedig, hogy 
a nyelvében is rokon olasz állam jo
gara alá kerültek, előreláthatólag 2-3 
generáció alatt teljesen elveszítik nyel
vüket és ezzel együtt faji különállá
sukat is.

Nem igy a raetorománok. Svájc
nak ideálisan szabad és demokratikus 
alkotmánya megóvja őket — termé
szetesen saját nemtörődömségük alig 
elképzelhető lehetőségétől eltekintve 
— minden veszedelemtől, mely őket 
más oldalról, idegen népek részéről 
nyelvük és fajiságuk megőrzése és 
kifejlesztése szempontjából érhetné.

Tulajdonképen a romoncsokat és 
svájci ladinokat szokás a „raetoromá
nok“ gyűjtőneve alatt összefoglalni. 
Mielőtt azonban róluk beszélnék, 
szükséges, hogy kissé közelebbről 
megismerkedjünk Svájcnak azzal az 
országával, amelyben a raetorománok 
több, mint kétezer év óla élnek.

Graubünden (rom. neve „Gri- 
schun“) 7114 km2-nyi területével Svájc
nak (41298 km2) legkeletibb és leg
nagyobb kantonja. „Állama“ — mond
hatnám, mert közjogilag véve Svájc 
1848 óta, — ameddig Napoleon 1803- 
iki közbelépése következtében egy 
szövetsége* államot alkotott, — hu-
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szonnyolc államnak, t. i. 22 kanton
nak és 6 félkantonnak szövetsége.

Ha a politikai térképre tekintünk, 
Graubünden alakjára nézve kiterjesz
tett szárnyú denevérhez hasonlít. Már 
ez a hasonlat is jelzi, hogy határai 
erősen tagoltak

Geológiai szerkezete a legkompli
káltabb és a felépítésnek, valamint a 
rctegeltolódások mikéntjének és okai
nak megállapítása, a szaktudósok 
szerint, az összes alpi vidékek között 
a legnehezebb. Nagyjából azt mond
hatjuk, hogy az egyesült Rajnától 
délre és keletre eső völgyek által al
kotott vidékek, u. m. Lugnez- és Sa- 
fienvölgy, továbbá a hátsó Rajna, Al- 
bula. Plessur és Landquart folyam
vidéke, valamint az Inn völgyének a 
folyótól északkeletre (Vorarlberg felé 
eső) szöglete porhanyós, barnás, úgy
nevezett bündeni pala. A hátsó és 
mellső Rajna (Vorderrhein) forrásvidé
kének, továbbá a Silvretta hegység
től a Bernina déli lejtőjéig húzódó 
hosszúkás területnek főalkotója a ke
ményebb, szürke kristálypala és a 
gneis. Az Albula forrásvidéke és az 
Alsó-Engadin völgyétől a délkeleti or
szághatárig vonuló ősi hegyvidék 
(amelybe a hatalmas Nemzeti Park 
is beleesik) keletalpin trias (dolomita). 
A Felső-Engadin egy részének tömege 
gránit, a Taminavölgy és Flims kö
zötti rész pedig maim és dogger. 
Mindez általában kevés sedimen- 
tummal.

A Nyugati és Keleti-Alpok között 
a határvonal Chur és a Splügen-hágó, 
illetőleg Chiavenna közölt húzódik és 
így a két geográfiái területből körül
belül egyenlő rész esik Graubünden- 
re. Viszont a szokásos észak-déli be
osztást véve alapul, a Rajnától balra 
eső kisebb országrész az Északi Al
pokhoz, a többi bündeni terület a 
Déli-Svájci-Alpokhoz tartozik. Önálló 
északi részt alkot a Raelikon.

Graubünden legmagasabb hegye 
a Bernina (4052), amelyre most mé
rik ki a legmagasabb alpi vasút útját.

Ezt a vonalat a Bernina Vasúttársa
ság akarja megépíteni, még pedig a 
Bernina-hágón átvezető régi vonalá
ból kiágazólag egészen a hegytetőig, 
pontosan 4017 m magasságig.

Az egész Graubünden két fő
völgyből, a Rajna és Inn völgyéből 
áll, 24 fontosabb mellékvölggyel. Az 
összes völgyek száma kereken 150.

Észak felől Maienfeld városká
nál, Landquart vasúti gócpont előtt 
(526 m) lépünk az országba. A Raj
nán fölfelé haladva Reichenaunál 
607, Ilanzná! 702, Disentisnél 1135, 
az Oberalp-hágó tavánál pedig (76 
km-re Churtól) 2033 m magasságba 
jutunk.

Landquartnál indul ki kelet felé 
a Rajnával derékszöget alkotva, a 
Práligau völgye is (rom. neve Val Pra- 
tens), mely Küblisnél 812 m, Klosters- 
nél pedig (33 km-re Landquarttól) már 
1194 m-t ér el.

Az Inn völgye az osztrák halár
tól (1050 m) a Malojj-hágóig 1817 
m-re emelkedik, St.-Moritztól Maíojáig 
azonban (4 órai ú t!) oly jelentéktelen 
az emelkedés, hogy ez a rész, az u. 
n. Legfelsőbb Engadin, typikus pél
dáját nyújtja a hosszhógónak (Längs
pass).

Alig van oly tája a földnek, mely 
a jégkorszak nyomait, a jég olvadá
sának, apadásának, a glecserek a he
gyekre gyakorolt gyengítő, lazító, tör
delő és nyomullató hatásának marad
ványait oly szemléltető módon tárná 
fel előttünk, mint a graubündeni há
gók és völgyek. Az alpesi szegélyta
vaknak (Alpenrandseen), valamint a 
magasan fekvő, patkóalakú, sziklába 
vájt glecsertavaknak (Kaarsee) kép
ződése valósággal nyílt könyvként fek
szik a szemlélő előtt. A legszebb gle- 
cser-csiszolódások, úgyszintén egyes 
visszamaradt, simáragyalult szikla- 
kúpok (Rundhöcker) láthatók a me- 
delsi völgy mentén, továbbá Közép- 
és Alsó-Engadinban, kivált az ardezi 
fennsíkon, azután az Oberalp-, Luk
manier-, Bernina-, Seplimer- és Julier-
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hágónál. Glecsermalmok a Via Mala 
és a Berninavasut mentén, főként pe
dig Malojánál láthatók (itt a Belve- 
der-ka'stély parkjában némelyik 5—6 
méter kerületű és 15—16 méter mély). 
A leválási helyüktől messze előreso
dort erratikus sziklák, kövek egész 
tömege található a mellső Rajna hegyi 
terrasszain, 1500—2000 m magasság
ban, továbbá az egyesült Rajna jobb 
partján a hegyoldalakon, ahová a tá
vol Albula és Julier hegyek gránit
kövei lesodródtak. Olykor valóságos 
hegyomlás volt a következménye a 
glecserek évezredes őrlő munkájának. 
Legszebb példa erre a flimsi hegy
omlás, amelynél 11 millió köbméter
nyi hegytömeg szakadt le a felső 
Segnes völgyből és pedig részben a 
2696 m magas Flimsersteinről, részben 
a 2893 m magas Grisch csúcsról a 
Rajna völgyébe, 7 tavat alkotva itt, 
melyek legszebbike a smaragdzöld 
Caumató (1000 m).

Vízrajzilag Graubünden két fo
lyamrendszerhez tartozik, t. i. keleti 
része, vagyis a 92 km hosszú Enga
din völgye a Dunához, az Albula- 
Silvretta vonaltól nyugatra eső egész 
terület pedig a Rajnához, amely kü

lönben, mellékfolyóival együtt, Svájc 
egész területének több mint 3/4 részét 
leköti. A keleti oldalon egyébként két 
különálló eset van. Az egyik a Glet- 
scherhorn jégolvadékából eredő Mera 
(a jégkorszakban az Inn forrása 1), 
amely Maloja alatt a Bregaglia völ
gyébe lekanyarodva a comói tóba 
ömlik. A másik a Münster-völgy, mely 
az II Fuorn hágótól (Ofenpass) kezdve 
a Rammbach révén az Etsch folyam
vidékéhez, tehát szintén Olaszország
hoz tartozik. Ki kell emelnünk a Li- 
vigno völgyet, mely, bár olasz terület, 
a Spöl patak révén hidrographiailag 
Svájchoz tartozik, mert a Spöl Zer- 
neznél ömlik az Innbe. A határoknak 
erről a földrajzi tökéletlenségéről szól
va, megemlítek még egy kuriózumot: 
a Nemzeti Park déli határa alatt, a 
Schera hegy lábánál van egy dőlt

trapéz-alakú erdőterület, amely Olasz
ország tulajdona, bár Svájc politikai 
határain belül esik ; viszont ennek 
az erdőségnek keleti folytatása Svájc 
tulajdona ugyan, azonban mint ide
gen enklávé, fordított háromszög alak
jában benyomul Olaszország terü
letébe.

Graubünden éghajlata, az ural
kodó Föhn (zuhanó szél) behatása 
alatt, egészbenvéve száraz és meleg. 
Mig a Jungfrau-csoport környékén a 
csapadék évi 200—300 cm, a Rajna 
völgyében csak 83—100 cm, sőt az 
alsó Inn völgyében alig 70 cm. Mind
két fővölgyben évente legfeljebb 20 
ködös nap van. Az Engadin különö
sen kedvező klimájú, átlag legfeljebb 
6—7 zivataros nap esik egy évre. 
Másrészről éppen Bevers (Samaden 
mellett) exponált fekvésénél fogva 
egész Svájc leghidegebb városa (leg
alacsonyabb hőmérséklete —33 fok 1).

Graubünden növényvilágában 
Európa minden magassági öve kép
viselve van. Az egyesült Rajna men
tén nemcsak gabona és kukorica, de 
kitűnő bor is terem (malansi „Kom- 
pleter“). A legdélibb nyúlványokban, 
mint a Poschiavo, Bregaglia és kü
lönösen a mediterrán növényekben 
is gazdag Mesocco völgyében gesz
tenye és dohány is bőven terem. A 
magasabban fekvő vidékeken a rét
gazdaságot (takarmány) a gyümölcs 
és zöldségtermeléssel párosítják. A 
rozs és burgonya azonban még itt is 
és általában feltűnő magasságban 
megterem. így mindakettőt láttam a 
felső Rajna mentén (Tschamut környé
kén) 1700 m, Zuoznál, az Alsó-Enga- 
dinban pedig 1750 m magasságban!

Tudnunk kell, hogy Graubünden 
területének 460/0-a terméketlen hava
sokra és sziklákra esik. A produktiv 
területnek 32°/o-a erdő, mig a többi 
rész túlnyomóan rét és legelő és csak 
aránylag csekély rész szántó, kapás 
és szőllő.

Az alacsonyabb völgyek és he
gyek jellegzetes fája a bükk, amely
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Churtól a Rajna völgyén felfelé 1100 
mamagasságig (Waldhaus Flims), a 
nedvesebb klimájú Prätigau völgyé
ben pedig 1300 m magasságig még 
megterem, sőt csoportosan található. 
Ezer méter fölött, kb. 1800- -1900 in
ig, sőt egyes helyeken (Avers, Enga
din völgye) egész 2300—2400 m-ig a 
tűlevelűek uralkodnak. És pedig első 
sorban a vörösfenyő, mely a felső 
Rajnánál 1900, az Albulánál 2000, az 
Engadinban és a Münster-völgyben 
2200 m-ig tömegesen található. Ver
senyt nő vele, kivált a napos hegy
oldalakon, a sokkal világosabb színű 
Larix, mely a.Rosegg-völgyben, Pon- 
tresina mellett, kivételesen még 2600 
m magasságban is fellelhető. Több 
helyen előfordul, de az Engadint kü
lönösen kedveli a szabálytalan alakú, 
komor cirbolyafenyő (Pinus cembra, 
Arve), a fák nestora, melyből sokszor 
látni 5—600 éves példányokat, de nem 
2400 m-en felül.

Az erdőgazdaság egész Svájcnak 
egyik legfőbb jövedelmi forrása, ép
pen ezért fákat csak ott szabad irtani, 
ahol a kiirtott területet nyomban új
ból befásítják.

A virágnövényzetnek sehol ak
kora változatossága nem található, 
mint Graubündenben. — A kereken 
2300-ra becsült svájci virágnövények 
legnagyobb része és ezek között kü
lönösen az alpi flórának (224 faj) 
csaknem mindegyike előfordul az or
szágban. Legbujább és legváltozato
sabb alpi flórája van az Engadinaak 
és mellékvölgyeinek, melyek közül 
különösen kiemelendő a Val del Fain 
(Pontresina fölött), a Piz Padella lej
tői Samadennél, a Val Suvretta St. 
Moritznál, a Val Fex, Sils Maria mel
lett fitt a Muot Marias-magaslaton 
mesterséges, ültetett alpesi kert is van), 
továbbá a Belveder-kastély parkja 
Malojában. De pompás lelőhelyek 
méga botanikus számára AversCresta, 
az Oberalpsee környéke, a Lugnez 
völgy felső része, Langwies (különö
sen a Mattlishorn) a Plessur völ

gyében, Árosa és a Strela hágó vi
déke, a Lenzerheide (rom. neve Pla- 
nüra), ahol szintén van egy védett 
flóraterület, a Naturpark Bual, végül 
a Val Tuoi, Guardánál és mindenek 
felett a nagykiterjedésű Svájci Nem
zeti Park, melynek legkönnyebben 
megközelíthető része a Zernez mel
letti Cluoza völgye. Természetes, hogy 
a Nemzeti Parkban, úgyszintén a Silsi 
és a Bual parkban bármely növényt 
letépni szigorúan tilos.

Itt említem meg a geológusok 
számára felette érdekes Ponteglias- 
völgyet, mely a Disentis előtti Truns 
községből kiindulva észak felé, a ha
talmas Bifertenstockig húzódik, to
vábbá az entomologusok számára ku
tatásra érdemes Vals völgyet, Ilanztól 
(rom.neve Glion) délre.

Az ország faunája is eléggé vál
tozatos, bár m ndinkább csökken. A 
szabadon élő állatok közül a medve 
és farkas évtizedek előtt kiveszett. Az 
utolsó medvét 1894-ben ejtették el a 
Schuls melletti Scharl völgyben. — 
Szarvas, zerge jóformán már csak a 
„védett“ helyeken fordul elő, így a 
Nemzeti Parkban, az Interlaken fö
lötti Harderen és a Rosegg völgyben. 
Őz azonban még bőven akad, úgy
szintén nyúl, róka és borz. Kivülök 
néhány száz apróbb gerinces és ma
dárfaj népesíti be a hegyeket és völ
gyeket. A tavak (a kisebbekkel együtt 
590 van Graubündenben) nagy része, 
valamint a folyóvizek halakban bő
velkednek (pisztráng, lazac), ezeket 
mesterségesen is tenyésztik.

A lakosság nagyobb része mező- 
gazdaságból, elsősorban állattenyész
tésből él. A szarvasmarhaállomány 
messze meghaladja a többi állatokét 
(disznó, kecske, juh, kevés ló, öszvér 
és szamár). Nemcsak Graubünden
ben, de egész Svájcban első helyen 
áll a felsőrajnai és domleschgi faj
állattenyésztés. Hizlalásra nem te
nyésztik a marhát és e tekintetben, 
valamint vágott marhában bevitelre 
szorulnak. A graubündeni marha vi
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lágosbarna, őz-színű (a zimmentáli 
fekete-fehér, a berni tarka), közép
magas, karcsúlábú, rövid, előreálló 
szarvakkal és kitűnő tejelő. A hein- 
zenbergiek (Domleschg), úgyszintén 
Ilanz városa kéthetenként, sokszor 
hetenként tartanak nagy állatvásáro
kat, — a nyár kivételével, — me
lyekre külföldiek is, főleg olaszok el
járnak és magas áron veszik a bün- 
deni marhát.

Használható ásványa kevés van 
Graubündennek, anthracit. kevés ko
balt, mész és gipsz. A Felsőraj na 
márgaföldjében sót bányásznak. Ás
ványvizek főleg az Engadinban van
nak és pedig St.-Moritzban vasas és 
szénsavas, valamint alkalikus vizek. 
Taraspban a hires Lucius, Emerita 
és Bonifácius-források a karlsbadi- 
hoz hasonló —■ bár nem meleg — 
alkalikus sósvizek, mig a Carola-for- 
rás acél. Vasforrások : Passug, Fide- 
ris, Rothenbrunnen (utóbbi jóddal ve
gyülve) és Andeer (egyúttal iszapfür
dő). Peiden és Vals-Platz gipszes-va
sas, Val Sinestra arzén-vasas. Kénes 
források : Spinabad, Alvaneu, Le Pré
sé és Bad Serneus. Disentisnek radio
aktiv ásványvize van, Tenigerbadnak 
(Safienvölgy, rom. Val Stussaria) ke
serűsós gipszforrása. E források mind 
fürdővel kapcsolatosak. Graubünden 
egvéb fürdői közül megemlítendő még 
Waldhaus-Flims. villamos vizgyógy- 
intézetével és Klosters, ahol villany
árammal melegített víz teszi kelle
messé a pompás alpesi strandfürdőt, 
A tüdőbajosok Mekkája Davos, 1923 
óta egy különleges intézettel : „Fór 
sc.hungsinstitut für Hochgebirgs-psy- 
chologie und Tuberkulose“. Árosa 
már nemcsak a tüdőbajosoké, de 
mindinkább a sportkedvelők találko
zóhelye. A többi magaslati gyógyhe
lyeket nem kell külön kiemelni, mert 
az alacsonyfekvésű churi plató kivé
telével úgvszólván az egész ország 
egy magaslati gyógyhely.

A fa megmunkálásán kívül Grau- 
bünden ipara kevés és leginkább

háziiparra szorítkozik. A gyáripar fel
tételei közül ugyanis hiányoznak a 
természeti kincsek, amelyek jelenléte 
pl. az Egyesült Államokat oly gaz
daggá tette. De a kereskedelemnek 
és forgalomnak javára szolgála rend
kívüli mennyiségben rendelkezésre 
álló fehér szén, melyet az ország 
mindinkább alaposan kihasználni 
igyekszik. Graubünden az egész Svájc
ban a leggazdagabb vízierőben (640 
ezer lóerő). Legnagyobb vízierőmű
vek : a brusio-campocolognói (45000), 
mely a Berninavasuton kívül Lom
bardiát is ellátja vízierővel, a davos- 
kloslersi (20000), a Schyn szurdokban 
levő silsi (24000), mely Zürich város 
ellátója, továbbá a küblisi stb. — Az 
ország összes vasutjait a fehér szén
ből nyert villamoserő hajtja.

Egyik legnagyobb jövedelmi for
rása az országnak a nagy idegenfor
galom Ezt elsősorban a természet pa
zar bőkezűségének köszönheti. Amig 
lesznek emberek, akiket vonz a 
táj szépsége, addig Graubü idén az 
idegenforgalom egyik központja ma
rad. Akiket a cukorfehér csúcsok és 
glecserek panorámája érdekel, a Gor- 
nergrát és Mürren kilátópontjain kí
vül aligha találnak valahol szebb és 
fenségesebb tájképeket, mint amely 
például Pontresinából látható a Ro
segg völgyén keresztül a Chapütschin, 
Glüschaint, Sella és Rosegg fehér 
hegyóriásai felé, vagy a Berninavasut 
ablakaiból a Morteratsch és a Palü 
glecser felé, vagy St.-Morilzból, kivált 
a Suvretta hotelből a Corvatsch csúcs 
és a gyönyörű Piz de la Margna felé, 
amely kép a völgy tavainak festői- 
sége által csak fokozódik szépségé
ben. Megkapóan szép a kilátás Sa- 
madenlől is az utóbb említett két táj 
irányában és ezenfelül még a Berni- 
nára, kivált a szűziesen fehér Piz Palü 
hármas telőcsúcsára. De gyönyörű a 
valsi völgyben Zervreila felől a kilá
tás a Matterhornra emlékeztető Rein- 
waldhornra és Güferhornra, hatalmas 
glecsereikkel.
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A felsoroltakon kívül elragadóan 
szép alpesi tájak bontakoznak ki a 
medelsi völgyüen, Disentistől a Luk- 
manier hágóig, a Lugnez völgyben 
Ilanztol Vals Platzig, a Via Malán 
túl a Schams (rom. Sassám) völgy
ben és folytatólag az Avers völgy
ben Cresta-Jufig, az Oberhalbstein 
völgyben Bívióig és folytatólag a Julier 
hágón ót Sitvaplanáig, végül a Sclian- 
figg völgyben Árosáig és a Közép- 
engadinban, különösen Süs-nél a Li- 
natd hoborílotta piramisa felé. Más 
jellegű, inkább romantikus táj a svájci 
Riviera felé nyíló Mesocco völgye, 
továbbá Filisur és Bergün környéke, 
Flims, Davos vidéke, az Alsó Enga- 
dinban különösen Ardez és Schuls 
vidéke, végül a Nemzeti Park léleg- 
zelvevő vadsága a Piz Diavei és Piz 
Murtér tájékán.

Egész Európában párját ritkítja 
a sok szép völgyszoros, így a flimsi 
szurdokTrinstől Valendasig, a medelsi 
Disentistől Curagliáig, a lugnezi Lun- 
schania körül, a Schynpass Solis és 
Tiefencastel között, a Via Mala Thu- 
sisnál, a Rofflaschlucht Andeer alatt, 
a SchuL melletti Urna völgye (11 Quar) 
és ideszámíthatjuk a hires Tamina- 
szurdokot, mely, bárha Chur köze
lében. de az ország politikai határán 
kívül esik.

Sok helyütt az emberi kéz még 
emelte a természet bőkezűen oszto
gatott szépségeit. A vasutak mentén 
egész sor merész és festői hid, va
lamint viadukt gyönyörködteti lépten- 
nyomon a szemet. Legimpozánsabb 
a langvyiesi vasbetonhid (Árosa mel
lett), mely 287 m hosszú, 62 m ma
gas és középső iv távolsága 96 m. 
Aztuán a Landwasser vizén átvezető 
wieseni viadukt, mely 203 m hosszú, 
88 m magas, tiszta kőből épült és 
középső ive 55 m távot fog át, a 
solisi, mely Tiefencastel előtt az Al- 
bulát keresztezi 164 m hosszúságban 
és 89 m magasságban, végül a filisuri, 
mely a Landwasser mély szurdokát, 
közvetlenül a pataknak az Albulába

való torkolása előtt, meglepően kar
csú, festői felállítású kőpiramisokon 
65 m magasságban szeli át, úgy, 
hogy a vasút Filisur felől jövet az 
alagút szájából közvetlenül ráfut a 
hidra.

Több emlékművel és múzeummal 
is igyekezett az ország a külföldi lá
togatók érdeklődését történelme és 
haladása iránt felkölteni. 147i-ben 
esküdött föl az egész graubündeni 
nép, vagyis a három „Bund“ együt
tesen a szabadság megvédésére és 
ennek a legfontosabb történelmi ak
tusnak megörökítésére szolgál a szép 
emlékszobor Churban, a Regierungs- 
platzon. A k's Vázéról faluban is, 
Lenzerheide és Tiefencastel között, 
van egy egyszerű emlékmű, mely a 
szabadság megalapozásának ezt a 
históriai jelenetét megörökíti. St.-Mo- 
ritzban, a Segantini-muzeum előtt 
Bistolfi fehér márványból faragott női 
alakja emlékeztet a kicsik és a na
gyok egyforma földi múlandóságára. 
Oberhalbsteinban. Savognin raetoro- 
mán faluban egyszerű, fehér márvány
tábla van elhelyezve annak az egy
emeletes háznak a jobb sarkára, a- 
melyben Segantini 1856 tói 1894 ig 
élt és ahol megalkotta, a festői kör
nyék ihletéből, csodálatos szépségű 
alpesi képeit. (Jó arcképe látható ma
gának a mesternek a savognini Pi- 
anta-szálló velencei szalonjában). Se
gantini néhány évvel utóbb halt meg, 
1899-ben, a pontresinai Schafbergben 
(2733 m), egy kirándulás alkalmával, 
az ottani vendéglőben. Holttestét in
nen Malojába szállították és az ot
tani temetőben helyezték örök nyu
galomra. Egyébként nemcsak az olasz 
Segantinivel, hanem kiváló hazai fes
tőművésszel is dicsekedhet Graubün- 
den, még pedig Kaufmann Angeli
kával, aki Churban született 1741-ben, 
sokat dolgozott is az országban és 
több képe látható a svájci múzeu
mokban. Jürg Jenatsch, a nagy svájci 
szabadsághős (1639-ben tőrnek esett 
áldozatul) díszes sírja is Churban
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van, a S. Lucius dómban. Sils Mari
ában, a Chasté félsziget egyik házán, 
emléktábla jelöli meg Nietzsche ot 
tani tartózkodását 1881—1888 nyarán. 
A churi múzeumban (Rhátische Mu
seum) régi fegyverek, hadi öltözetek, 
bündeni népviselet, bútorok és más 
régiségek vetnek világot az ősi bün
deni nép múltjára. Klostersben inkább 
lokális jellegű gyűjteményt láthatni 
az u. n. práíigaui Heimat-museum- 
ban. Helyi jellegű gyűjteményt tar
talmaznak a modern Crap da Sass kas
tély termei Silvaplanában. A szankt- 
moritzi Segantini-muzeumban a hal
hatatlan mester műveinek jó repro
dukciói, a II. emeleten pedig néhány 
kiválóbb eredeti alkotása van elhe
lyezve. Ugyancsak St.-Moritzban van 
egy másik múzeum is, amelynek la- 
din felirata : „Museo Engadinais“ el
árulja annak tartalmát. Az Engadin 
völgyére vonatkozó gazdag kultúr
történeti és müipari gyűjtemény van 
benne fejhalmozva és aki meg akarja 
nézni, az időpontról szintén ladin 
nyelven értesül: „Aviert 9 1/2—12, 
2—5, La Dumengia (vasárnap) 10-12.

Természetesen a zürichi és berni 
múzeumok is bővelkednek graubün- 
deni, különösen engadini eredetű mű
kincsekben.

A múzeumokon kívül temérdek még 
épen maradt vár. valamint várrom, 
némelyik még a római megszállás 
idejéből hirdeti Graubünden történe
tét, különösen a felső Rajna, Dom- 
leschg, Oberhalbstein és az Alsó- 
Engadin völgyében. Egyik legszebb 
ilyen építési emlék a XIII. századból 
fennmaradt rházünsi vár, amely tel
jesen restaurálva, ma a külföldi sváj
ciak üdülőhelyéül szolgál. Zernezben 
egy szaracén torony látható, abból 
az időből, amikor a mórok, — kö
rülbelül a magyar kalandozások ide
jében, — a tizedik század első év
tizedeiben, Itália felől elözönlölték az 
Innvölgyet csapataikkal és Wallison 
át egészen a genfi tó környékéig nyo
multak. ...

Az ország nagyobb városai és 
községei' Chur (16.000 lakos), Da
vos (10.000), aztán St.-Moritz köz
ség a fürdővel (3200), Klosters (2100), 
Schiers a Prátigauban (1700), Pos- 
chiavo (1700), Disentis (1700), Árosa 
(1600), Maienfeld városka (1450), Sa- 
maden (1350), Thusis(1320) és Ilanz 
város (1300). Ez utóbbi már a kö
zépkorban úgy szerepelt mint „az 
első város a Rajnánál“. Az ilanziak 
szeretik tréfásan hozzátenni: „és a 
legkisebb város az egész világon“.

Graubündennek nincs egyeteme. 
A bündeni ifjúság leginkább a genfi 
és különösen a zürichi egyetemet lá
togatja, ahol a raetoromán nyelvnek 
is van tanszéke. — Churban van a 
„Kantonschule“, mely azonban csak 
paritásos (prot. és kath.) tanítókép
zőt, továbbá gimnáziumot és reális
kolát foglal magában. Ugyancsak 
Churban, mely róm. kath. püspöki 
székhely, van a papi seminárium. 
Középiskola (kath. gimnázium és re
áliskola) van még Disenlisben, a be- 
nediktinusok ottani hatalmas kolosto
rában. Továbbá van egy teljes biro
dalmi német gimnázium Davosban 
(Friedericiánum) és egy modern al
pesi középiskola (Lyceum Alpinum) 
Zuozban. Ugyanitt, a községen kívü
li magaslaton, egy szép épületben 
van elhelyezve a „Bellaria“ higiéni
kus iskola (1750 m.). — Ilanzban, a 
városi iskolán kivül, van a domi
nikánus apácáknak modern kolosto
ra és német kath. iskolája. — Végül 
Rodels-Realtában van egy nagy, or
szágos javítóintézet,

A szellemi élet igényeit több né
met és raetoromán újság és folyóirat 
és számos idegen könyvkereskedés 
(az idegencentrumokban), valamint 
több nyilvános könyvtár elégíti ki. 
Legnagyobb a churi kantonkönyvtár, 
100.000 kötettel. A disentisi kolostor 
könyvtára talán ennél is nagyobb, 
vagy legalább is értékesebb volna, 
ha nagyrésze a franciák gyújtogatá
sa következtében 1799-ben el nem
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pusztult volna. — A szellemi életet
szolgálják az olvasókörök, műkedve
lő társulatok, dalárdák stb. Állandó 
idényszínháza csak Churnak van.

Az ország politikai viszonyainak, 
az államszervezetnek és általában a 
közéletnek megértése szempontjából 
elkerülhetetlenül szükséges, hogy 
Graubünden történetét röviden ismer
tessem.

Az ország történelme, a XIII. és 
XIV. sz.-ban bekövetkezett német te
lepítésekig azonos a raetorománok tör
ténelmével, amelyről alább lesz szó. 
Az említett két évszázadban is a 
Graubünden területén élő népek, hogy 
úgy mondjam, passiv szemlélői a 
szomszédos svájci „Ort“-okban (ma 
Kantonok) mindinkább drámaivá váló 
eseményeknek. A három őskanton (Úri, 
Schwyz és Unterwalden) 1260-iki 
első „Bundájának megalakulásánál 
Graubündennek nincs semmi szerepe, 
— sőt az 1394-ben az osztrákok ál
tal is elismert nyolcas szövetség 
(„Achlörtige Eidgenossenschaft“) lét
rejöttében is érdektelen. E helyett 
azonban, — a szomszédos országok 
népének szabadulási küzdelmein 
okulva, de tőlük függetlenül meg
alkotja 1367-ben Churban a maga 
külön Bundjáf, a „Gotteshausbundot“, 
melyhez Churon kívül a Domleschg és 
Oberhalbstein völgye, továbbá az Al- 
bulától keletre eső összes völgyek 
tartoztak. A felsőrajnaiak viszont 
1395-ben Disentisben megkötik és 
1424-ben Trunsban eskü alatt ünne
pélyesen is megújítják az ú. n. „Graue 
Bund“-ot. Végül Davos lakossága, a 
Prátigau és Schanfigg lakóinak be
vonásával 1436-ban megköti a „Zehn- 
gerichten-Bund“-ot.

A XV. század utolsó negyedé
ben a három Bund tevékenysége ab
ban nyilvánul meg, hogy parasztlá
zadást szit a zsarnokoskodó kény
urakkal szemben. Érdekes, hogy ezt 
a parasztforradalmat egy Landvogt- 
nak a hetvenkedése robbantotta ki. 
Fardünben (Andeer fölött, a nyugoti

hegyoldalon) történt, hogy egy pa
raszt együtt ült családjával az ebéd
nél, mikor betoppant hozzájuk a 
Landvogt és az asztalon párolgó ha
talmas leveses kondérba gúnyosan 
beleköpött. A paraszt nyomban fel
ugrott és a fejénél fogva belefojtotta 
a Landvogtot a forró levesbe, mond
ván : Zabáid meg te az ételt, amit 
magadnak megfűszereztél.

A parasztlázadás meghozta a 
maga gyümölcseit. 1499-ben Basel- 
ben a német császár is elismerte a 
3 rjetiai Bundot (rom : Las trias Li- 
gias), amelyek időközben egymás kö
zött is véd- és dacszövetségre léptek 
Vazerolban 1471-ben. De a hármas 
Bund még mindig nem csatlakozott 
a tízre, sőt 1513 ban már 13-ra fel
szaporodott „Ort“-okhoz.

A hármas Bund érdeme volt, 
hogy 1512-ben a Veltlin bortermő 
völgye Giaubündené lett, melyet az
tán 1797-ig meg is tartott.

A 30 éves háború Graubündent 
sem kímélte meg és az országnak 
számos csatát kellett vívnia függet
lenségének megőrzéséért. Ezekből a 
csatákból került ki, mint nemzeti hős, 
Jürg Jenatsch, a scharansi reformá
tus pap és későbbi ezredes. Ebben 
a háborúban nemcsak Graubünden 
függetlensége dőlt el, de a semleges 
magatartású többi svájci államoké is, 
mert az 1648-iki osnabrücki békében 
alakszerűleg is elismerték Svájc kü
lönválását és teljes függetlenségét a 
német birodalomtól.

1793-ban a bündeniek nagy po
litikai hibát követtek el, mely a Velt
lin elvesztésébe került. A veltliniek 
ugyanis, akiknek területét a hármas 
Bund addig mint „közös“ gyarmatot 
kezelte, egyenjogúságot követeltek, 
amit a Bund megtagadván tőlük, Na
póleonhoz fordultak segítségért. Na
poleon megverte a bündeniek sere
gét és a Veltlint a Cisalpin köztársa
sághoz csatolta.

1803-ban Napoleon elfoglalta 
egész Svájcot és a lakosságra ráérő-
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szakolla az ú. n. mediációs alkot
mány elfogadását. A 19 egymástól 
független svájci kanton (most már 
nem „Ort“) úi államszövetségébe 
Graubünden is beletartozott. Tiz évi 
fennállás után, Napoleon bukásával, 
megszűnt ez az alkotmány és a res
tauráció korszaka következett be, 
mely hosszas huzavona után 1848- 
ban a szövetséges állam. „Bundes
staat“ formájában új alkotmánnyal 
nyert befejezést.

Nagyon messze vezetne a tár
gyamtól, ha ennek a ma is fennálló 
alkolmánvnak részletezésébe bele
mennék. A raelorománok helyzetével 
kapcsolatban elég, ha annyit említek, 
hogy az alkotmány minden egyes 
polgárnak és közületnek, pl. iskolá
nak, teljes lelkiismereti és vallássza
badságot biztosított, a jezsuitákat ki
zárja az országból, új vallási rend, 
vagy kolostor, úgyszintén új püspök
ség felállítását a központi kormány
zat engedélyétől teszi tüggővé. Utób
binak van fenntartva a közlekedés
ügy, vám, posta-távirda, telefon, 
bankjegykiadás, ércpénz, szesz, súly, 
mérték s a lőpor feletti törvényhozás. 
1898 óta pedig a polgári és büntető
jogi egységes törvényhozás is. A leg
főbb hatalom a szövetségi közgyűlés 
kezében van, mely a 3 évenként, a 
nép által választott nemzeti tanács
ból és a kantonok képviselői által 
alkotott rendi tanácsból áll. — Leg
főbb végrehajtó hatóság a 7 tagú szö
vetségi tanács, melyet 3 évenként a 
szövetségi közgyűlés választ s amely
nek elnöke évenként változik. A 7 
szövetségi tanácstag mindegyike fő
nöke egy egy ügyosztálynak (külügy, 
belügy, katonai és rendőrügyek, igaz
ságügy, pénz- és vámügy, közgazda
ságügy, végül posta- és vasútügy).

A kantonok autonom ügykörébe 
tartozik az elemi és középiskolaügy, 
a szegényügy, kanlonális pénzügy és 
a vallási ügyek. A kereken 4 millió
nyi lakosságnak 60%-a protestáns, 
40°/0-a rom. katolikus.

Magának Graubündennek lakos
ságából 63.000 protestáns. 56.000 ka
tolikus. Érdekes, hogy a raetoromá- 
nok túlnyomórészt reformátusok Az 
ellenreformáció rendkívül kíméletlen 
volt az országban és, mert a tiroliak 
hozták át, ebben az időben, a XVI. 
sz. végén, a katolicizmus Graubün- 
denben egvet jelentett a németség
gel. Az egykorú irók megállapítása 
szerint a raetoromán nyelv fennmara
dása nagyrészt a református lelké
szeknek köszönhető, akik az ősla
kosság közölt a nép nyelvén prédi
kállak és tanítottak. Meg kell állapí
tani azonban, hogy a raetoromán 
nyelv fennmaradásában és ápolásá
ban igen nagy érdeme van a disentisi 
apátságnak is.

Az ellenreformáció hullámainak 
elsimulása óta egyébként a felekezeti 
kérdés nem idézett elő komoly vi
szályt a raetorománok körében. En
nek oka talán az is, hogy az egyes 
felekezeti határok nem egyúttal geo
gráfiái határok. Vagyis a református 
területek, úgyszólván völgyenként, 
váltakoznak a katolikus területek
kel. Hogy csak néhány példát említ
sek saját megfigyeléseim alapján : az 
Oberlandban (Felsőrajnavölgy) Ilanz 
város és az Oberalp hágó között, — 
a német és protestáns Waltensburg. 
valamint a Piz Mundaun északi lej- 
.tőterrasszán Neukirch körül csopor
tosuló 5—6 kis majorközség kivéte
lével, — az egész völgv lakossága 
romoncs és katolikus. Ilyen a me- 
delsi völgy is, Disentistől délre Ca- 
sacciáig. llanztól délre a lugnezi völgy 
teljesen romoncs lakosságú (Vals- 
Plalz maga német), a völgy keleti 
oldala végig református, mig nyugati 
oldala és a vrini völgyelágazás ka
tolikus. llanztól keletre Reichenauig 
a romoncs községek közül reformá
tusok : Kástris, Valendas, Carrera, 
Versam, Diga, Trins, Flims (rom ne
ve Flem), Sagens, Schnaus és Flond, 
a többi 7 község katolikus. A Dom- 
leschg völgyében a protestáns Rei-
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chenauban és Thusisban sok ro- 
moncs család lakik, mig a többi köz
ségek közül nagyobbrészt romoncs 
lakosságú és protestáns Tamins, Vát- 
tis. Valens (e keltő a kis Tamina- 
völgyben), Cazis, Sarn, Tartár, Scha- 
rans és Sils. — katolikus Rhäzüns 
(rom. neve Razén) és nehány oly fa
lu, amelyben a lakosságnak csak egy 
része romoncs. — Thusistól délre a 
Schams (Sassám) és folytatólag az 
Avers völgyében a romoncs lakosság 
mind reformálus. A Splügen felé el
ágazó Hátsórajna völgyében német 
protestánsok laknak. Az Oberhalb
stein völgyében (a nép nyelvén : Sur- 
sica romonfscha) csaknem az összes 
községek romoncsok és katolikusok, 
Marmorera és Bivio olasz és pedig 
Bivio református. Thusistól keletre, a 
Schyn völgyében Tiefencastelig (rom. 
neve Casli), továbbá Brinsauls, Su- 
rava és Alvagne községekben nagy
részt romoncs a lakosság és mind 
katolikus. A Landwasser völgye, 
Davos felé, tiszta protestáns, de a 
lakosság csaknem kizárólag német. 
Filisurtól az Albula-völgyön fel Pré
dáig a lakosság ladin és református. 
A Rabiusa völgy Churtól Churwal- 
denig protestáns, innen délre Tiefen- 
castelig katolikus. Az elnémetese- 
dett Schanfigg völgy egész lakossága 
protestáns. Az Engadin völgynek St.- 
Moritzlól Schulsig ladin lakossága 
van, túlnyomórészt reformátusok.

Ha a térképen követjük az em
lített völgyeket és falvakat, világosan 
láthatjuk, hogy számottevő geográfiái 
területen sehol sincs meg a vallási 
egység. Talán még leginkább az En- 
gadinban. Részben e területi elszórt- 
ságból magyarázhaló, hogy a vallási 
ellentétek a raetorománoknál szűk ha
tárok között mozognak. A felekezeti 
türelmesség odáig megy, hogy pél
dául Churwalden évszázados régi 
templomának előrészében a reformá
tusok, a hozzáépült kórusban pedig 
a katolikusok tartják istenitisztele
tüket.

Ha már most azt kérdezné va
laki, mi az,ami ezeket a különböző val- 
lású és nyelvű raetorománokat össze
tartja, vagy legalábbis az ellentéteket 
köztük letompílja ? A felelet az, hogy 
az említett súrlódási felületek dacára 
valamennyien egy és ugyanazon faj
hoz tartoznak, egész multjük, szen
vedésük, történelmük közös és kis 
számukkal egyedül állanak az egész 
világon, nemcsak földrajzilag, de 
nyelvben, múltjukban, érzésükben és 
a célok kitűzésében is teljesen izo
lálva az egykor rokon nagy nemze
tektől.

*

Miután az eddigiekben Graubün- 
den földrajzi, gazdasági és szociális 
viszonyaival, valamint történelmével 
nagy vonásokban megismerkedtünk, 
eljutottunk annak a kérdésnek tagla
lásához, honnét származik, a törté
nelem folyamán hogyan fejlődött és 
milyen szerepet tölt be ma Graubün- 
denben a raetorománok népe, amely 
az ország népességének (120.000 la
kos, közte 59.000 német, 43.000 raeto- 
román. 18.000 olasz) ugyancsak 36%- 
át teszi ki, területének azonban jó
val több, mint felét lakja.

Mióta a neucháteli tó északke
leti partján La Théne cölöpfaluját 
(az 1858 és köv. években) kiásták, a 
történelmi és régészeti kutatók két
ségtelenül megállapították, hogy a 
mai Svájcban a Kr. e, V.—I. száza
dokban kelta nép lakott. Az is bizo
nyos, hogy Julius Caesar idejében 
Gallia Transalpinához a mai Svájc 
legnagyobb része is hozzátartozott. 
A kelták azonosak ugyanis a gallok- 
kal, már a görögök is hol Keltái, hol 
Galatai névvel jelölték őket.

A kelták származási, illetőleg 
legrégibb ismert települési helye a 
mai Franciaország és Eszakitália. De 
a római irók tágabb értelemben kel
táknak vagy galloknak nevezték az 
összes környező — nem római — 
népeket, fel egészen a Dunáig, szem
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ben a Dunától északra lakó germá
nokkal.

Mind e mai napig kiderítetlen 
azonban, hogy Svájc ősi kelta lakos
sága, az ú. n. helvéták (Helvii) Svájc
nak eredeti őslakossága volt-e, vagy 
nyugatról bevándorlás útján került 
oda a történelem előtti időkben ? Ez 
áll Graubünden hegyi lakóira is, a 
raetorománokra, akiknek régi elneve
zése : Rhaelii, rháták, másként razé- 
nek. Ez utóbbi nevet őrzi ma is Rhá- 
züns (rom: Razén) község Graubün- 
denben, mig a közelében fekvő Re- 
alta község a római Rhátia Alta el
nevezés maradványa.

A raelorománok eredetére vonat
kozólag kétféle verzió található a his
torikusoknál.

Az egyik verzió szerint a rháták 
vagy rhazének azonosak az etrus- 
kokkal, vagy tuskokkal (a graubün- 
deni Thusis község neve nem más, 
mint a régi Tuscia), akik Görögor
szágból, esetleg Lydiából kerültek 4 
—500 évvel Kr. e. a mai Itáliába.

Róma alapításában már az et- 
rusk, vagyis rhazén nép is részt vett. 
Az elruskok vezéreiket, de család
főiket is „lucumones'-nek hívták. — 
Vájjon a Lukmanier hágó, Disentis 
alatt (Lucúmano, latinosán Luco 
magno), esetleg valamelyik hadvezér 
nyomán, nem-e ennek az elnevezés
nek emlékét őrzi? — Egyik ilyen lu- 
cumo, a hagyomány szerint Romu- 
lust segítette a sabinok ellen.

Tény az, hogy Róma egy részét 
Romulus az etruskoknak engedte át 
települési helyül, az ú. n. „vicus tus- 
cus“-t. A tuskok aztán nagyon elter
jedtek, észak felé egészen az Alpok 
aljáig és nagv hatalomra tettek szert. 
De a Kr, e. VI. sz. közepén, az id. 
Tarquinius idejében, egy nyugati gall 
törzs, a Milánót megalapító biturigák. 
a Ticino folyónál megverték őket és 
országukból kiüldözték. A biturigák 
és őket hamarosan követő rokonaik, 
a kenománok messze az Alpok közé 
üldözhették az etruskokat, mert pl.

a mai Brixen városa is a kenomá
nok alapítása.

A Pó vidékéről kiszorított etrus
koknak egy része, Rhaetus vezérlete 
alatt, az Északi Alpokba menekült, 
egészen a Brennerig és olt, a mai 
Graubündenben és Tirol egy részé
ben Rhaeliát megalapította.

Ugyancsak ezen verzió szerint, 
mintegy 400 évvel az elrusk benyo
mulás után, Itália népei még egyszer 
elárasztották Tirolt és az Engadin 
völgyét és pedig ezúttal a Hannibal 
elől menekülő latiumbeliek. Ennek a 
megállapításnak némileg ellenmond, 
hogy egyes ősrégi raetoromán (etrusk, 
tehát nem latiumbeli, nem latin) sza
vak még ma is leginkább az Enga- 
dinhoz tartozó Münster völgyben hall
hatók. Ha azonban ez a feltevés 
megáll, akkor, a verzió hívei szerint, 
ez kézenfekvő magyarázatát adja an
nak, hogy miért tér el az engadini 
nyelv a felsőrajnamenti romoncs 
nyelvtől ! Ezért is nevezik, már év
századok óla, az Engadin és Albula 
völgy lakói az ő nyelvüket ladin 
nyelvnek, megkülönböztetésül a ré
gebbi raetoromán (etrusk, romoncs) 
nyelvtől, — mert büszkék voltak arra, 
hogy ők Latium classikos nyelvét 
vették át, illetve őrizték meg és pe
dig tisztábbban, mint a romoncsok, 
az erősebb német befolyás alatt, az 
etrusk nyelvet.

A második verzió szerint a 
rhaeták vagy rhazének a graubün- 
deni alpvidéknek ősi népe, amelynek 
egy része, jobb megélhetést keresve, 
az Alpokból leereszkedett dél felé és 
a mai Toscana, Lucca, Mássá, Car
rara és Umbria helyén, — az ottani 
gall népekkel való hosszas csatáro
zások után (akik nekik az etrusk ne
vet adták), — az Etruria név alatt 
ismert hatalmas országot megalapí
totta. Ezek az etruskok új hazájuk
ban a fejlettebb népekkel, köztük a 
pelasgokkal, együtt élve annyira ki
művelődtek, hogy a rómaiak részé
ről hazájuk a Gallia Togata elneve
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zésre (a római férfiviseletről) érdeme
sítettek. Mig a Rhaetiában visszama
radt testvérnép megőrizte eredeti vad
ságát, csiszolatlan nyelvét és műve- 
letlenségét.

Tény az, hogv 1822-ben felfede
zett p^rugiai kőpilléren olvasható et- 
rusk felirat nyelve, szakértők megál
lapítása szeri it, több tekintetben ha
sonlít a raetoromán nyelvhez. Neveze
tesen a szótövekben, — továbbá a 
mássalhangzók halmozásában (hogy 
csak néhány példát hozzak fel : ngvr, 
schkün, rfraschkiade, Igquai, dsch- 
flynchia, tnyüd, vitg, Francestg stb. 
ma is használt raetoromán szavak !), 
— végül a latinos o helyett az u al
kalmazásában. Utóbbira például fel
hozhatom a raetoromán nyelvben : 
„dón“ helyett „d un“, aztán ugyanígy 
nun, hunur, műnk dulur, bún stb. 
Valószínű, hogy Graubünden közsé
geinek, hegyeinek, völgyeinek mai 
napig féltve őrzött ősi elnevezései et- 
rusk eredetű szavak. Való az is, 
hogy Felsőolaszországban számos 
oly község vagy város van, amely
nek neve mai latinos formájában is 
azonos eredetűnek látszik a hason
nevű ősi svájci községekével. Pl. az 
engadini Lavin : Lavinium, Thusis : 
Tuscia, Ardez : Ardea, Zernez : Cer- 
netum stb. Etrusk eredetű szó az ínn 
latin neve : Oenus. Érdekes, hogy a 
keleti raetorománok fővárosa Oeni- 
pons volt, melynek német jelentése 
Innsbrücke, a mai Innsbruck. Az 
“Engadin“ szó is valószínűleg etrusk 
eredetű: Anuatoena, — bár néme
lyek szerint a későbbi latin „In ca- 
pile Oeni“ maradványa. Egy angol 
tudós felfedezett esy svájci őskelta 
szót: „Enjath“ és ebből származtat
ja. Szerény nézetem szerint inkább 
az lehetséges, hogy az Ingiadina szó 
(száz év előtt még mindenki így írta 
Engadint) három, ma is használt rae
toromán szó összevonása: in-giand- 
Oena, magyarul: „az Inn törmelék
lejtőjében.“

Meg kell jegyeznem, hogy ha a

raetorománok származásának kérdé
sében a második verziót fogadnók is 
el valónak, ez nem zárja ki a Iatium- 
beliek és esetleg más népek, pl. et- 
ruriabeliek későbbi megjelenését az 
Engadin és Albula völgyében, szóval 
az ú. n. második inváziót Hannibál 
idejében.

Úgy a ladinoknál, mint a romon- 
csoknál hálás, bár igen nehéz fela
dat volna ősrégi község-, hegy- és 
völgyneveiknek jelentését és etrusk 
származását felkutatni. Valószínűleg 
sok azonos hangzású és jelentésű 
szó akadna közöttük az itáliai etrusk 
eredetű elnevezésekkel, vagy sza
vakkal.

Egyes háztartási, de különösen 
gazdasági eszközöknek a raetoromá- 
noknál ma is etrusk eredetű elneve
zésük van. De ez is inkább csak fel
tevés, mert az arheológusoknak 
rendkívül kevés kétségtelen etrusk 
szó áll rendelkezésére. Még a régi 
pénzek összehasonlítása sem áll a 
kutatóknak módjában, mert ha tud
juk is, hogy az itáliai etruskoknak 
már a pun háborúk előtt voltak pénz
verdéik (Hatriában, Volaterrában és 
másutt, ahol négyszögletű, később 
pedig kerek ércpénzeket vertek), saj
nos, a régi rhátákról csak azt tudjuk, 
hogy a vasat és rezet már ők is is
merték. — Idővel azonban, külörö- 
sen ha az ásatások előrehaladtával 
hatalmas etrusk szókincs fog a tu
dósok rendelkezésére állani, kétség
telenül véglegesen tisztázódni fog a 
raetorománok eredete.

Ha vizsgáljuk, hogy miféle ide
gen népekkel érintkeztek és keve- 
rendhettek a raetorománok, attól az 
időponttól kezdve, amikor jelenlétük 
a mai Grauaündenben már kétség
telenül megállapítható, — arra a meg
lepő eredményre jutunk, hogy ez az 
ország tulajdonképen a római impe- 
rium alá jutásától kezdve sohasem 
került más idegen uralom alá, sőt, 
még csak meg sem szállották tartó
san idegen csapatok. Ez a körül
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mény, a természettel folytatott nehéz 
küzdelmekben megedzett hősies vé
dekezésen kívül, talán elsősorban a 
seregszállításra alkalmas hágók hiá
nyának tudható be. Az alemanok 
megjelenéséig, az egyetlen nyílt te
rület, t. i. az egyesült Rajna felől so
hasem fenyegette idegen nép a raeto- 
románokat. A magas és zord hegyek 
által védett többi határok felől pedig, 
a Julieruton kívül, csak két gyalog
ösvény vezetett az országba, u. m. 
a Ticino völgye felől a felső Rajnához 
vezető Lukmanier hágó és a Bregag- 
lia völgyből az Ober'nalbsteinba vezető 
Septimer. Kocsiközlekedésre alkalmas 
utak a legtöbb hágón át csak a XIX. 
század elején épüllek, így a Gotthard, 
az Oberalp és Furka, a Lukmanier 
országútja, valamint a II Fuorn (Ofen- 
pass), az Umbrail és a Samnaun há
gók kocsiútjai.

A Julier hágót Augustus császár 
építtette ki hadiúttá és ezen át küldte 
csapatait Kr. e. 15-ben Clavennából 
Maloja, Silvaplana, Bivio és Thusi- 
son át Churba, amelynek egykorú 
neve Curia Rhaetorum. Ennek a régi 
római útnak számos nyomát látni 
még ma is a Bregaglia völgyében, 
Stampa alatt, továbbá a Julier nyu- 
goti lejtőjén az Alp Surganda és Alp 
Suracqua között. A hágón (2287 m) 
ma is ott áll a modern országút szé
lén a két hengeralakú mintegy más
fél méter magas mérföldkő, mellyel 
valószínűleg Augustus katonái jelez
ték a hágó legmagasabb pontját.

Augustus hadjárata nem volt vé
rengző, mert csak az átjáróút bizto
sítását célozta a bődeni tó és a ger
mánok felé. Mindazonáltal a római 
közigazgatás ekkor honosodott meg 
Graubündenben és még mélyen a 
középkorban is éreztette hatását.

A latin nyelv és kultúra az utol
só tartós idegen hatás, mely alá a 
raetorománok kerültek és amely alatt 
tovább éltek és fejlődtek egészen a 
napóleoni időkig.

A Kr. u. III. századtól kezdve az 
aleman nevű germán törzs nyomul 
be észak felől Svájcba és Graubün- 
den kivételevei, csaknem mindenütt 
sikerül is lábát megvetnie. — 413-ban 
a hunok által hazájukból kiszorított 
burgundok nyomulnak be Nyugat- 
svájcba és egészen az egyesült Raj
náig eljutnak. — A VI. század ele
jén a frankok uralma alá kerül Svájc 
nyugati része, utóbb, a verduni szer
ződés (843) értelmében pedig a német 
birodalomhoz. Mindezek a változások 
Graubündent alig érintették.

A X. század első felében sara- 
cénok nyomulnak be dél felől Rhae- 
tiába és onnét a Wallison át a genfi 
tóhoz jutnak, de hamarosan kitaka
rodnak. Ugyanez időtájt a magyarok 
elárasztják csapataikkal Graubünden 
északi részét az Inn völgyén át és 
egészen Thusisig és Sankt-Gallenig 
nyomulnak előre. Hogy nem épen 
rövid ideig időzhettek az Alsó-Enga- 
dinban és általában Svájc keleti ré
szében, ennek bizonyságául idézem 
a híres svájci geográfusnak és nem- 
zetgazdásznak, Wettstein professzor
nak megállapításáét: „Eine weitere 
DurchsetzungdesRassengemisches er
folgte im Anfang des 10. Jahrhunderts 
durch die Einfälle der Ungarn , . . 
auch sie haben Spuren ihrer Rasse 
hinterlassen.“ Ha fajuknak ilyen ma
radandó nyomát hagyták hátra a ma
gyarok, feltehető, hogy egyébként is 
emlékezetes maradt ottlétük és nincs 
kizárva, hogy egyes szavak vagy ne
vek Alsó-Engadinban magyar erede
tűek. így például : av á t: apát, sha : 
ha, pitc'nen : piciny, tett : tető, pomá- 
gia : pompázik. Természetesen a ma
gyar szavak is idegen eredetűek le
hetnek. Schuls mellett egy völgynek 
neve ma is: Foráz, egy másiké: Min- 
ger (ejtsd: mingyer, mint a magyar: 
mindjárt), egy hegykúp magyaros 
hangzású neve : Tamangur (erről meg 
van állapítva, hogy nem raetoromán 
szó, hanem ismeretlen idegen erede
tűi), egy község neve : Varusch, Thu-
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sis mellett egy régi falu neve : Tartár 
(tatár ?) slb.

A magyarok visszavonulása után, 
Nagy Ottó német császár idejében, 
kezdődik az alemanok, vagyis né
metek újabb terjeszkedése az egye
sült Rajna környékén. Chur mindin
kább elnémeiesedik. Később, a XIII. 
és XIV. században a nagybirtokosok 
részéről tervszerű német telepítések 
is történnek, nevezetesen : a Rhein- 
wald völgyében Andeer és a Bern- 
hardin hágó közölt, továbbá a Präti- 
gauban Landquart és Davos közölt, 
végül a felső Rajnába torkolló Safien 
völgyb *n Versam és Splügen között. 
Az utóbbi német telepesek, a Glass 
hágón át a Thusis fölötti Heinzen- 
berg-platót is benépesítették. Mind
ezek a telepek, mint a raetorománok 
közé ékelt enklávék, mostanáig meg
tartották német jellegüket. Meg me
rem azonban kockáztatni azt az ál
lítást, hogy ha e német telepítések 
elmaradnak, Graubündennek csaknem 
egész lakossága ma is raetoromán vol
na, természetesen az Alpok mélyen 
Itália felé benyomuló déli lejtőinek 
kivételével (Salanca, Misox, Bregag- 
lia és Poschiavo), amelyek a rokon 
olasz környezet hatásának annál ke- 
vésbbé állhatták ellen, mert észak felé 
a magas hegyek által el voltak vág
va fajtestvéreiktől.

Mi annak a titka, hogy a ha‘al- 
mas német nép erős nyomása (észak 
felől) úgyszintén az említett német 
enklávék terjeszkedési törekvése,más
részről pedig a mind modernebb köz
lekedési eszközök és a nagy idegen- 
forgalom idomító hatása ellenére a 
maroknyi raetoromán nép napjainkig 
megőrizte faji és nyelvi különállását ? 
A felelet, nézetem szerint, egyszerű : 
a magasan fekvő, zord völgyekben 
— valóságos sasfészkekben fennálló 
földrajzi elszigeletellségük és nyel
vükhöz, meg fajukhoz való büszke 
ragaszkodásuk. Bizonyos, — bár pa
radoxonnak látszik, — hogy egymás
tól sokszor lényegesen eltérő idió

májuk is megnehezítette volna egy 
idegen népbe való beolvasztásukat, 
ha ilyen törekvések fennállottak vol
na is. Viszont éppen ez a nyelvi el
különülés egyik főoka annak, hogy 
a raetorománok a legújabb időkig kö
zös faji és így nemzeti öntudatra nem 
ébredtek. Ahány nagyobb völgy, any- 
nyi tájszólás és makacs ragaszkodás 
a különálláshoz.

A raetoromán nyelvnek 5 főbb 
változatát szokták megkülönböztetni : 
1. az obwaldeni vagv surselvai táj
szólást, melyet az Oberalp hágótól 
le egészen Reichenauig beszélnek,
— 2. a nidwaldeni vagy subselvai 
dialektust, melyet a Domleschgben 
és Schams völgyben beszélnek, — 
3. az oberhalbsteinit, mely a hason
nevű völgyben és részben az Albula 
középfolyása mentén dívik, — 4. a 
felsőengadinit. mely körülbelül Cinus- 
kel községnél (rom. neve: Sinuós-chel) 
záródik és melyhez a felsőalbula vi
déke is számít (Filisur és Préda közt),
— 5. végül az alsóengadinit, Cinuskel- 
től az ország északkeleti határáig, 
melyhez igen közel áll a münstertali 
idióma is.

Megjegyzem ilt, hogy Graubün- 
denben bíróság vagy közhatóság előtt 
5 nyelv használata van megengedve 
és pedig a német, a felsőrajnai ro- 
moncs, a felsőengadini ladin, az al- 
sóengadini ladin és az olasz nyelv. 
A rátoromán dialektusok közül tehát 
csak három nyert hivatalos elisme
rést és minthogy az iskolák is ily 
irányban dolgoznak, idővel valószí
nűleg csak ez a három iájszólás fog 
fennmaradni.

Érdekes, hogy az oberhaíbsteini 
tájszólás úgy a felsőrajnai, mint az 
engadini dialektusból felvett elemeket 
és nagyjából megérti mindakettőt, te
hát nemcsak földrajzilag, hanem nyel
vileg is „középen" fekszik.

Igen kis létszámú és egymás
szomszédságában lakó népről lévén 
szó, természetesnek látszanék, hogy 
az öt dialektus beszélőinek egy kö
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zös irodalmi nyelvben kellene meg
egyezniük, hisz az eltérések közöttük 
nem volnának áthidalhatatlanok. Az 
utóbbi két évszázad alatt voltak is 
oly törekvések, melyek a különböző 
tájszólások egységesítését tűzték ki 
célul. így 1828—29 ben Zernetzben, 
1844-ben Zuozban, 1851-ben Bergün- 
ben jöttek össze, különösen az egy
házak vezetői, hogy az egységes nyelv 
megalkotását megbeszéljék. De hiába, 
mert még az alsó- és felsőengadin- 
belieket sem tudták egy plattformra 
hozni. Később is történtek egyezte
tési kísérletek, de ezek sem vezettek 
eredményre, mert a különben jószán
dékú „unionisták" a részletkérdések
nél — kiki a saját idiómájának elő
nyére — fanatikus szeparatistákká 
váltak, mindegyik azt állítván az ő 
dialektusáról, hogy az a legtisztáb
ban őrizte meg az ősi etrusk, illető
leg ladin nyelvet. Sajnos, a megegye
zés akadályának bizonyult egy kis 
felekezeti elfogultság is.

A viták meddősége következté
ben mindinkább akadjak olyanok, 
akik a raetoromán nyelv teljes fölha
gyását és a rokon olasz nyelvbe va
ló beolvadását szorgalmazták. Eze
ket abolitionistáknak nevezték, de tö
rekvéseik megtörtek a nép ellenállá
sán.

Az egyeztetési kísérleteknek mind
össze egy eredménye volt, t. i. az 
Írásban valamennyi tájszólás elfo
gadta idővel az olasz ortográfiát ; 
bár ennek teljes keresztülvitelét né
mileg akadályozza az erősbödő né
met befolyás, helyesebben az eddig 
ismeretlen, új fogalmakra a német el
nevezések átvétele és asszimilálása. 
Ez a német befolyás a felsőrajnai ro- 
moncs nyelvben geográfiái okokból 
erősebb, mint az olasz nyelvhatárral 
érintkező ladin nyelvben, bár az el
lenhatás az osztrák-német Inn völ
gye felől utóbbinál is mindinkább ér
vényesül.

Többször említettem már a raeto- 
románok teljes elzárkózotfságát ma

gas völgyeikben. Ez, az autarkikus 
életmódot kifejlesztő földrajzi izoltság 
teljes mértékben kihatott nyelvök fej
lődésére is, igazabban — lucus a 
non lucendo — nyelvük fejletlensé
gére. Ezért állíthatja legnagyobb tör
ténetirójuk, Ulrich Campell (megh. 
1580), hogy: „Lingua, qua' hódié 
utuntur Rhaeti, etiam olim tempore 
Livii illis fűit in usu.“ A latin nyelv
nek, vagy leányelveinek művelődési 
folyamatát a 7— 8 hónapos telet látó 
völgyekbe bezárkózott raetoromán nép 
nyelve, csupán kis mértékben és csi
galépésekben követte. Évszázadok 
alatt alig változott; keveset vett át 
az olaszból, valamicskét a spanyol
ból, még kevesebbet a franciából. 
Különös érdekessége tehát abból 
áll, hogy bizonyos mértékig etrusk, 
vagy kelta maradt mind e mai napig.

A nyelvi fejletlenség szoros ösz- 
szefüggésben van a népnek a leg
újabb időkig tartó kultúrái lemara- 
dottságával. Az újabb századok vív
mányai jórészt csak hírből, vagy má
sodkézből jutván el a raetorománok- 
hoz, elmulasztották, hogy az új fo
galmakra, tárgyakra, új szavakat ké
pezzenek. E tekintetben úgy látszik, 
hogy első Ízben a középkor küszö
bén, másodízben pedig a reformáció 
művének befejeztével mintegy lezár
ták törekvéseiket, illetőleg nyelvük
nek megfelelő továbbfejlesztését. Ami 
változás és haladás e téren a leg
utóbbi századokban történt, az cse
kély és inkább formai úgy, hogy nagy
jából a vallási és teológiai kifejezé
sek az utolsók, amelyeket a raetoro
mán nyelv géniusza alkotott. A mo
dern tehnikai és tudományos vív
mányokkal kapcsolatos kifejezésekre, 
a gyáripar, művészet, földrajzi és ter
mészettudományi ismeretek új sza 
vaira legnagyobbrészt nincs saját, 
raetoromán megjelölésük. És éppen 
ezen a téren nyilatkozik meg a né
met befolyás, vagy mondjuk, német 
veszedelem, mert az új fogalmak 
megjelöléseit javarészt a németből
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vették át és csak ilt-ott, a szóvégzet
ben igyekeztek romanizálni, vagy a 
fonetikus átvételt a szó leírásában, 
az ortográfiában közelebb hozni 
nyelvükhöz. Nehány példát hozok fel 
a régebbi raetoromán irodalomból. 
„Schild“ és „Helm“ szavak már egy 
1475-ben irt romoncs költeményben 
szerepelnek. A „Schild“ azonban Lut
her „Erős vár“-ának 1668-ból szárma
zó raetoromán fordításában már mint 
„Schüd“ szerepel. A fegyverzeti ki
fejezések közt általában sok a né
met : suart (Schwert), uaffens (Waf
fen). schiba (Scheibe), uopen (Wap
pen), fiffer (Pfeifer). Néhány más szó : 
frütt (Früchte), spruch (Spruch), oelg 
(Auge), trost (Trost), umens (Men
schen), gigia (Geige), hrug (Krug), 
stiva (Stube), seida (Seide), glin (Lin
nen), bőd (bald), hoatz (jetzt) spege! 
(Spiegel), stand (Stand), partgei (Par
tei), pracht (Pracht). Néhány igealak : 
voust (willst), tü hast (du hast), sa- 
jast (seiest), giavüscha (gewünscht) 
stb. Nem ritka az olyan szó, amely 
két idegen nyelvből van összetéve, 
pl. a Nemzeti Parkban egy völgy ne
ve : Stabelchód, a német Stafel és a 
francia chaude.

A latin leánynyelvek, kezdetle
ges stádiumukban sokban hasonlítot
tak a mai raetoromán nyelvhez. In
nen van az, hogy például a IX.—X. 
századból való régi francia okmá
nyokat, vagy az óprovengali nyelvet 
a romoncs ma is sokkal könnyebben 
érti meg, mint a modern francia. Ez 
a körülmény is a raetoromán nyelv 
fejlődésének hosszú stagnálása mel
lett bizonyít. A fejlődés állandó ke- 
rékköője vo't az 5, sőt többféle táj
szólás. Mikor a XIV. és XV. sz. fo
lyamán a három Bund megalakult, 
majd egységes Bunddá tömörült, a 
megegyezésről szóló alapokmányo
kat — egységes raetoromán nyelv hij- 
ján — német nyelven Írták I Az ele
mi iskolákban ugyan mindenütt a he
lyi nyelv a lanítás nyelve, tehát a 
raetoromán községekben a romoncs,

vagy felsőengadini, illetőleg alsóen- 
gadini azonban a felső elemi osztá
lyokban már a német. Ezt maga a 
nép is, bár nem szívből, de gyakor
lati okokból így kívánja, hogy gyer
mekeinek elhelyezkedését másutt, 
esetleg a külföldön is megkönnyítse. 
Romoncsok és ladinok azonban egy
formán ragaszkodnak anyanyelvük
höz és még ahol számottevő kisebb
ségek vannak is, megkívánják, hogy 
az iskolában gyermekeiket legalább 
heti óraszámban anyanyelvükön ok
tassák. Tiefencastelben romoncs az 
oktatás nyelve, a szomszédos Solis- 
ban német, — de a solisi raetoromán 
szülők gyermekei, a legnagyobb tél
ben is, reggelenként vonaton átjár
nak „Casti“-ba, hogy a romoncs is
kolát látogathassák. Ilanzban, a né
met tannyelvű iskolában a romoncs 
nyelv tanulása a német gyermekekre 
is kötelező.

Raetoromán nyelvterületeken, még 
oly nemzetközi központokban is, mint 
St.-Moritz, vagy Pontresina, — az 
összes hivatalos feliratok, a község
házától kezdve (Chesa comunela)az 
utolsó kis figyelmeztető tábláig, kizá
rólag helyi nyelven olvashatók. A 
szanktmoritzi új községháza hosszú 
felirata egy Schiller-idézet, de ladin 
fordításban. Csak az autóbusz posta
járatok alkalmaznak francia és né
met feliratokat úttábláikon, melyek
kel a saját kezelésükben lévő — 
nem községi — hegyi útszakaszok 
kezdetét és végét jelzik („Fin de la 
Route postale de montagne“ — „En
de der Berg-Poststratrasse“).

A raetoromán irodalom javarészt 
vallási tartalmú könyvekre szorítko
zik. Justus Andeer, volt bergüni lel
késznek már említett könyvében a 
raetoromán nyelven megjelent munkák 
(a hatvanas évekU mintegy 300 da 
rab) teljes jegyzéke található az első 
megjelent munkától (1560) kezdve. A 
legtöbb ezek közül református, néme
lyik katolikus lelkésznek műve, vallási, 
vagy egyháztörténeti kérdésekről.
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Midezek a munkák természete
sen kezdetlegesek. Az összes raetoro
mán idiómákat magában foglaló mo
dern szótár ma sincsen. Legújabban 
dr. Vellemann Antal, a genfi egyetem 
magántanára adott ki ladin szótárat, 
a német, francia és angol jelentés 
feltüntetésével („Diziunari Scurznien 
de la Lingua Ladina, Samaden, 1929). 
A Felső-Engadin tájszólásában írt la
din nyelvtant Chasper Steinresser 
adott ki Celerinában (Grammatica 
Elementara del Romauntsch d’Enga- 
din Óta, 1929. dec. hóban, Manat- 
schal et Cie. nyomdájában San-Mu- 
rezzan — St. Moritzban).

Az utóbbi évtizedek alatt a raeto- 
román nyelv (a svájciak, mint az 
imént láthattuk, „romauntsch“-nak is 
nevezik), mintha renesszánsz korát 
élné. Értékes és nagytudású romoncs 
és ladin férfiak vannak munkában 
ez irányban. Maga a raetoromán liga 
(Lia Rumantscha) megalakulása és 
munkássága Churban nagy és biztató 
ígéret a jövőre nézve. Többek között 
ez a liga adja ki Vieli R. tanár szer
kesztésében az „Igl Ischi“ címen meg
jelenő lapot, melynek kifejezett célja 
a raetoromán nyelv megőrzése és fej
lesztése. A „ felsőrajnaiaknak külön 
lapjuk is van, hasonló jelszóval zász
lóján, a „Casetta Romontscha“, mely 
hetenként egyszer jelenik meg Mus- 
tér-ben (Disentis). Ezekenfelül mun
kában van a raetoromán tájszóiások 
nagy és teljes szótárának összeállí
tása, amely munka körül leginkább 
dr. C. Pult, szentgalleni felsőiskolai 
professzor, mint a „Rätoromanische 
Idiotikon“ ladin részének, úgyszintén 
dr. Vieli Raymund, a churi katona- 
iskola nyelvtanára, mint a mű ro- 
moncs részének szerkesztője fára
doznak.

1928 május hó végén tartották 
Dijonban franciák, spanyolok, ola
szok stb. részvételével az első ro
mán nyelvész kongresszust (Congrés 
International de Linguistique Roma
ne“). Már ez alkalommal sikerült a

svájci kiküldötteknek a kongresszus 
figyelmét felhívni a Valais-kanlon- 
beli különleges francia tájszólasra és 
különösen a raetoromán nyelvre. 19^0 
nyarán Svájcban tartották meg a II. 
kongresszusi, még pedig rövid wallisi 
tanulmányi kirándulás után, Dise.ilis- 
ben, június 11 en, majd folytatólag 
Churban. A kongresszus 80 résztve
vője először Sedrunban, a helyszínén 
tanulmányozta a felsőrajnai romoncs 
tájszólást, maid este Disenlisben P. 
Maurus Carnot romoncs nyelven írt 
drámájának előadását hallgatta meg. 
Június 12-én délelőtt a történeti hírű, 
ősi Planta család egyik kiváló tagja, 
Robert de Planta tartott előadást a 
raetoromán helységnevekről,utána pe
dig Pult professzor a graubúndeni rae
toromán idiómákról. Ezután a kon
gresszus résztvevői megtekintették a 
benediktinus atyák disentisi könyv
tárában a raetoromán nyomtatványok 
klasszikus gyűjteményét. Végül a kö
vetkező napon Churban ladin költe
mények és dalok meghallgatásával 
fejezték be a tanulságos kongresszust.

A gyönyörű raetoromán népdalok 
összegyűjtése is, mint hallom, mun
kában van. Fontos volna ezek meg
óvása a feledéstől, mert míg egy nem
zet dalában él, nem felejti el nyel
vét sem. A raetoromán nyelvterületek 
kisebb vidéki központjaiban minde
nütt dalárdák állanak fenn, melyek a 
környező községekbe sűrűn elláto
gatnak és ott zsúfolásig megtelt „há
zak“ előtt, lelkes hangulatú hangver
senyeket adnak. Az ilanzi dalárda 
legszebb darabjait az idén tavasszal 
Zürichben garammofon-lemezekre vet
ték fel és azokat a tél folyamán már 
rádió fogja továbbítani.

Magam is hallottam több Ízben 
romoncs és ladin dalokat énekelni, 
különösen a fegyvergyakorlatra bevn- 
nuló raetoromán katonáktól. Két szó
lamban, pompásan összehangolva 
adják elő ezeket a magyar népda
lokra emlékeztető sokszor szomorú 
és szeszélyes dalokat. Különösen fe-
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ledhetetlen marad előliem, mikor 
Ilanzban, házi gazdám előzékenysé
géből, alkalmam volt az ottani jól 
iskolázott férfikar gyönyörű darabjait 
meghallgatni. A legszebb darabok 
címeit feljegyeztem. „La flur alpina“, 
„La matta bandunata“, „Plaid ro- 
monlsch“, „La Primavera“* „Trést ci 
l’ura de partenga“. E címeket egy 
kis olasz tudással mindenki meg
értheti.

A romoncsok nemzeti dala az 
„A Trun sut igl Ischi“. magyarul : 
„Trunsban, a jávorfa alatt.“ Fentebb 
már megemlékeztem róla, hogy Truns
ban újították meg ünnepélyesen 1424- 
ben a Graue Bund-ot. Az eskütétel 
egy hatalmas jávorfa alatt történt, 
melynek helyén ma kis kápolna áll, 
a vasúti állomás tőszomszédságában. 
Erről a nevezetes történelmi aktusról, 
500 éves fordulója alkalmából, 1924- 
ben Trunsban, nagyszabású ünnep
ségek és korhű, jelmezes felvonulá
sok keretében emlékeztek meg az 
összes grischuniak (graubündeniek) 
és pompás képes művet is adtak ki 
az ünnepségekről e címen : „Regur- 
dienlschas della Representazium e 
dil Til festiv Fiasta Centenara del
la Ligia Grischa, Trun“. Bergland- 
Verl. Chur.

A raetorománok egyszerű, de büsz
ke és öntudatos emberek. Sok jel
lemvonás van bennük, kivált a fér
fiakban, ami a magyarokéra emlé
keztet. A létért való évszázados küz
delem elsősorban komolyakká telte 
őket és dacosakká. „Keménynyaku- 
ak“ ők is, mint a mi kálvinistáinkat 
nevezik ; emellett azonban rendkívül 
érzékenyek és haragtartók, de ezt a 
világért sem juttatnák külsőleg kife
jezésre, mert másrészről őseiktől örök
lött erényüknek tartják a nyugodt 
tekintélytparancsoló megjelenést. Ke
délyük változékony, — a komolyság
ból és látszólagos biztonságból köny- 
nyen csapnak át vidámságba, gond
talanságba és tréfás gúnyolódásba. 
Külsejükben szálas, izmos, lassú

mozgású emberek, sötét arcszínűek, 
gyakori náluk a koromfekete haj és 
a higgadt külsőt meghazudtoló élénk 
sötét szem. Cs dádjukat nagyo szere
tik és fajukra igen büszkék. Házaik, 
melyeknek középkori stílusát legtisz
tábban megőrizte Disentis régi ne
gyedének, Savognin, Samaden, Zuoz 
és Schuls alsó részének némely há
z a ,— kőből és fából, az Engadinban 
sok helyütt tisztán kőből emelt épü
letek, szeszélyes balkonokkal, a ka
pu mellett pihenő szögletekkel, be
lül tiszta, érdekes berendezésű szo
bákkal, melyeket Zürich, Chur és St. 
Moritz múzeumaiban viszontláthatunk.

A gazdasági viszonyok mosto- 
hasága már hosszabb idő óta arra 
kényszeritette a raetorománok egy ré
szét,hogy Svájc termékenyebb, vagy 
iparilag fejlettebb részeiben próbál
jon boldogulni, sőt, hogy kivándorol
jon. Leginkább kávésoknak és cuk
rászoknak mennek más országokba. 
Sokan országuk gazdasági fellendü
lései egy-egy vasúti terv végrehajtá
sától várják. A romoncsok az Ostal- 
penbahn megépítésében reményked
nek, melynek ügye a háború miatt 
kissé háttérbe szorult. Ez a vasút a 
felső Rajnavölgyet volna hívatva ösz- 
szeköttetésbe hozni Graubünden leg
délibb részeivel és Milanoval. Több 
terv merült fel, melyek közül legélet
revalóbbnak látszik a valsvölgyi vo
nal, Ilanzból a Bernardino hágón át 
Mesoccoba. — Az engadiniak meg
levő vasutjuk kiépítését várják Schuls- 
tól Landeckig, — Fajukat és nyelvü
ket egyik vonal kiépítésétől sem fél
tik a raetorománok, mert joggal bíz' 
nak benne, hogy ha megőrizték mind- 
ketőf, a legsúlyosabb viszonyok kö
zött, két évezreden át, meg fogják 
őrizni a jövőben is.

Használt fo rrásm unkák: Prof. dr. Oscar 
Wetlstein : Die Schweiz. Aarau, 1925.— P. 
Justus A n d e e r : Ursprung und Geschichte der 
Rhaeto-Romanischen Sprache, Chur. 1862. — 
Prof. dr. Hermann Walser : Landeskunde der 
Schweiz. Berlin. 1926 — Prof. dr. Fritz Ma- 
chafschek : Gletscherkunde, Samlung Göschen
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Nr. 154 — U. o. Nr. 129: Prof. dr. Robert 
Sieger: Die Aipen. — Dr. Tarnuzzer, Josias 
Braun s t b . : Clubführer durch die G raubünd
ner Alpen.' l- ill. k. és pólk. F- Schuler könyv- 
ker. bizománya, Chur. — S. B run ies : Der 
Schweizerische Nationalpark. 3. Ausg. Benno 
Schwabe et Co kiadása, Basel, 1930.— En

ciklopédiák, hírlapok és térképek, mely utób
biak közül legjobban áttekinthetők a berni 
szöv. Topográfia Intézet által kiadott ú. n. 
Siegfrid-atlaszok, — továbbá a Szöv. Posta
igazgatóság által (Bern) Schweizerische Al
penposten“ cím alatt útszakaszonként kiadott 
térképek.

A jáki templom.
Irta : WALKÓ ARISZTID.

Vas vármegyében, Szombathely 
közelében van Ják község. A zöldeiő 
ligetek, szelíd dombok között meg
húzódó falu messzeföldön hires a 
XIII. században épült román-átmeneti 
stílusú templomáról. Építészetünk igazi 
remeke ez a templom. Hogy melyik 
évben épült, pontosan nem tudjuk 
megállapítani. Annyit tudunk, hogy 
Szent Györgyről elnevezett benedek- 
rendi apátságát a XI. században ala- 
pította Opos fia Jakab. Omodé győri 
püspök szentelte fel a templomot 
1256-ban. Pontos korának kinyomo
zásában a stílust kell alapul venni. 
A templom ,sok hasonlatosságot mu
lat a lébényi bazilikával, mely ha
zánkban az első román stílű monos
tor és a XIII. század elején épült.

A jáki templom három hajós ba
zilika. A nyugati oldalon két zömök 
tornya van és díszes főkapuja ; a 
keleti részen három gazdagon díszí
tett félkörű apsis. A tornyok a tem
plom testébe szervesen illeszkednek 
bele ; alaprajzuk négyszög. A hatal
mas kősisak tetők még fokozzák zö- 
mökségü. el. Négy félköríves friz pár
kány és keltős iker ablakok emeletekre 
osztják a tornyok falfelületét. Az é- 
szaki tornyot rózsaablak díszíti. A 
díszes főkapu a homlokzatból ugrik 
ki és külön oromzat fedi. A három
szögű oromzatban félkörös és lóhere
íves fülkék vannak, bennük Krisztus 
és az apostolok életnagyságú szob

rai lépcsőzetes sorrendben. A két 
szélső apostol már a tornyok aljába 
került. így kívánta ezt a harmónia. 
Valamennyinek könyv van a kezé
ben, csak Péternek van kulcsa. Alak
juk merev és közömbös. Krisztus 
arca is kifejezéstelen. A fejeket nim
bus övezi. A kapuzatot kifelé táguló 
ivek és oszlopok alkotják. Képzésük 
a legpazarabb. Előfordulnak mértani, 
hurkolt szalagos, pálcafonatos, hullá
mos díszítésű ivek. A kapu-béllet 
külső részén meander szalag fut vé
gig, a kapuzat aljában megtörik és 
vízszintesen fut tovább. A kapuzat 
oszlopfőit fantasztikus növény és ál
lati díszből képezett faragvány köti 
össze. A külső oszlopok egy-egy 
oroszlánnak nyugszanak a hátán s 
az egyház erősségét jelképezik.

Hasonlóan gazdag faragásúak a 
templom apsisai. Festői hatásúak a 
díszes párkányzatok, lóhere és fél
körű frízek, féloszlopok növényi fe
jekkel és levélcsomókkal Az apsiso- 
kat félkörű ablakok díszítik. Keretü
ket kőgolyócskák és oszlopok alkot
ják. Egy egy szögletben elhelyezett 
jelképes állati vagy emberi alakok a 
hitéletet példázzák. A keleti rész pár
kányain széles falszalagok és félkör
ivek húzódnak végig. \  templom déli 
kapuját Isten báránykája díszíti.

A templom belsejét három pár 
nyolcszögű pillér tagolja, a negyedik 
pár beleolvad a tornyok belső sarkát
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tartó falrészletbe. A pillérek folytatá
saként féloszlopok futnak a főhajó 
déli ablakainak magasságáig; ott dí
szes vállkövet kapnak, ezekre támasz
kodnak szakaszonkint a boltozat át
lós és keresztívei. A hajókat kereszt
boltozat fedi. Oszlopfők sűrű növé
nyi és állati ornamentikát kaptak. Az 
összekötő ivek korai csúcsivben vég
ződnek. A tornyok belsejében díszes

falfülkék vannak. Nyilván gyóntató 
fülkék voltak ezek. Ä bejárat köze
lében régi freskók nyomai látszanak.

Ha belépünk a templomba, a meg
ragadó látvány alázatosságra kész
teti lelkünket. A ránknehezedő kő
alakzatok súlya alatt érezzük gyen
geségünket és Isten nagyságát. A kő 
meglágyult, élővé lett, megszólalt a 
művész lelkén át.

Könyvek.

Charles W. Domville-Fife könv- 
vet írt a z  A m a z o n a s  f o l y ó  
m e n t é n  é l ő  v a d a k r ó l .  
(Unter Wilden am Amazonas. 
Leipzig. Brockhaus. 1926.) Beve
zetésül tájékoztat azokról a felfe
dezőkről és kutatókról, akik hozzá
járultak az Amazonas vidékének a 
feltárásához. Az Amazonas folyó tor
kolatát 1500-ban Vicente Yanez 
P i n z o n és Pedro C a b r a l  fedez
ték fel. A folyót édesvizű tengernek 
nevezték el. 1539-ben Peru felfede
zőjének testvéröccse, Gonzalo P i - 
7. a r r o Peruból indult útnak, átkelt 
az Andes-sn és az egyenlítő mentén 
kereste az édesvizű tengert. Ezt 
ugyan nem érte el, de megközelítette 
egyik mellékfolyójának, a Napo-nak 
forrásvidékét. E folyó mentén az ős
erdők lakói ma is növényindákból 
készített fonadékot viselnek vállukon 
és férfiak és nők egyaránt szoknyát 
viselnek. Ez a viselet lehetett alapja 
annak a feltevésnek, hogy az édes
vizű tenger környékén harcoló nők 
laknak. Ezekről a „nőkről" nevezték 
el a világ egyik legnagyobb folyóját 
Amazonasnak.

Pizarro aranyat is talált a Napo 
mentén. A csapat élelmiszere igen 
megcsappant. Pizarro erre csónakra

rakta az aranyat és elküldte vele 
hadnagyát, Francisco de Oreílaná-í, 
hogy a Napo mentén élelem után 
kutasson. Eleimet nem talált, de visz- 
sza sem fordulhatott a sebes sodrú 
folyón. 2000 km.-nyi utat tett meg a 
Napo folyón és 3500 km.-t az Ama- 
zonason le a tengerig. Jelentésében 
említi, hogy a Napo mentén minde
nütt harcoló asszonyok rontottak reá.

1595-ben Erzsébet angol királyné 
kedvelt embere, Sir Walter R a l e i g h  
járja be az Orinoco és Amazonas 
vidékét. Jelentésében említi, hogy 
bennszülöttek meséltek neki egy vá
rosról, amely messze bent a száraz
földön terül el és nagyon sok az ara
nya. E fantasztikus hírrel nagyon sok 
kalandort csábított erre a vidékre. 
De az ismeretlen terület állandóan 
izgatta a kutatók képzeletvilágát is 
és a 17. századtól a 20. század első 
negyedéig közel negyven utazó for
dult meg ezen a vidéken. Közülük 
sokan életüket vesztették ; vagy az 
indiánok ölték meg őket, vagy a ma
lária, beri-beri, kígyóharapás és éh
ség pusztította el őket. De ha tízszer 
annyian vállalkoztak volna is e vidék 
felkutatására, nem érhettek volna 
célt, oly nagy kiterjedésű a még fel
derítésre váró terület. Az egyenlítőtől
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5°-ra északra és 25°-ra délre ötmillió 
négyzetkilométernyi terület ismeretlen. 
Az Andok keleti lejtőitől a keskeny 
civilizált brazíliai partvidékig 5000 
km. és észak-déli irányban 3500 km. 
a hossza ennek az ismeretlen terü
letnek Guyana őserdeitől Gran Cha- 
co-ig. Akkora ez a föld, mint egész 
Európa, méltán viseli tehát „az el
veszett világrész“ nevet.

Az Amazonas torkolata vidékén 
a legnagyobb város Pará. Innen in
dult el leifedezőnk két kísérővel. Az 
út első szakaszát kis gőzösön tették 
meg. Első állomásaa Jaguár-sziget volt. 
Itt érezték először, hogy a trópusi 
vidéken a hőség és a rovarok vér- 
szomja alkonyaikor növekedik. A 
háló nem véd meg a rovarok ellen. 
Reggelre megdagadnak a csuklók és 
az arc gyulladásos lesz. A tábori ágy 
nem alkalmas nyughely, mert nem 
véd a földön csúszó és kúszó rovarok 
ellen. Jobb a függő-háló. De ebben 
keresztben kell feküdni. Mert ha he
tekig úgy fekszik az ember, hogy feje 
és lába magasabban van egyéb test
részénél, nem kerülheti el, hogy a 
derekában fájdalmas görcsök ne je
lentkezzenek.

A Para torkolatánál az Amazo
nas szélessége 50 km., feljebb ezer
nyi sziget közt 180 m.-re szorul ösz- 
sze a folyó. A sárga folyó számta
lan sok irányban iramlik tova a zöld 
szigetek közt; gyönyörű trópusi tájak 
tárulnak a szemlélő elé. A pálma 
tollas bóbitáját számos más fafajta 
zöld lombozatába rejti, kúszónövé
nyek, mint megannyi szalag és fűzér 
lógnak le az őserdő óriásainak ágai
ról. hatalmas gyökerek támasztópillé
rekként merednek ki a bozót zűrza
varából és a tisztásokon zöldes fél
homály derengésévé enyhül a trópu
sok ragyogó napsugara. A folyam 
partján fel-felbukkannak a kaucsuk- 
gyüjtők (caboclos) vékony cölöpökön 
épült szalmafedeles kunyhói. Gyer
mekeik rosszultápláltak, 90%-uk "be
teg. Mandioka-Iiszt, erdei gyümölcs

és hal a táplálékuk. Portugálok és 
indiánok összekeveredéséből előállott 
keverék-fajhoz tartoznak. Itt-oit talál
kozhatunk az egykor hatalmas t u p i- 
nemzetség félig civilizált utódjaival. 
Ezek is, a caboclo-k is a lingoa ge- 
ralt beszélik, a tupi-nyelv rontott dia
lektusát.

Az asszonyok fél meztelenek, vagy 
élénk piros szoknyát viselnek, a fér
fiak alsónadrágot és szalmakalapot. 
Lakásukban még főzőedény is alig 
van. A folyó partjai mintegy 200 km. 
hosszú szorost alkotnak. Ha ebből 
kikerül az ember, a sűrű erdő borí
totta part mentén alig lehet az élet 
nyomait fellelni. Néha hallható egy- 
egy jaguár ordítása, vagy álmából 
felriasztott majomcsapat kiáltása. Mi
előtt a korai reggeli órákban a fehér 
köd felszáll, elhallatszik a hajóra a 
papagájok rikácsolása. Ide-oda száll
tukban kacsák, kócsagok és kormo- 
ránok tűnnek fel. Sasok és keselyűk 
keringenek a levegőben és óriási ha
lak buknak felszínre a sárga víz 
mélységeiből. A meleg déli napon 
aligátorok sütkéreznek.

Santaremmel szemben ömlik a 
Tapajós folyó az Amazonasba. A 
két viz nem vegyül el, hanem szín
foltokat alkot. Napnyugtakor aranykar- 
min színben úszik minden : az Ama
zonas, a pálmák, a sziklák és a Ta
pajós folyó viola színén piros habok 
mutatkoztak. Ebbe a folyóba kanya
rodott be a kis gőzös és a végállomá
sig, Itaituba-ig 240 km.-t tett meg. 
Ezen túl a folyó már csak csónak
kal járható a sellők miatt. Lassan 
haladtak, óránként alig három kilo
métert. Itaituba felett a Tapajós folyó 
környéke csaknem teljesen ismeret
len. E vidéken kutatónk legnagvobb 
élménye az volt, amikor a folyó kö
zepén egy lefelé úszó csónakkal ta
lálkozott. Dr. Cabral, a híres gyűjtő 
ült benne. Cabral tíz esztendőt töltött 
az Amazonas folyó környékén.

Egyik faluban sötét bronz színű 
indiánokra bukkantak. A munkát aa
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asszonyok végzik, a férfiak vadász
nak, vadászfegyvereket faragnak, vagy 
lustálkodnak. A mundurucus törzs
höz tartoznak. A fiúkat 14 éves ko
rukban a bixa orellana magvaiból 
készített piros festékkel tatauálják. A 
súlyos betegeket és öregeket meg
ölik. Az asszonyok aligátor fogakat 
fűznek nyakukra.

A Tapajós medrét elhagyva, be
kanyarodtak egy nyugati mellékfolyó
jába, a Martinho-ba, azt remélve, 
hog> belőle átjutnak majd a Madeira 
folyóba. De a Martinho nagyon el
keskenyedett és így elhatározták, 
hogy a partján jól kipihenik magukat 
és azután visszafordulnak. A fák tör
zsei a táborozásul választott helyen 
húsz méter magasságig emelkedtek 
és a föld felett három méternyi lehe
tett az átmérőjük. Az árnyas bolto
zatról lelógtak a pálmák legyezői. 
Mint drótfonatok csavarodtak a kú
szó növények a fák törzsei köré és 
csomókban és szalagokban csüngtek 
le az ágakról.

A kis tisztáson túl egy szürke, 
odvas, hangyáktól kivájt fatörzs he
vert. A levegő fülledt volt és nyo
masztó, a nappali hőség után nyir
kos és hűvös. Amint a homály sű
rűbb lett, a környezet egy székes- 
egyház hajójához hasonlított; pillérei 
a sötét mélységből meredtek és vesz
tek el a magasban. A teljes sötét
séget csak a holdfény keskeny csíkja 
szakította meg a gyorsan hömpölygő 
folyam közepén.

Mikor másnap reggelinél ült a 
társaság, egy csónak tűnt fel benn
szülöttekkel. A fehérek láttára meg
ijedtek, de mikor ezek barátságos 
szándékuk kifejezésére elhajították 
fegyvereiket, az indiánok sok vesződ- 
séggel kikötöttek a táborhely mellett.

A jövevények az apiacás-törzs- 
höz tartoztak. Ez a törzs a Ta
pajós mentén 350 km2-nyi területen 
lakik. A tupi-nyelvet beszélik. A nők 
fűből font kötényt viselnek. Ez egyet
len ruhadarabjuk, A lábukon viselt

karika azt jelenti, hogy férjnél van
nak, vagy hajlandók férjhez menni. 
Ha valaki idősebb korában jut öz
vegységre, leveszi a karikát a lábá
ról, annak jeléül, hogy nem kíván 
többé férjhez menni. A csónakkal 
érkezetlek közül az egyik asszony egy 
emberi koponyát használt vízmerí
tésre, a nyílásai agyaggal voltak be
tömve. Nagy becsben tartott diadal
jelvény az ilyen koponya.

Másnap mégis csak vissza kel
lett fordulniok. Röviddel a visszafor
dulás után Bocca S. Manoelnél (S. 
Manóéi a Tapajós egyik .keleti mel
lékfolyója) egy állami őrségre akad
tak. Az őrség feladata, hogy a ben- 
szülöttekben barátságos érzületet éb
resszenek a fehérek iránt. Éjszakán
ként beszélőtölcséren át szólnak hoz
zájuk fák tetejéről, ahonnan messzire 
elhallatszik a hang és bejelentik, hogy 
a fehérek ajándékokat hoznak az in
diánoknak, a megbékítésnek másik 
módja az, hogy ajándékokat akasz
tanak a fákra és indián írásjelekkel 
felhívják a bennszülötteket, jöjjenek 
az őrállomás helyére, ott még szebb 
ajándékok várnak reájuk.

Santarembe visszatérve, szerzőnk 
egy heti pihenés után kis gőzösön 
folytatta útját az Amazonason az 1675 
km.-re fekvő Manaos-ba, a Rio Negro 
torkolatáig. Itt csak a partvidék is
meretes, mögötte minden járatlan ős
terület. A legnagyobb telepek egyike 
Itacoatiara, 130 km.-re a Madeira 
torkolatától. Ez ennek a folyónak 
legnagyobb rakodóhelye. A Madeira 
délről ömlik bele az Amazonasba. 
A Matto Grossoban ered a folyó. 
Egész hossza 1600 km.

Az Amazonas egy másik mellék
folyójának, a Rio Negronak a part
ján, torkolatától 15 km-re felfelé van 
Manaos. Csillogó fehérségű házak és 
tornyok, rovátkás, piros cseréppel 
borított tetők, a trópusi dzsungel zöld 
keretében. A dzsungel zöldjét he
lyenként vörösesbarna földfoltok, vagy 
a vízesések kékesfekete vize szakítja
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meg. A városnak van villanyvilágítása, 
drótkötélpályája és emelő daruja, de 
közvetlen közelében aligátorok és ja
guárok veszélyeztetik a biztonságot.

Manaosból gőzhajó vitte el uta
zónkat a Madeira folyón fel Porto 
Velhoba. Itt a Madeira-Mamoréi va
sút veszi fel az utasokat, hogy elke
rüljék a folyó 400 km.-nyi úton meg
megismétlődő vízeséseit. A vasút épí
tését már 1874-ben megkezdték, de 
a láz, a mocsarak és ellenséges tör
zsek miatt ismételten abba kellett 
hagyni. Csak 1913-ban készült el 
végleg. Utazónk Porto Velhoban vo
natra szállott, de nehány km.-es út 
után már elhagyta a vasutat Sao 
Antao-ban, a Mutum-Paraná folyó 
torkolatánál. Csónakot szerzett és két 
caripuna-indiánnal elindult a cari- 
puna-törzs egy közeli faluja felé, a 
Mutum-Paraná partján. Ez a folyó 
keskeny és sekély. Magas fatörzsű 
erdő szegélyezi. A bozót ritkább erre
felé, mint az Amazonas vidékén. A 
fák egymásba borulnak és elfedik az 
eget.

Egy napi evezés után elérték a 
caripuna-törzs faluját. Az emberek 
kis növésűek és sötétbronz színűek. 
Férfiak és nők egyaránt ruha nélkül 
járnak. Főtáplálékuk egy növényi 
gumóból előállított liszt, melyet „fa- 
rinha“-nak neveznek. E gumókat a 
„kassave“ gyökerein találják. Elede
lüknek igen kevés a tápértéke. Nagy 
vadakra nem igen vadásznak, inkább 
majmokra. Ügyes halászok.

Itt is megerősítették a Porto Vel
hoban hallott híreket, hogy északke
leti irányban ismeretlen, de harcias, 
vad törzsek élnek az őserdőben. Fel
keresésükre utazónk a Madeira egy 
másik mellékfolyóján, a Rio Gy-Para- 
ná-n indult el. A következő napok 
legnagyobb élménye a parton, 10 
méterre a csónaktól váratlanul fel
tűnt jaguár volt. Mikor észrevette a 
csónakot, mérgesen fújt és eltűnt.

A nagy folyókról az őserdő úgy 
tűnt fel, mint egy megszakítás nélküli

zöld fal. Közelről azonban feltárja 
szépsége minden varázsát. Vagy 15 
pálmafajt lehet megkülönböztetni. Az
tán ezüstös-fehérszínű törzsek tűn
nek elő a sötétzöld színű levéltal 
előtt és mint nagy zöld és piros er
nyők terítik szét koronájukat maga
san a végtelen zöld levéltenger felett. 
Zöld indák lógnak le a legmagasabb 
ágakról és orchideák és más hason
ló fajta növények virágai emelked
nek ki nedves és buja mélyedések
ből. És ha nyugaton lehanyatlik a 
Nap, az erdők zöldje átváltozik arany
ra, pirosra, sötétbarnára és ibolya 
színűre, míg végre kísérteties fekete
ségbe olvad.

Ha az Amazonas megárad, nem 
veszi fel mellékfolyóinak a vizét kellő 
mennyiségben és ezek is elöntik a 
partvidéket. Az állatvilág visszahú
zódik az árvizes területről, csak a 
kígyók, vizák, alligátorok, angolnák 
és rovarok felhő-gomolyagjai marad
nak ott. Most is árvíz volt és így 
néma csendben haladt a csónak fel
felé a Rio Gy-Paranára. A hét indi
án déli pihenőjét tartotta, mikor egy 
lelógó ágról egy kígyó esett be a csó
nakba. Egy louro machaco volt, zöld 
papagáj-kigyó. Evezővel agyon csap
ták.

Ahol a folyó nagyon elkeskenye
dett, sikerült ajándékok felmutatásá
val három indiánt közelebb csalni. 
A parintintin törzshöz tartoztak. Szí
nük világosabb mint a mundurucu 
törzshöz tartozóké, feltűnően kisnö- 
vésűek, alig ütik meg a 140 cm.-t. 
Hosszú tanácskozás után hajlandók 
voltak utazónkat falujukba elvezetni. 
Kunyhóik nagyok, több család be
fogadására szolgáltak. Minden csa
ládnak megvan a külön tűzhelye, me
lyen sohasem alszik ki a tűz. Kuny
hóik körül banánt, yukkát, kassave- 
gyökeret termesztettek. Vesszőből ko
sarat, függő-ágyat készítenek, vannak 
durva agyagedényeik. Fegyvereiket 
állatok rajzával ékesítik. Szakállas 
ember nincs köztük. Szakállukat kágy-
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lóhéjjal borotválják. Fegyvereikkel 
nagy vadra, madarakra és halakra 
vadásznak. Kedvelt ételük a majom
hús. Csónakjaik fatörzsből készülnek. 
Imádják a holdat, hisznek jó és rossz 
szellemekben és hogy ez utóbbiakat 
távol tartsák maguktól, ételeket he
lyeznek ki éjszaka a fákra. — Asz- 
szonyt csak akkor vehet maga mellé 
a férfi, ha vadászaton már elejtett 
egy vadállatot. Ennek az állatnak a 
nevét viseli azután egész életében, i 
A hold tiszteletére nagy ünnepsége
ket rendeznek. Az ünnep csatakiéig 
fásokkal kezdődik, tánccal folytató-’ 
dik és általános orgiával fejeződik 
be. A halott fejét levágják és bevi
szik a kunyhóba, testét az erdőben 
leteszik a vadállatoknak.

Bár napokig a parintintin-törzs 
vendégei voltak, ez nem akadályozta 
meg a házigazdákat abban, hogy tá
vozáskor nyílzáport ne zúdítsanak volt 
vendégeik csónakjára. De a nyilak 
nem találtak és így szerencsésen visz- 
szajutottak a Rio-Paranán a Ma- 
deire-folyóba. Utazónk Manaosba 
akart visszatérni, de útközben hallott 
arról, hogy az egyik őrállomás tisztje 
a Madeira egyik keleti mellékfolyója, 
az Aripuana mentén egy ismeretlen 
törzs után kutat és egy csónak éppen 
a tiszt és kísérői számára visz élel
miszereket. Utazónk ezzel a csónak
kal felvitette magát a Madeira part
járól az Aripuana felső folyásáig. Ott 
a torkolattól 360 km-re meg is találta 
a kutatókat. Ajándékok kihelyezésé
vel sikerült néhány bennszülöttet ma
gukhoz édesgetni, ezek aztán a tár
saságot elvitték a faluba. A lakosok 
az itogapu törzshöz tartoznak. Sze
mük véraláfutásos és felső ajkuk át 
van fúrva. A férfiak kétméteres úja
kat cipelnek magukkal. Az asszonyok 
zsinórra fűzött magvakat hordanak 
nyakuk körül és csípőjüket, meg csuk
lóikat színes szalmából készült fona
tok ékesítik. Vidámképű gyermekeik 
szelídített majmokkal játszadoznak. 
A kunyhók méhkasra emlékeztetnek,

több család befogadására szolgálnak. 
Találni bennök tökből készült ivó
edényt, fű/fakosarat, fából vájt edé
nyeket. A földön állati bőrök vannak 
kiterítve. Tűzhelyük nem a kunyhó
ban van.

Most már visszajutott utazónk 
Manaosba. Onnan rövid pihenő után 
északnak folytatta útját. A Rio Negrón 
indult felfelé, bekanyarodott ennek 
északi mellékfolyójába, a Rio Bran- 
coba, s aztán a Rio Uraricoeran és 
Rio Parimén át jutott el egy titokzatos 
sziklába vájt barlanghoz. Az út első 
része a Rio Branco melletti Boavistáig 
trópusi erdőségek közt vezet. Ott kez
dődik a síkság. Ez a helv 700 km-re 
van Manaostól. Teljes síkságból emel
kedik ki a titokzatos sziklabarlang is. 
Falaiba Írásjelek vannak beróva. A 
barlang rendeltetéséről bizonyosat 
nem tudni. Lehet, hogy templom volt. 
Nagysága megragadó, lenyűgöző, azt 
az érzést kelti, hogy csak földöntúli 
hatalom gördíthette ezt az óriási le
kerekített sziklatömböt a minden irány
ban sok mérföldre kiterjedő síkság 
közepére.

Domville-Fife Manaosból nyugati 
irányban hajózott tovább az Amazo- 
nason, az 1600km-re fekvő Iquitosba. 
Ez a városka Peru északkeleti részén 
van ; az Amazonast itt Salimoesnak 
nevezik. Az Amazonas torkolatától 
3500 km. és a Csendes Óceán part
jától 2000 km. választja el. Innen dél
nyugatra fordulva a Rio Bajo Mara- 
non és a Chimbiri-Yacu, majd egy 
eddig névtelen folyón, melyet szer
zőnk Indián-folyónak nevezett el, 
hosszú utat tett meg, mig eljutott a 
huambisa-törzs falujába. Ezek az 
indiánok a többi törzsektől eltérően 
csípőjük körül széles övét viselnek. 
A férfiak gyíkbőrből készített karpe
recét hordanak, az asszonyok színes 
magokból készült nyakláncot. Növé
nyi nedvekből piros és kék színekkel 
festik arcukat és testüket. Az asszo
nyok haja elől le van vágva, hátul 
hosszúra növesztik. Szeretnek'fürdeni,
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tiszták. A halakat méreggel elkábít
ják és így fogják m eg; a nagyobb 
vízi állatokat: tengeri tehenet, teknős
békát lenyilazzák. A tengeri tehén 
nevű hal két méter hosszúra is megnő.

A huambisa-indiánok többnejű- 
ségben élnek. A kunyhóban állan
dóan ébren tartják a tüzet; ha mégis 
kialszik, két fa egymáshoz dörzsölé
sével csalnak elő szikrákat. Mint min
den indián törzsnek, ennek is megvan 
a kábító itala. A Yukka növényből 
készítik. A halottakból varázslóik el
távolítják a vért és a holttestet egy 
bizonyos fából a tűz hatása alatt el
párolgó gőz mellett múmiává szárítják 
és volt kunyhója alatt elföldelik. El
lenségeiknek az előbbi eljáráshoz ha
sonlóan mumifikált fejét diadaljelvény
ként őrzik.

Következő útja szerzőnket ismét 
északra viszi az Ámazonastól. a Pu- 
tumajo mellékfolyója, az Igara Paraná 
felső forrásánál lakó ocaina törzshöz. 
Ezek bronzszínű testükre fehér sze
gélyű piros; kék és fekete díszítéseket 
rajzolnak. Tőlük még tovább északra 
van a nonuya törzs területe. Ezek 
kannibálok. Ä foglyul ejtett ellenséget 
meghizlalják és levágják, agyvelejét, 
szivét és jobb karját megeszik, hogy 
esze, bátorsága és ereje átmenjen a 
győztesekbe. Ezeket a lakomákat éjjel 
tartják és külön jel hívja össze az 
ünnepségre a törzs tagjait. Külsejük 
visszataszító. Foltos sárgás-barna a 
színük. A koka-növény leveleinek a 
rágásával kokaint szívnak fel ma
gukba.

Az Igara Paraná felső forrása kö
zelében tartózkodnak a carijona indiá
nok is. Ezek a Yagé-növényből italt 
készítenek, melyet a beri-beri ellen 
használnak. Elvezője elveszti öntu
datát és a Yagé-ital által előidézett 
öntudatlanság szerzőnk állítása sze

rint alkalmassá tesz telepatikus köz
lések felfogására. Ez a törzs is em
berevő.

Utazónk most végleg elhagyta az 
Amazonast és délnek vette útját az 
Ucayali mellékfolyó mentén. Ebben a 
vízben sok a folyami delfin és elég 
gyakori a teknősbéka. A nyugati part 
mentén lakó canibo törzsbeliek az 
öregeket és a betegeket megölik. A 
tőlük délre fekvő vampir-indiánok 
embervért és állatvért isznak. Kaschi- 
bos néven is ismeretesek. Tovább 
délre a Rio Pachitea mentén, a perui 
felső Montanaban lakik a chuncho- 
törzs. Ezek is megölik az öregeket 
és betegeket.

Az Ungonino törzsnél szerzőnk 
egy kegyetlen szokásnak volt szem
tanúja.

Ha egy leány a pubertás korába 
lép, a különösen megformált kunyhók 
egyikébe zárják be, ahol naponta 
csak kevés kaszavét és vizet kap. 
Erre összehívják a házasulandó ifja
kat és aki a főnöknek és a szülők
nek a legnagyobb ajándékot Ígéri, 
lesz a leány férje. A leányt kivezetik 
a kunyhóból, egy fához kötözik, kagy
lókon és fadarabokon megszólaltatják 
zenéjüket és a szerencsétlent ütni 
kezdik. Aztán a varázsló ráparancsol 
a gonosz szellemre, hogy hagyja el 
a lányt és bújjék a fába. Ha a lány 
a fájdalomtól elájul, ez azt jelenti, 
hogy a rossz szellem elhagyta és a 
vőlegény most már átveheti az el- 
aléltat. E szertartást nagy lakoma, 
tánc és dorbézolás követi.

Miután utazónknak sikerült itt is 
a távozásakor utána zúdított nyilzá- 
porból elevenen kikerülni, búcsút vett 
az indián-törzsek lakta területektől és 
a Cordillerák havas szorosain át le
ereszkedett a Csendes-Óceán part 
vidékére.
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Apró közlemények.
A TELEFON JAPÁNBAN.

A telefon Japánban, mint nálunk is, á l
lami monopólium. Azonban mig nálunk (ahol 
automata telefon van) azzal mindenki meg 
van elégedve. Jap án b an  á llandóak a p an a 
szok. Néha hónapokig tart, mig az új előfize
tőt bekapcsolják a hálózatba. A telefonké
szülékért és a bekapcsolásért az  előfizetők 
2U00 jent (kb. 5.550 P.) fizetnek. Újabban egy 
félig magánvállalat alakult 800 millió jen 
(2200 millió P.) alaptőkével,  melynek fele az 
államé. Ettől az új vállalattól várják, hogy 
javítson az állapotokon, amire biztató körül
mény az az eredmény, amit Dániában és 
Svédországban a magántársaságok felmutat
hatnak.

MEGTILTOTTÁK A KERESZTÉNY VALLÁS 
TANÍTÁSÁT KÍNÁBAN.

A kínai kormány külön rendeletét adott 
ki legutóbb a keresztény vallás tanítását ille
tően. E szerint elemi iskolákban a keresztény 
vallást egyáltalán nem szabad tanítani, a  m a
gasabb fokú missziós iskolákban pedig senkit 
sem szabad arra kényszeríteni, hogy ezt ta
nulja, vagy vallási gyakorlatokon részt ve
gyen. Nem szabad  iskolákban vallásos köny
veket kiállítani. Továbbá kínaiak csak akkor 
kapnak külföldi tanu lm ányújukhoz útlevelet, 
ha kötelezik magukat, hogy a keresztény val
lással behatóan foglalkozni nem fognak.

A kormány indoka ebben a  rendelke
zésben az, hogy nézete szerint a nép szelle
mi fejlődésére káros hatású az egyes vallá
sok erőszakos propagandája. Minden fejlődő 
embernek szabadon, semmitől nem ak ad á 
lyozva kell döntenie a felett, hogy melyik 
valláshoz csatlakozik.

AZ INDIAI NACIONALISTÁK BOJKOTTJÁ
NAK HATÁSA.

Az indiai nacionalisták tudvalévőén boj
kott mozgalmat indítottak az angol gyártmá
nyok ellen. Ennek már is mutatkoznak a h a 
tásai. Eddig 12 textil üzem szüntette be m ű
ködését, aminek további következménye, hogy 
mintegy 23 ezer indiai munkás vesztette el 
kenyeré t!

ÉHÍNSÉGEK A 19-1K SZÁZADBAN.

Az Indian Review legutóbbi szám ában 
egy indiai orvos számadatokat közöl a 19-ik 
szazad éhínségeinek pusztításairól. E szerint 
az évszázad első negyedében 5 éhínség volt, 
melynek 1 millió ember eseti áldozatul.  A 
második nsgyedbsn 2 éhínség volt s ez 40

ezer ember életébe került. A harmadik ne
gyedben nem kevesebb, mint 6 volt s oly 
súlyosak, hogy 5 millió ember pusztult el. 
Az utolsó negyed század mind a hármat fe
lülmúlta 18 éhínségével, mikor is mintegy 
15—16 millió ember halt éhen.

ÉRCKUTATÁS MADÁRTÁVLATBÓL.,

Egészen új módszerrel sikerült rézbányá
kat felkutatni Áfrikában. Arra a megfigyelésre 
jöttek ugyanis rá, hogy ott, ahol a rézérc erek 
a  felületre jönnek, nem terem meg semmiféle 
fa, de még bokor sem. Repülőgép felvétele
ket csináltak tehát azokon a vidékeken, ahol 
rezet gyanítottak s az így nyert topográfiai 
térképeken a vegetáció nélküli területeket 
nyomatékosan kiemelték. Kutató expedíciót 
küldtek azután azokra a helyekre, amelyek 
a térképen ily módon kiütköztek s ennek 
tényleg sikerült is egy ilyen helyen a világ 
egyik leggazdagabb rézbányáját megtalálni. 
Az illető hely lencse alakú, hossza 12 km., 
szélessége 3ü km. És pontosan megegyező a 
repülőgép felvétel foltjával.

„ESŐCSINÁLÁS“ AMERIKÁBAN.

Az elmúlt év nagy szárazsága idején egy 
elmés ember végigutazta Amerika „éléstárát" 
s meglátogatván az esőt áhító farmereket, a 
meteorológia legújabb tudományos vívmányai 
alapján esőt Ígért. Tetszés szerinti mennyiség
ben, de természetesen pénzért. A fizetés 
centiméterenkénti csapadék alapján történt, 
melynek egységéért, 1 cm.-ért 500 dollárt kért. 
Ha a szerződésben kikötött idő alatt tényleg 
esett az eső, be is nyújtotta számláját,  ha 
az esemény nem következett be, az illető tá
jon nem mutatkozott többé. Az elmés vállal
kozásnak egy darab ideig meg is volt a kellő 
anyagi eredménye, mert hisz hosszas száraz
ság után mindig esedékes is némi csapadék.

A tudomány szempontjából azonban a 
dolog egészen másként áll. E szerint a  mes
terséges eső létrehozás a lehetetlenséggel h a 
táros. Laboratóriumokban sikerül ugyan a 
levegő nedvességének kicsapása, de a légkör 
nagy tömegeiben, nagy szárazság idején ez 
olyan nagy energia felhasználását kívánná, 
ami a költségek szempontjából nem volnt 
fedezhető cm-enkénti 1000 dolláros összegből 
sem. 1 km2 területen 1 cm. eső előállításához 
2—4 millió lóerő kellene óránként 1

A BÁBELTORONY A NÉPEK LEGENDÁIBAN.

Frobenius Leo a négerekről szóló mun
kájában ismartati azaknek egy a Bábeltorony*



40 A F Ö L D G Ö M B

hoz hasonló mondájukat.  Érdekes, hogy egy 
francia kutató, Jacottet is tud egy ilyenről. A 
louyinégerek beszélték neki, hogy Niambe, a 
legnagyobb istenük, midőn egy pókszőtte fo
nálon az égbe mászott, így szólt az em be
rekhez : imádjatok engem. Az emberek azon
ban ehelyett ö sszebeszéltek : öljük meg Ni- 
ambet. Hogy az égi magasságba juthassanak, 
vastag cölöpöket ástak a földbe és ezekre 
újabb karókat kötöztek, mig ilyen módon egy 
nagy tornyot építettek. Ezen a tornyon azután 
felmásztak, mielőtt azonban az eget elérték 
volna, a torony alattuk összeroskadt, az em 
berek leestek és meghaltak.

Egy további „Bábellorony“ mondáról 
Hamberger német tudós ad  hirt. A wakulwe 
négerek úgy hiszik, hogy őseik egyszer el
akarták érni a holdat s ezért nagy tömegű 
fát hánytak egymásra. A farakáson megpró
báltak felmászni, de leestek és halálra zú
zódtak. Később mások megkísérelték ugyan
ezt, de elődeik sorsára jutottak.

Egy másik német tudós, Danholz J. J. 
egy német keletafrikai törzsnél, a wasuknál 
talált hasonló mondára. Ezek is azt hitték 
egy időben, hogy felülmúlhatják Istent és 
ezért egy óriási tornyot építettek. Kyumbi, a 
teremtő isten észrevette kísérletüket és a 
tornyot egy földrengéssel elpusztította.

EURÓPAI ŐSLAKÓK A KANÁRI 
SZIGETEKEN.

Kissé kalandosan hangzik, hogy az eu 
rópai őslakosságot képviselő Cromagnon em 
berek nyomait épen a Kanári szigeteken ta
lálják meg, azonban az objektiv tények mégis 
e mellett bizonyítanak. Wöfei dr., bécsi ku
tató. minden kétséget kizáróan kimutatta a 
Cromagnon típust a mai lakosságban. Nagy 
fáradsággal végbevitt kutatásai alapján bebi
zonyította, hogy a  kőkorszaki törzsek egy 
egész sora felületesen 20 év, teljes mérték

ben pedig 100 év alatt új európai nemzetté 
a lakulnak át.

AZ ARANY, MINT FIZETÉSI ESZKÖZ 
KÍNÁBAN.

Kínában csak egyes korszakok alatt volt 
aranypénz forgalomban. A Krisztus utáni 10- 
ik században  például W an g  veretett aranyat. 
1860-ban került forgalomba az  úgynevezett 
T’ai-ping pénz. Yunan 1918-ban amerikai 
aranyból veretett 9 millió dollár értékű pénzt. 
Ezek azonban már 1921-ben eltűntek a hasz
nálatból. Még 1919-ben Yuan Shi Kai képé
vel két sorozat került forgalomba. Azonban 
mindezek ma már csak gyűjtőknél találhatók.

Noha arany pénz Kínában ma sincs. Itt- 
ott vannak  forgalomban aranyrudak ezek 
vásárló értéke azonban teljesen a konjunk
túrától függ. Ezekkel azonban igen különös dol
gok történnek. Jön például egy amerikai ten
gerész Shanghaiba és beváltja arany dollár
jait kínai ezüst pénzre. Az amerikai dollárt 
Kínában megolvasztják, aranyrudakba öntik 
s az  U. S. A.-ba szállítják, ahol ezekért 
ezüstöt vesznek. Az U, S. A. pénzverdéiben 
azután az aranyrudakból ismét dollárokat 
vernek. S megtörténhetik az a fura eset, 
hogy mikor a tengerész Kinából visszatér az 
U. S. A.-ba, fizetését ugyanabból az aranyból 
vert dollárokban kapja, mint amelyeket Kíná
ban beváltott.

Kinának különben saját aranytermelése 
is van. 1888—1927-ig 98 millió taelnyi aranyat 
vittek be, de 200 milliónyit vittek ki. 40 év 
alatt tehát 100 milliónyi tael volt a kiviteli 
többlet (72 tael megfelel 100 dollárnak és a 
külkereskedelmi forgalomban 33.3868 gr. szin- 
ezüstnek fele! meg).

Kina aranytermelése ma évenkint 82,113 
kg.-ra rúg. Az arany legnagyobb részét az 
Amur mellékfolyójából, a Mohóból s egy ke
veset Mongoliából, Kansuból és Hsinkiangból 
nyernek.

F ig y e lm ez te té s  !

Figyelmeztetjük a  múlt évben belépett és még belépő tagtársainkat, hogy a  Föld- 
ajzi Közlemények-et csak  külön k ívánságra küldjük el tagjainknak. Ez a  folyóirat első 

sorban  a  szakem berhez szól, viszont a Földgömb a  földrajzi m űveltséggel bíró szé le
sebb körök lapja. Ezért a  Földgömböt elküldjük m indenkinek Mivel a  T ársa ság  anyagi 
eszközei nem elégségesek ahhoz, hogy a  tisztán tudom ányos kérdéseket tárgyaló szak
lapot is elküldje minden tagnak, tehát o lyannak is, aki esetleg ezek irán t nem érdeklő
dik, kérjük azokat a tagokat, kik a r ra  igényt tartanak , sz íveskedjenek ezt a  Földgömb 
szerkesztőségével (Debrecen, F erenc József-u. 24.) 1931 év január végéig egy levelező
lapon közölni.
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zatos és érdekes tartalmával a Társasága földrajz elméleti részével kevésb- 
bé foglalkozó tagjainak is hasznára akar lenni. A folyóirattal újabb bará
tokat és tagokat óhajtunk szerezni Társaságunknak. Folyóiratunkat szebbé 
és tartalmasabbá akarjuk tenni. Kérjük barátainkat és tagjainkat, hogy eb
ben a törekvésünkben jóakarattal támogassanak.

M I N D E N K I  G Y Ű J T S Ö N  T A G O K A T !

A k i a d á s é r t  f e l e l ő s '  d r .  M i l l e k e r  R e z s ő .

KERTÉSZ JÖZSEF KÖNYVNYOMDÁJA KARCAG. TELEFON : 26 ES 92.
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A FÖLDGÖMB
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA

Az „Itaiia“ katasztrófája.
,Az „Italia“ 1928. május 24-én 

az Északi Sarkról visszatérőben nagy 
köddel és erős ellenszéllel küzdött. 
A léghajó május 25-én reggel már 
a Spitzbergák közelében járt, de uta
sai a sűrű köd miatt nem tudtak 
pontos helymeghatározást végezni. 
Egyszer a 900 m. vastag ködiéteg 
fölé emelkedtek, egészen 1100 m. 
magasságig, de azután — d. e. 10 
óra tájt — újból lejebb bocsátkoztak, 
mintegy 300 m. magasságig, hogy az 
alattuk elterülő állójégen ellenőriz
hessék a sebességet.

A következő félóra alatt játszódott 
le a léghajó emlékezetes katasztró
fája. Ennek a félórának az eseményeit 
az alábbiakban mondja el Nobile 
tábornok, a léghajó parancsnoka.1

I.
Első gondolatom a sebesség meg

határozása volt. Csak két motor fu
tott, de mintha mégis gyorsabban ju
tottunk volna előbbre, mint az előbb 
hárommal.

1 Cikkünk további sorai szemelvények 
Umberto Nobile: A z „Itaiia“ északsarki útja 
című nemrégen magyar fordításban is meg
jelent könyvéből. (Cikkünk első része „A k a 
tasztrófa“ c. fejezetből közöl részletet, m áso
dik része „A katasztrófa o k a“ c. fejezetet tar
talmazza.) A fordítás munkáját B. Síkor Mag
dolna végezte, a magyar kiadást pedig Dr. 
Benda László  rendezte sajtó alá.

A Magyar Földrajzi Társaság tagjai a 
könyv 10 P-ős bolti árából 35°/o engedményt 
kaphatnak, ha ebbeli óhajukat Dr. Be,.da 
László tagtársunkkal (Szeged, Zárda u. 11.) 
közlik.

Már az első mérés azt mutatta, 
hogy sebességünk az álló jéghez vi
szonyítva mintegy 30 mérföld órán- 
kint. A szélnek tehát csökkennie kel
lett : a harmadik motort nem kellett 
futtatnunk. így a benzinfogyasztás 
gondja egy kicsit megint elodázódott. 
Ezenkívül nem akartam a léghajót 
mégegyszer olyan igénybevételnek ki
tenni, mini amilyet a fokozott sebes
ség jelentett arra nézve.

Egy kissé megnyugodva Maria- 
novai és Viglierivel az útirányt tanul
mányoztuk. Újabb mérésekkel sike
rült magasságunkat megállapítani. A 
rádiógoniometer segítségével pedig 10 
órára helyzetünket is sikerült kielégítő 
pontossággal megállapítanunk. A Ross 
szigettől 45 mérföldre ÉK-re és Kings- 
baylől 180 mérföldre ÉK-re kellett 
lennünk.

E megállapítások alapján kiszá
mítottam, hogy délután 3—4 óra táj
ban Kingsbayban kell lennünk. Va
lamivel később ilyen értelmű rádió
grammot akartam leadni.

A léghajón megint minden rend
ben volt. Mindenki újra elfoglalta he
lyét. Az iránykormánynál Malmgren 
állt, aki közben-közben Zappitól fel
világosításokat kapott. Cecioni, miután 
megvizsgálta és újból rendbe hozta 
a magassági kormányt, mellette is 
maradt. Cecioni mellett, a gázmano- 
méter és a motorokhoz szolgáló szó
cső között állt Trojani.

A kabin hátsó részében álltunk 
Mariano. Viglieri és én a hajózási 
asztalnál. Egyikünk amellett a Goerz-Szerkesztő.

M. T . AKAD.  K Ö N Y V T Á R A I
Növel., íl n .i ó . I



42 A F Ö L D G Ö M B

készülékkel, amelynek az asztal mel
lett volt a helye, sebességmérésekei 
végzett. Behounek, mint mindig, most 
is kísérletezett műszereivel. Pontremoli 
és Lago rövid idő óta fent aludtak a 
léghajó hátsó részében.

A gépészek mind helyükön álltak. 
Pomella, mint rendesen, a fargondo
lában volt, Caratti a balban, Ciocca 
a jobban. Ardüino, kinek Alessandrini 
segített, a folyosóról ellenőrizte a 
motorokat.

Most 200—300 m magasságban 
repültünk. A léghajó nagyon könnyű 
volt. Hogy e magasságban megma
radhassunk, alig észrevehetően előre 
hajlítva kellett tartanunk.

10 óra 30 perckor újra meghatá- 
roztattam sebességünket. A vezető
fülke első részébe mentem és a jobb 
ablakból, amely a magassági- és az 
iránykormány közölt volt, egy szines 
üveggolyót ejtettem le, hogy ilyen 
módon számíthassam magasságunkat.

Mialatt e méréssel foglalkoztam, 
Cecioni izgatott hangját hallottam : 
„Súlyosak vagyunk 1“

Amint ezt hallottam, azonnal a 
készülékhez rohantam.

A léghajó erősen farára hajolt, 
A hosszirányú hajlásmérő 15 osztás
résznyi emelkedést mutatott, ami 8 
fokos szögnek felel meg, ezzel szem
ben kétségtelenül rohamosan sülyed- 
tünk. A variométer másodpercenkint 
több mint félméteres esési sebességet 
mutatott.

Nagy és elkerülhetetlen veszély
ben voltunk: nem messze alattunk 
az állójég. Tüstént kiadtam a paran
csaimat. A legnagyobb nyugalommal. 
Pillanatig sem kételkedtem abban, 
aminek történnie kellett. S hogy meg
mentsük a léghajót, ha még egyálta
lán lehetséges ez, mindkét motort a 
legnagyobb teljesítményre kapcsoltat
tam, míg a harmadikat leállíttattam, 
hogy a léghajó fara felemelkedjék. 
Reméltem, hogy igy még elkerülhetjük 
a végveszélyt.

Azonnal odakiáltottam Alessan-

drininek, hogy másszék a léghajó fa
rára és javítsa ott meg a gázszelepe
ket Azt hittem, hogy egyikből kiöm
lött a gáz. Ez volt az egyetlen ma
gyarázata e pillanatban a léghajó 
hirtelen súlyosbodásának.

A gépészek ezalatt parancsaimat 
teljesítették. Pomella és Caratti 1400 
fordulatot hoztak ki motorjaikból, mig 
Ciocca nyugodtan, átgondolva leállí
totta az övét. A léghajó sebessége 
növekedett és közben 15—20 fokos 
emelkedést jegyezhettünk.

A motorok dinamikus ereje ily 
módon bizonyára néhány száz kg-ot 
tett ki.

És mégis továbbra is estünk. A 
variométer, amelyet nem tévesztettem 
szem elől. meggyőzött erről; sőt arról 
is, hogy egyre rohamosabban esünk.

Azonnal megértettem, hogy nincs 
itt már többé semmi segítség I Az a 
kísérlet, hogy gépi erővel egyenlítsük 
ki a léghajó nagy súlyosbodását, nem 
sikerült. Elkerülhetetlenül le kell zu
hannunk az állójégre. Megkíséreltem, 
hogy azonnal mérlegeljem a követ
kezményeket, már amint lehetett.

Ehhez mérten osztottam ki a kö
vetkező parancsokat: a motorokat 
azonnal le kell állítani, hogy az ütő- 
désnél elkerüljük a robbanást, a ne
héz fémláncot pedig le keli ereszteni. 
Ezt Cecionira bíztam, mig Zappit meg
bíztam, hogy vegye át Cecioni helyét.

Más tennivaló nem volt. Tökéle
tesen higgadt voltam és kimért pa
rancsokat adtam. Magatartásommal 
fenn tudtam tartani a léghajón a 
fegyelmet, úgy hogy mindenki gyorsan 
és meggondoltan teljesítette paran
csaimat szédítő esési sebességünk 
ellenére.

Közben félelmetesen közeljutot
tunk már az állójéghez.

Észrevettem, hogy Cecioninak 
nem sikerült a lánc kenderkötelét le
tekernie. Odakiáltoltam : „Gyorsan, 
gyorsan!“ Azután megjegyeztem, hogy 
a bal motor, amelynél Caratti volt, 
még nem állt le leljesen. Kihajoltam



A F Ö L D G Ö M B 43

a be loldali ablakon és teljes erőmből 
ordítottam : „Állítsd le a motort l“ Úgy 
tűnt fel, mintha a tisztek egyike paran
csomat mégegyszer ismételte volna 
E pillanatban láttam,hogy afargondola 
már csak mintegy 10 méternyire van 
az állóiéglől. Visszaléptem.

Ennek a rettenetes pillanatnak 
csúcspontjára teljesen tisztán emlék- 
szem. Alig volt időm, hogy eljussak 
a kormánykerekhez, Malmgren és 
Zappi közölt, amikor látom, hogy 
Malmgren, egyensúlyát veszítve, ré
mült arccal dűl rám. Közben ösztö
nösen a kormányhoz kaptam abban 
a reményben, hogy sikerül még a 
léghajót valami hómezőre irányíta
nom, hogy a7. ülődés erejét mérsé
keljem. De későn I Az állójég már 
csak néhány méternyire volt alattunk. 
Mindig közelebb jutottunk az össze
vissza töredezett, túróit jéghez. Száz 
és száz jégtuskó vad káoszban, egy
más hegyén-hátán s rianásokkal ke- 
resztül-kasul szelve várt bennünket. 
S máris itt volt az összeütközés. Bor
zalmas zajjal ülődött a gondola a 
jéghez. Odavágódott a fejem vala
hová és még meg tudtam azt érteni, 
hogy megsebesültem. Minden oldalról 
nehéz tárgyak fogtak körül és oda
szorítottak valahova. Anélkül, hogy 
valami helyi fájdalmat éreztem volna, 
egészen tisztán megállapítottam, hogy 
egyik tagom eltörött. Ekkor valami 
kemény dolog esett a hátamra, lelö
kött és én estem fejjel lefelé, ösztön- 
szerűleg behunytam szememet. Egy 
gondolat cikázott át agyamon : „Min
dennek vége I“ De már semmi sem 
nyugtalanított többé. Szám még vala
milyen szavakat motyogott.

Május 25-én történt 10 óra 30 
perckor.

Mindez végtelenül gyorsan ment 
végbe, körülbelül 2—3 perc alatt.

* **
Amikor ismét felnyitottam sze

meimet, egy jégtuskón feküdtem, a 
végtelen állójég közepette. Néhány

bajtársamat azonnal észrevettem, akik 
velem együtt estek le.

Pillantásomat az égre emeltem. 
A léghajót balra tőlem cipelte a szél 
lógó farával. Milyen borzasztó látvány 
volt a vezelőgondolájától megfosztott 
léghajó I Mindenütt szövedékdarabok, 
vasrészek, kötelek lógtak róla és a 
gondola bal fele is ott függött rajta. A 
ballonburkon néhány repedés látszott.

Szegény, megcsonkított léghajónk 
egyik oldalán ott állt fekete betűkkel 
az „Italia“ név. Szemem mintegy meg- 
igézve meredt hosszasan abba az 
irányba, mig csak láthattam a ködbe 
vesző léghajót.

II.
Amikor a füstoszlopról beszél

gettünk, amelyet néhányan láttak kö
zülünk, mindig újra és újra átéltük 
lélekben a katasztrófát s mégegyszer 
megpróbáltuk eldönteni, mi is okoz
hatta azt.

Malmgren adta meg rá az alkal
mat, hogy mindent mégegyszer tövi- 
ről-hegyire megbeszéljünk, amikor azt 
kérdezte tőlem, mit gondolok, nem 
kerültük volna-e el az egész kataszt
rófát, ha az ő tanácsa helyett az 
enyémet követjük és a Mackenzie 
irányát választjuk. Ilyen kérdésre ne
héz válaszolni. Annyi bizonyos, hogy 
amikor a Sarkot elértük, a kanadai 
partok irányában repültünk. Ha ak
kor nem fordulunk vissza, 26 órai 
kemény harcot takarítunk meg a leg
hevesebb északi széllel szemben. 
Akkor nem repültünk volna oly so
káig felfokozott sebességgel és nem 
kellett volna a léghajót olyan ha
szontalan munkával és semmi feles
leges fáradsággal terhelnünk.

Nem lehet csodálkoznunk azon, 
hogy nemcsak én, hanem mi vala
mennyien, akik a katasztrófa miatt 
ide zuhantunk, mindig újra és újra 
megtárgyaltuk, mi okozhatta ezt ; mi 
váltotta ki a léghajó hirtelen nehe- 
zülését.
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Ezekben a napokban gyakran 
voltunk hajlandók azt a kis repedést 
hibáztatni, amelyet a kingsbayi indu
lás előtt pár órával a ballonburkon 
fedeztünk fel; ezt azonban gondo
san kijavítottuk. Ha esetleg repedés 
lett volna a burkolaton, amelyet nem 
vettünk volna észre, akkor ennek sú
lyos gázveszteség lett volna a követ
kezménye.

Másrészről — nagyon természe
tesen — meg kellett próbálkoznunk 
azzal a feltevéssel is, hogy valami
képpen megtaláljuk az igazolását an
nak, hogy miért szakadt el oly hir
telen és kikerülhetetlenül a léghajó 
vászonburka, ami azután a kingsbayi 
repülésnél annyi viszontagságot oko
zott.

Az „Italia“ vászonburka, amint 
azt már másutt is említettem, nem 
volt olyan robusztusán erős, mint a 
„Norge“-é, mivel könnyebb anyagból 
készült. Azonkívül az is befolyásolta 
ellenállóerejét, hogy 19 napon át sza
badon érte szél, hó, eső, napsütés, 
röviden minden időváltozás.

Azonban még a rossz időnél is 
jobban megviselte a léghajó burko
latát az, hogy az a sok ember ide- 
oda szaladgált a léghajó hátán és 
gerincén, amikor a szakadatlanul hul
ló havat kellett ellapátolniok. Ez a 
huzamosabb ideig tartó föl-le sza
ladgálás és amint a havat kis botok
kal távolítgatták el onnan, könnyen 
okozhatott egy kis repedést a burko
laton. A szakadatlan hóvihar aggo
dalomban töltött napjaiban elrendel
tem azután, hogy a léghajó minden 
legkisebb részét pontosan vizsgálják 
meg. Semmi hibát sem találtunk és 
amikor utolsó utunkra indultunk 
Kingsbayből, teljesen nyugodtak vol
tunk léghajónk állapotát illetőleg.

Azonban kétség és aggódás töl
tött el, amikor már visszafelé jöttünk, 
nem szakad-e el hirtelen a ballon
burok éppen a máris megviselt és 
foltozgatott helyeken.

Valószínűbbnek láttam, hogy e

gyik vagy másik acélcső, amely a 
léghajó fémszerkezetének egy része 
volt, törött el, és pedig a léghajó he
gyes farán, amely az egész építmény 
minden szilárd és mozgatható részét 
egyesítette magában. Hasonló esetek 
nem voltak újak előttünk; azon for
dult meg minden, hogy a léghajó 
melyik bizonyos részén történt az 
acélcsövek eltörése. Ennek a léghajó 
típusnak határozottan a fara volt és 
maradt a legkönnyebben sebezhető 
pontja. Továbbá az is megtörténhe
tett, hogy a hosszú repülés fáradal
mai miatt, mivel szokatlanul nagy 
sebességgel haladtunk heves ellen
szélben, az armatúra egy része en
gedhetett és elszakította a léghajó 
burkolatát.

Amikor az első napokban pró
báltunk beszélgetni a katasztrófa oká
ról, gondolatunk mindig és mindig a 
ballonburok repedése körül forgott, 
azonban én, hogy valamivel agyon
üssem az időt az állójégen, kezdet
től fogva valami más lehetőségen 
töprengtem, alapjában sorra vettem 
minden egyes részletet, mindenféle 
lehetséges okot felhoztam magamban 
anélkül azonban, hogy valami ered
ményre jutottam volna

A valóságban elemi dolgok hiá
nyoztak ahhoz, hogy Ítéletet alkot
hassunk magunknak. Cecioni első 
alarmkiáltása — ő vette észre elő
ször a veszedelmet — és az álló
jégre való lezuhanásunk között rend
kívül rövid időköz telt el, legfeljebb 
2—3 perc lehetett. Semmi időnk sem 
volt hát, hogy valami megfigyelést 
lehessünk, mi is okozta a bajt. Ma
ga Alessandrini, akit megbíztam az
zal, vizsgálja meg, hogy a léghajó 
farán a gázszelepek rendben van- 
nak-e, nem jutott el ahhoz, hogy pa
rancsomat teljesítse, mert a kataszt
rófa igen gyorsan ment végbe.

Csak Cecionival beszélgettünk 
ekkor a katasztrófa más lehetőségei
ről is. Meg-megpróbáltuk, hogy va
lami elfogadható magyarázatot talál-
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junk arra, miért kezdett olyan hirte
len súlyosbbodni a léghajó. Lehetsé
ges volt az is, hogy a jégképződés 
feltörte és használhatatlanná tette a 
faron a gázszelepek biztonsági zá
rait. Ezen a ponton elveszett adata
ink további fonala Alessandrininél.

Annyi kétkedés és találga ás után 
Trojani mérnök megerősítette feltevé
sünket. Azt mondotta, hogy a lezu 
hanás pillanatában észrevette, hogy 
abban a manométerben, amely a far 
gázkamráiban uralkodó gáznyomást 
mérte, a folyadékoszlop óriási mér
tékben felemelkedett. Ezt pedig csak 
azzal lehet megmagyarázni, hogy a 
szövetből készült kipuffogócsöveket, 
amelyek arra szolgáltak, hogy a nyo
más kiegyenlítéséhez szükséges le
vegőt elvezessék, jégkristálykák töm
ték el, ami már annál könnyebben 
lehetséges volt, mivel a kipuffogó- 
csövek közvetlenül a szabad külső 
levegővel álltak összeköttetésben. A 
levegő, amely a hajóorr felől a far
kamrák felé hatolt, nem talált szabad 
utat, tehát megrekedt, emelte azt a 
nyomást, amely a zárószelepekre 
nehezedett.

Természetesen arra is gondoltam, 
hogy a léghajó hirtelen súlyosbbodá- 
sát valami — előre nem látott — 
légzavar okozhatta, amelyet — amint 
később megtudtam — a tromsői geo
fizikai intézet a katasztrófa pillanatá
ban észrevett és jelentett is. De ezt 
az okot, mint valószínűtlen megol
dást, elvetettem, mert nem igazolta 
kellőképen, hogy miért súlyosbbodott 
olyan hirtelen a léghajó.

Inkább azon feltevés felé hajol
tam, hogy amikor a sűrű ködön re
pültünk át, a léghajón erős jégkép
ződés indult meg. Hasonló jelensé
get már nem egyszer értünk meg és 
éppen röviddel a katasztrófa előtt is. 
Most újból megállapítottuk, hogy itt- 
ott tényleg jégképződést jegyeztünk 
fel. Ez — amint említettem — a kö
dön való átrepülésünk alkalmával 
jelentékenyen erősödhetett.

Végeredményben, ez utunk al
kalmával, a jégképződés miatt — 
amint azt többször is megállapítottuk, 
legalább egy tonnával lett súlyosabb 
léghajónk, ha nem többel.

A fentebbiek visszaemlékeztet
nek Malmgrennel római hivatalomban 
folytatott érdekes beszélgetésünkre, 
amikor részletesen megtárgyaltuk ex
pedíciónk veszélyeit és kockázatát. 
„Én úgy látom — vélte Malmgren — 
hogy a legnagyobb veszedelem min
dig a képződő jég marad.“ A „Nor- 
ge“-val tett tapasztalatok megtanítot
tak bennünket, hogy milyen gyorsan 
jéggé fagy a pára a léghajó fémré
szein, ellenben kevésbbé gyorsan 
képződik jég a külső vászonburko
laton. „De ameddig a külső ballon
burkon nincsen jég, folytatta ő, ad
dig nincsen komoly veszedelem. De 
ha valami okból mégis jég képződ
nék a külső burkon, akkor ennek, 
ha még olyan vékony is, gyors le
zuhanás lehet a következménye, ami 
pár perc alatt is megeshetik.“

Hosszú töprengések után, mikor 
már latbavetettem a katasztrófa min
den egyes kisérő mellékkörülményét, 
minden egyes feltevést, végül arra az 
álláspontra jutottam, hogy a kataszt
rófa oka talán a következő két je
lenség lehetett: erős jégképződés, 
melyet valószínűleg a nedves, meleg 
légréteg átrepülésénél az erősen le
hűlt léghajó váltott ki. Ez tette a lég
hajót annyival nehezebbé. Ezzel csak
nem egyidejűleg vagy gázveszteség 
történt, vagy a szelepek dugultak el; 
ennek volt a következménye az a 
nyomásemelkedés, amelyet Trojani 
észrevett. Esetleg a ballonburok is 
megrepedhetett, valószínűleg az ar
matúra egyik acélcsövének eltörése 
folytán.

Minden feltevésünk közül, ame
lyeket csak el tudtunk képzelni, ezt 
tartottam a legvalószínűbbnek. Mór 
ha csupán csak azt a két kézzel 
fogható tényt vesszük is figvelembe, 
hogy — elsősorban — a léghajó
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tartósan könnyű maradt, másodsor
ban, hogy a súlyosbbodása olyan 
hirtelen növekedett, hogy a lezuha
nást már el sem tudtuk kerülni.

És mégis, ez is csak feltevés. 
Hogy mi volt a katasztrófa igazi oka, 
örök rejtély marad. Azok, akik a ka
tasztrófa igazi okát ismerik s felvilá
gosíthatnának bennünket: szerencsét
len társaink, akik az „Itália“ roncsán 
maradtak és a ballonburokkal együtt 
eltűntek, s azok is maradnak. Meny
nyire szerettem volna, ha feltalál hat
juk őket s még csaknem ma is, pe
dig emberi lehetőség szerint ma már 
semmi remény, hogy valamelyik is 
előkerüljön s csodával lenne határos, 
ha valamelyikük visszatérne.

Az egyetlen, amit valamennyien 
mindig újra és újra, mint feltétlen 
tényt hangsúlyoztunk, az, hogy az 
események olyan rettentő gyorsaság
gal játszódtak le egymás után, hot y 
bár a legnagyobb lélekjelenléttel tet
tük meg az elővigyázati intézkedé
seket, nem tudtuk már a katasztrófát 
elkerülni. Abban a kél-három perc
ben, amig a lezuhanás tartott, töké
letes higgadtság és körültekintés ural
kodott a léghajón, sőt akkora volt 
még a fend és fegyelem, hogy nyu
godtan kiadhattam rendelkezéseimet 
és neki is kezdtek kivitelüknek.

Szükségesnek tartom, hogy ezt a 
kérdést egv kissé részletezzem még.

A lezuhanás után nyomokat ta
láltunk a hóban, amelyeknek pontos 
vizsgálata kimutatta, hogy abban a 
pillanatban, amikor lecsapód unk az 
állójégre, a hajó fara oldalszelet ka
pott. A lezuhanás hevességének oka 
tehát a léghajó saját sebességében 
rejlett, amelyet még fokozott a szél 
is. Ez a magyarázata annak is, hogy 
a hajó jobboldalára csapódott. Ez 
egyébként szerencsés véletlen, mert 
enélkül a rádiótelegráfiai állomás 
nem zuhant volna le velünk a jégre.

Az is fontos tény, hogy a szél 
a felszín közelében közel sem volt 
olyan heves, mint a magasban, ahol

legutóbb repültünk. Csupán 4 méter 
másodpercenként. Ha figyelembe 
vesszük azt, hogy a lezuhanás előtt 
egy perccel a léghajó saját sebessé
ge közel 100 km/óra volt, nagyon 
valószínű az a feltevésünk, hogy a 
szél hatása nélkül is nagyon heves 
lett volna lezuhanásunk.

Mindenesetre tény az, hogy a 
repülés tartama alatt az ellenszél 
majdnem pontosan élűiről találta a 
léghajói s a zuhanásnál mégis majd
nem 90 fokkal elfordult.

Hogy ez hogyan és miért történt, 
bajos volna megmondani. Ismeretes 
dolog; ha saját sebességünkhöz vi
szonyúvá erős széllel repülünk, na
gyon nehéz a pontos irányt betarta
ni. Rendesen 20, esetleg 25 fokos el 
térítéssel kell számolnunk jobbra, 
vagy balra. Lehetséges, hogy elég 
volt az a rövid pillanat ahhoz, hogy 
a kormányozallan léghajó egy fordu
latot tegyen, amikor Malmgren — 
tudatára jőve annak, hogy elkerül
hetetlenül levágódunk az állójégre 
— elvesztette hatalmát a kormány 
felett. S ez a fordulat olyan erős 
volt, hogy most már a szél oldalba 
kapta a léghajót.

Bizonyos az is, hogy abban a 
pillanatban, amikor Malmgren eleresz
tette a kormányt, gyorsan ulánakap- 
tam abban a reményben, hogy a 
léghajót sikerül sík hómezőre kormá
nyoznom. Sajnos azonban, már pár 
másodperc múlva bekövetkezett az 
állójégre csapódásunk s igy beavat
kozásomnak nem lehetett már sem
miféle eredménye.

Az — a különböző alakban 
megnyilvánuló — vélemény, hogy a 
léghajót pontosan elől, a csúcsán ta
láló ellenszél csökkenti a lökés ere
jét, feltétlenül jogos. De mivel ilyen 
gyorsan történt meg mindez, nem 
volt időnk, hogy gondoljunk akár a 
szélre, akár arra, hogy a léghajó ki
tért az irányából.

A parancsnok első kötelessége, 
hogy — mihelyt jelentették neki, hogy
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a léghajó súlvosbbodni kezd — pró
bálja azt azonnal dinamikailag ellen
súlyozni és rendelje el rögtön az 
elővigyázati rendszabályokat. Ez meg
történt : azonnal kiadtam s azonnal 
végre is hajtották azokat. Amikor 
észrevettem, hogy lezuhanunk, azon
nal elrendeltem, hogy állítsák le a 
motorokat, hogy így a robbanást el
kerüljük, másrészt az ülés ereje se 
legyen akkora. Ugyanakkor elrendel
tem azt is, hogy dobják le egyetlen 
ballasztunkat, amely még a léghajón 
volt.

\  motorok leállítására vonatkozó 
parancsomat a fargondola és a jobb
oldali motorgondola gépésze azonnal 
teljesítette. Nem kapcsolták ki azon
ban a hajó baloldali motorját. Való
színűleg a mehanikus jelzőkészülék 
felmondta a szolgálatot. A vezető
gondola baloldali ablakához léptem 
és kénytelen voltam a parancsot 
hangerősítővel lekiabálni mindaddig, 
mig azt nem láttam, hogy teljesítet
ték azt. A motor megkésett leállítása 
természetesen csak növelte az ütkö
zés hevességét.

Későn eresztették le a ballasz
tul szolgáló fémláncot is. Ezt a lán
cot kenderkötél tartotta, amelyet Ce- 
cioni nem tudott idejében megolda
ni. Izgalmában biztosan nem is gon
dolt arra, hogy el is vághatná. De 
ha még gondolt volna is erre, nem 
volt már idő ahhoz, hogy kést ke
rítsen.

Mivel a lánc nem volt egészen 
szabadon, mint fék működött abban 
a pillanatban, amikor a jeget érin
tette. Ezért azután, hogy a fargondo
la a jégre vágódott, a léghajó is orrá
val és a vezetőgondola elülső felével 
hevesen az állójégre zuhant

így magyarázhatjuk meg azt is, 
hogy szegény Pomella után, kinek e 
lezuhanás életébe került, miért éppen 
én voltam kitéve a legerősebb üt
közésnek : mert a parancsnoki ka
bin nevezett, elülső részében tartóz
kodtam.

Ahogy a katasztrófa okait meg
beszéltük egymással, éppúgy arról is 
tanakodtunk, mi sors érte léghajón
kat, amelyet a szél játéklabdaként 
repített magával.

Ahogy az állójégen tanácskozá
saink alkalmával mindig arra a vég
következtetésre jutottunk a kataszt
rófa okait illetőleg, hogy a léghajó 
hirtelen súlyosbbodását valami meg
magyarázhatatlan okból eredő gáz
kiömlésnek kellett okoznia, éppúgy 
meglehetősen biztosnak gondoltuk azt 
is, hogy a léghajónak 20—30 km-es 
út után, mialatt a szél kénye-kedvé- 
re sodorhatta ide s tova, le kellett zu
hannia.

Bár, amikor a léghajó lezuhant 
a jégre, kb. 2 tonnát vesztett súlyá
ból, sőt gázvesztesége is volt, még 
néhány percig a levegőben marad
hatott.

Később azonban feltétlenül ne
héznek kellett lennie, még akkor is, 
ha Arduinonak sikerült minden fe
leslegeset ledobálnia a léghajóról ; 
igy a tartalékbenzinkészletet is, mint
hogy arra sem volt többé szükség : 
a csavarok eltörtek, a motorok meg
sérültek ; a tartályok csak ballaszt
nak voltak jók.

A benzintartályok ledobásakor 
keletkezhetett az a füstoszlop, ame
lyet bajtársaim — sejtésük szerint 
— mintegy 10 km. távolságban lát
tak volt.

Ha ledobáltak is minden nélkü
lözhető dolgot, csak az állójégre kel
lett a léggömbnek is lezuhannia és 
pedig — számításunk szerint — leg
feljebb 20—30 km-nyi távolságban 
balesetünk színhelyétől.

Hogy a levegőben robbanás kö
vetkezett volna be, meglehetősen ki
zártnak látszott, hisz semmi ok sem 
volt a gyulladásra : a motorok leál
lítva. Ellenben az ütközés pillanatá
ban robbanás is bekövetkezhetett, 
akár elektromos kisülés miatt, akár 
más okból.

De mindezek csak többé-kevésb-
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bé jogos feltevések. semmi határozottat sorsáról. Mi, akik
Arduinon és öt társán kívül sen- lezuhantunk, csak annyit tudunk tel

ki sem volt jelen, mikor a ballonbu- jes határozottsággal, hogy a léghajó 
rok tönkrement. Senki sem állíthat roncsa eltűnt a ködben.

Az indusok mithikus földrajza s a Himálaja 
hatása az ind képzeletre.

Irta : BAKTAY ERVIN.

A régi indusok nyitott szemmel 
vizsgálták környező világukat és már 
évezredek előtt sok oly jelentékeny 
felfedezést tettek a természettudomá
nyok terén, amelyek a nyugati tudo
mány legújabb eredményeivel is össz
hangban állanak. Azonban a bölcse
leti spekulációra és vallásos szemlé
letre hajló ind szellem a fizikai vi
lágról szerzett ismereteit is a szimbó
lumok és mithoszok csillogó ködfáty- 
íába szerette burkolni. A beavatottak 
számára ez a fátyol átlátszó volt, de 
az avatatlanok szeme elől elrejtette 
a Természet kimeríthetetlen soksze
rűségének zűrzavaros, riasztó, meg
tévesztő vizióját. Az ind bölcselet és 
vallás mindennél nagyobb súlyt he
lyezett az egység gondolatára. A lé
tezés egészét tekintette, s épen ezért, 
a természettudományos felismerése
ket, amelyek az elmét a részletekre, 
a határolt jelenségekre terelték volna, 
egy misztikus világkép egységébe 
foglalva állította a hívők elé.

A Természet rendkívül mély ha
tást tett a régi indusokra, mint ahogy 
az ind lelket manapság is erős gyö
kerek kapcsolják a természethez. — 
Helyesen állapította megRabindranáth 
Tagore, hogy az ind kultúra a termé
szetben, az erdőben gyökerezik és 
mindig a természethez tér vissza fel 
újító erőért, ellentétben a nyugati kul
túrákkal. amelyeket városok hoztak 
létre. Az ősi ind-árják nagy bölcsei

és vallásalapítói az erdőkben tanyáz
tak, közvetlen, bensőséges kapcso
latban a természet minden megnyil
vánulásával. A hindu vallás legérte- 
kesebb felismerései is az erdők mé
lyén, a hegyek magányában szü
lettek.

A nyugati tudomány eleddig azon 
az állásponton volt, hogy az ind-árják 
valahonnan messze északról, Közép- 
ázsiából vándoroltak India területére. 
De a hindu bráhman-hagyományok 
mitsem tudnak erről. Legősibb tradí
cióik is csak Kasmírra utalnak, a Hi
málaja hegyláncai közé zárt magas 
fensikra. A bráhmanok Kasmírt tart
ják az ind-árják őshazájának és ha 
figyelembe vesszük a legrégibb ind 
irodalmi és költészeti emlékeket, el 
kell ismernünk, hogy sok szól az 
orthodox álláspont mellett, míg a nyu
gati tudományos hipotézist jóformán 
semminő tény nem támogatja. Tud
nunk kell, hogy a Védák — az ősi 
ind Szentkönyvek, amelyek évezre
deken át szálltak atyáról fiúra élő
szóban, mielőtt leírattak volna — 
egyetlen helye, egyetlen leiró részlete 
sem utal oly területre, amely a Nagy 
Himálaja hegyláncától északra fe
küdt volna. Szinte elképzelhetetlen, 
hogy a távoli évezredekbe visszanyúló 
ősi hagyományok ne emlékeztek vol
na meg egy legendás őshazáról a 
Himálaján túl, ha a faj valóban Kö- 
zépázsiából származott volna. Hiszen
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minden más nép, amelyről az egy
kori vándorlás kimutatható, megőrizte 
ennek emlékét legendáiban és mit- 
hoszaiban. Ugyan a Védák, valamint 
a régi ind hagyományok is, számta
lan utalást tartalmaznak az egykori 
vándorlásra, a faj lassú előretörésére 
dél felé, ám ezek az utalások föld
rajzi, klimatikus, stb. vonatkozásai 
nem alkalmazhatók Középázsiára, el
lenben annál pregnánsabban emlékez
tetnek Kasmír, a Pandzsáb, majd a 
Gangeszvölgy területeire. Pozitív bi
zonyíték hiján célszerű elfogadni a 
bráhmani hagyomány nézetét, vagyis 
azt, hogy az ind-árják valószínű ős
hazája Kasmír volt és innen indultak 
el India meghódítására.

Azt, hogy az ind-árja szellem elő
ször a hegyek közt eszmélt magasabb- 
rendű öntudatra, meggyőző erővel 
bizonyítja az az eltörölhetellen be
nyomás, amelyet a Himálaja tett az 
ind képzeletre. A Himálaja, mint az 
Istenség Trónszéke, mindennél alap
vetőbb gondolatként jelenik meg a 
hindu világképben. Még több ezer 
Kilométernyire a Himálajától, lenn 
Délindiában is elválaszthatatlan a 
Himálaja tisztelete a hindu vallástól, 
holott Délindia hindusága fajilag tö
kéletesen elüt az ind-árjáktól. De a 
déli dravida népeket az északról ér
kezett ind-árják térítették a bráhmani, 
vagy másként hindu vallásra, s azok 
a képzetek, amelyeket a térítők ma
gukkal hoztak őshazájukból, a Hi- 
málaja tájairól, az új vallással együtt 
gyökeret vertek mindenütt, ahová az 
ind-árja gondolat eljutott.

Az eredeti ind-árja vallási esz
mékből a szektáknak és vallásoknak 
egész sora keletkezett. Ezek némelyi
ke, mint pl. a buddhizmus és dzsai- 
nizmus, meglehetősen eltávolodott 
az orthodox hinduizmustól. A hindu 
szellem idegennek érezte a buddhiz
must és az új hitet hovatovább tel
jesen kiszorította India területéről. De 
a buddhizmus, az ellentétek dacára 
is, azért épúgy átvette a Himálajá-

ból eredő régi szimbólumokat, a hegy
világ vallásos emlékeit, mint minden 
ind eredetű vallás Indiában. Csupán 
az történt, hogy a buddhista világ
képben a Himálaja csúcsain lakozó 
hindu istenek helyét a buddhista 
Pantheon alakjai foglalták el. Mindez 
kétségtelenül igazolja, hogy a Himá
laja maradandó, elmoshatatlan ha
tást tett az indus képzeletre.

Az ősi ind mithikus földrajz a 
Földet mint valami óriási lótuszvirá
got fogta fel. A kozmikus világtenger 
végtelenségei fölött lebegett Visnu, az 
Egyistennek fentartó, életetadó megje
lenési formája, s az ő köldökéből 
sarjadt ki a világlótusz, Brahmáva!, 
az Isten teremtő, alkotó lényegének 
megjelenési formájával együtt. Brah
ma népesítette be a világot, mint 
Teremtő, de művének bevégezte után 
szükségképen háttérbe szorult az Is
tenség két másik, mindig ható alak
jával, a fentartó Visnuval, s a pusz
títva megújító Sfudval szemben. A 
világlótusz közepét, a virág magtokját 
a Himálaja jelképezte. A négy főszi
rom a Himálajától a négy világtáj 
felé elterülő földrészeket szimbolizálta 
Indiát magát pedig a Világlótusz Déli 
Szirmának nevezték. A középpont, a 
Himálaja égbenyuló hegyvilága, volt 
az istenség trónusa; az ind képzelet 
számára ott, a jégborította hegycsú
csokon lakozott az Isteni Háromság 
két állandóan jelenlévő, szünetlenül 
ható, munkálkodó személye, Visnu 
és Siva.

Visnu otthona a hindu mitholó- 
gia szerint a titokzatos Méru hegy, s 
a Méru nyilván nem egy bizonyos 
földrajzi pontot, hanem a Himálaja 
egészét jelenti. Hiszen Visnu, a Lé
tezés Gyökere, valóban központi he
lyet kell, hogy elfoglaljon a Világló
tusz szivében, míg Siva, akinek tény
kedése a világrendben kézzelfogha
tóbb, nyilvánvalóbb, már földrajzilag 
is meghatározott helyen, a szent Kai- 
lász hegy csúcsán tanyázik. A Kai- 
lász tibeti területen emelkedik s mint
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nevezetes vízválasztó ezzel a mit- 
hosszaj kapcsolódott, hogy India leg
nagyobb három folyama, a Gangesz, 
az Indus és a Brahmaputra, a szent 
hegy lejtőin erednek. Ha ez a meg
állapítás nem egészen felel is meg 
az ismert földrajzi tényeknek, azért 
elhamarkodott ítélet lenne tévesnek 
nevezni. Az Indus valóban a Kailász 
északnyugati oldalán ered, s ha azt 
a hegységtömböt, amely fölött a 
Kailász uralkodik, egységesítve fog
juk fel, akkor a Bráhmaputra (Tibet- 
ben Tszang-Po) szintén a Kailász vi
dékén fakad, a keleti oldalon. A 
Gangesz azonban jóval messzebb, a 
Kailásztól délnyugatra ered, Bhadri- 
náth fölött és földrajzilag nem hoz
ható közvetlen összefüggésbe a Kai- 
lásszal. A bráhmani hagyomány 
azonban azt tartja, hogy a Gangesz 
forrása igenis a Kailász oldalán van, 
de eltűnve a föld alatt. Bhadrináth- 
nál tűnik ismét elő.

Ezt a kérdést eddig még tudo
mányosan nem telték vizsgálat tár
gyává. A beható tudományos kuta
tás még igazolhatja a hindu hagyo
mányt. Ugyanis tagadhatatlan, hogy 
a régi bráhmani felfogás sok megál
lapítását a nyugati tudomány is iga
zolta, miután a mithikus fátylat le
szakította róla. Meglepő, mennyire 
megfelel sok ősi ind nézet a legmo
dernebb tudományos tényeknek. Hogy 
egyebet ne említsek, elég az ortho
dox bráhmani időszámításra utal
nom : ez időszámítás szerint a jelen 
világ teremtése óta 1,955,881,030 év 
telt el. Ha ezt a fantasztikus számot 
nem is lehet ellenőrizni, annyi bizo
nyos, hogy a világ egyetlen ismert 
vallása sem tételez fel ily magas kort 
a világ létezésével kapcsolatban. Min
denesetre gondolkozásra késztet az a 
tény, hogy egyedül az ind-bráhmani 
időszámítás áll összhangban azzal az 
évmilliárdokra tehető múlttal, amelyet 
a modern tudomány geológiai kor
szakai s naprendszer-kialakulási el
méletei feltételeznek. A modern tu

domány kutatásai más területeken is 
meglepően közel jutottak a régi ind 
világfelfogás megismeréseihez : a leg
újabb orvostudományi eredmények 
feltűnően egybehangzanak az ind 
Ajurvéda (ősi hindu orvostudomány, 
szószerint élet-tudomány) s az ind 
bölcsészeti rendszerek fiziológiai és 
pszichológiai megállapításaival. Esze
rint feltehető, hogy a modern tudo
mány a régi ind földrajzi felfogás sok 
nézetét is még igazolhatja.

A Himálaja nemcsak a Világló
tusz közepét jelentette, hanem azzá 
a központi maggá vált, amely köré 
az ind világkép szabályos kristálya 
jegecedett. A Himálaja mindvégig 
megmaradt az emberfölötti világ szim
bólumának, ahonnan az isteni erő- 
nyilvánulások a Föld életét kormá
nyozzák. A Himálajából eredő folya
mok szentekké váltak a hinduk sze
mében, mintha csakugvan az isteni 
világ tisztító erejét hordoznák hullá
maikban. A Gangesz e folyamok 
közt a legszentebb s eredetéhez mély 
szimbólumokban gazdag mithosz fű
ződik. A Gangesz (helyesebben : 
Gangá) az égből hullott Siva fejére
— az égi Gangát a Tejút jelképezi
— majd Siva hajában útját vesztve 
ezer évig bolyongott, míg ismét fel
színre bukkant és tovább folytathatta 
útját. Ez a legenda a Kailászról ere
dő folyó eltűnésére utal, amelyről 
föntebb szóltam. Nem szabad elfe
lednünk, hogy az ind képzeletben 
a Kailász hegyének és Sivának fo
galma egymásba olvad : a Hegy sok
szor magát az Istent szimbolizálja. 
Tehát a Siva hajzatában eltűnő s 
útját kereső Gangá legendája föld
rajzi értelemben megfelel annak a ha
gyománynak, hogy a Gangá a Kailász 
közelében eltűnik a föld alatt és csak 
Bhadrináthtól északra bukkan ismét 
felszínre.

A Gangá, amelynek völgyében a 
Himálaja hegyvidékéről elindult no
mád ind-árják előrenyomultak, szintén 
rányomta bélyegét a földrajzi felfo
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gásra. A szent folyónak útmutató irá
nya, a keleti irány, vált a fő világ
tájjá. Az indus felfogás nem az észak
hoz viszonyítja a világtájakat, mint 
mi a nyugaton, hanem a kelethez. A 
Gangá kelet felé folyik, tehát az elő
renyomuló árják számára az egye
nes, előre vezető irányt jelentette. Ezt 
fejezi ki a „kelet" fogalmának szansz- 
kiit szava is : purvá, előre, egyene
sen. Csak így érthetjük meg az északra 
alkalmazott uttara (fenn, balkéz fe
lől) és a délre vonatkozó daksina 
(jobbkézfelől) kifejezéseket, s azt, 
hogy a nyugat-ot a prafícsí (hátrafe
lé! szó fejezte ki Ez a felfogás egyéb
ként megfelel a Föld mozgásának is, 
hiszen ha kelet felé fordulunk, való
ban a föld forgásának irányába, 
vagvis e mozgás szempontjából előre 
nézünk. A szimbolikus világkép mel 
lelt a régi ind tudománv, mint azt a 
Kr. u. hatodik évszázadból származó 
csillagászati munka, a Szurjaszidd- 
hánta bizonyítja, különben eljutott  
annak a felismeréséig is, hogy a Föld 
gömbalakú és az űrben lebeg.

A régi indusok töviről-hegvire 
átkutatták és megismerték a „Világ
lótusz déli szirmát“. Indiát. A Rámá- 
jana éposza, amely kb. ezer évvel 
időszámításunk előtt keletkezett, már 
tele van földrajzi utalásokkal s ezek 
óriási területre vonatkoznak. Az epi
kus történet magva az a nagv ut, 
amelyet a száműzött királyfi, Ráma
— Visnu egyik földi megtestesülése
— tett meg. Ajódhjá- ból (a mai 
Oudh), vagyis Eszak-Indiából indult 
el s végigvándorolt Közép- és Dél- 
Indián, átkelve végül Lanka, vagyis 
a későbbi Szilán (Ceylon) szigetére 
is. Az epikus költemény, amely ta
lán ind-árják északról dél felé történt 
előnyomulását jelképezi, mindeneset
re a világ legrégibb útleírása és ko
moly földrajzi ismereteket tartalmazó 
műve. Miután Ráma, mint az Isten
ség megtestesülése (avatár-ja) rend
kívül nagy tiszteletben állt és áll ma 
is a hinduk előtt, legendás útjának

minden egyes fontosabb állomása 
szent hellyé, tirlhá-vá vált. Ezeket, s 
a Sivával vagy régi nagy szentek 
emlékével kapcsolatos tirthákat az 
ájtatos hinduk mai napig is sereges- 
től keresik fel. A hindu vallás tehát, 
amely India sokfajú, soknyelvű né
pességének óriási többségét egyesí
tette, azzal az eredménnyel is járt. 
hogy India hatalmas területét általá
nosan ismertté tette. Minden jámbor 
hindu vallásos kötelességének tartotta 
legalább egyszer életében megláto
gatni az összes szent tirthákat, ami 
annyit jelentett, hogy úgyszólván 
egész Indiát be kellett járnia, a Hi- 
málaja északi hegyvilágától le egé
szen Szilán délszaki szigetéig, s In
dia nyugati tengerpartjától a Bengáli 
öbölig. Ha meggondoljuk, hogy India 
oly nagy, mint egész Európa, Orosz
országot leszámítva, akkor el kell 
ismernünk, hogy a hinduk jobban és 
alaposabban megismerték lágabb ha
zájuk földjét, mint a nyugati népek 
állaga Európát Ma, amikor a vasu
tak megkönnyítik az utazást, a hin
duk állaga ugyancsak él ezzel a le
hetőséggel ; kevés nép utazik annyit 
hazájában, mint az egyszerű indus.

India legnagyobb poétája, Káli- 
dásza, aki a Krisztus utáni első év
századok valamelyikében élt, csoda
szép kőkeményében, a Méghadutá- 
ban („A felhő-hirnök“) valósággal 
földrajzi művet is alkotott. A költe
mény hőse egy jaksa (félisteni lény), 
akit ura, Kuvéra, a gazdagság istene, 
holmi kötelességmulasztás miatt egy 
évi száműzetésre ítélt. A boldogtalan 
jaksa elhagyta otthonát, a Himálaja 
magas régióit, s távol hitvesétől, a 
Vindhja hegység egyik csúcsán ta
nyázik. Bánatosan gondol szépséges 
fiatal asszonyára és végül elhatároz
za, hogy üzenetet küld neki. Az esős 
évszak első fellegei közelednek dél 
felől, a jaksa tehát egy hatalmas fel
hőre bízza szerelmi üzenetét — hi
szen a felhő észak felé siet s útját 
a Himálaja magas falánál fejezi be.
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A jaksa leírja a felhőnek az utat, 
amelyet követnie kell. Remek, szín
dús, eleven sorokban festi le a költő 
a tájakat, hegyeket, folyókat, síkokat, 
városokat, majd a Himálaját. Az 
egész olyan, mintha valami képzelet
szülte repülőgépről alátekintve szem
lélnék az alattunk elvonuló tájak vál
tozatos sorát. Mennyire ismernie kel
lett Kálidászának mindazt, amit leírt! 
Részletesen felsorol mindent s költe
ménye az akkori indus utazónak va
lóban pompás „Baedeker“-ként szol
gálhatott. A Méghadutában végigkö
vethetjük a felhő útját a Vindhja 
hegységtől, vagyis Közép-Indiából, a 
Wlála fensíkon, a Nermada folyón, 
Udzsain városán — a költő szülő
helye volt ez — a Jamuná (ma 
Dzsamna) folyón, a hősi emlékekkel 
gazdag Kuruksétra síkján s a Gan- 
gán át, fel egészen a Himálaja hegy
láncának szivéig, ahol a Kailász csú
csának jégkoronája tükröződik a 
szent Mánasza tengerszem-tavában.

Kálidásza a Himálaját „a Föld 
szilárd pilléréinek nevezi költemé
nyében. Igen, a hindu világképben 
a szimbolikus Méru-hegy — tehát a 
Himálaja — a világ fentartó oszlo
pát, pillérét, másképen a világlótusz 
szárát, talapzatát jelenti, amelyen a 
kozmikus óceánból kiemelkedik. Az 
ind-hindu művészetben és irodalom
ban ez a jelkép mindig ismétlődik. A 
hindu, valamint az indiai buddhista 
templomépítészet az oszlopfőkön ál
landóan a világlótusz szimbólumát al
kalmazza. A megoldás sokféle lehet, 
a stilizálás különböző kifejezési formá
kat mutathat, de az alapvető gondo
lat mindig ugyanaz. Az oszlop vagy 
pillér a világlótusz szárát helyettesíti, 
az oszlopfő alsó része többé-kevésb- 
bé stilizált formában a lótusz lefelé 
fordított szirmait ábrázolja, fölötte a 
porzókat jelképező övvel, amely fö
lött aztán a mag-tok formája foglal 
helyet. A buddhista tant ábrázoló 
kerék (Dharmacsakram), amely a 
buddhista emlékek oszlopfőin, vagy

más domborműveken oly gyakran 
szerepel, nem egyéb, mint a lótusz 
magtokjának vízszintes keresztmet
szete, stilizálva.

Az oszlopfők szimbolikus forma
nyelvén kívül a hindu, buddhista, 
vagy dzsaina templomok Indiában 
mindenütt csupán a Himálaja építé
szeti utánképzései. A templomok leg
lényegesebb, jobban mondva egye
dül lényeges része : a szentély fölé 
emelkedő torony. A két általánosan 
előforduló toronytipus könnyen visz- 
szavezethető a vallásos világkép Hi- 
málaja-kapcsolataira. A vaisnava (a 
Visnu-kultuszhoz tartozó) templomok 
úgynevezett sikhara-tornya, lekerekí
tett, gömbölyű formáival, a középső 
kúptoronyhoz tapadó, belőle félig ki
emelkedő kisebb kúptornyokkal, a 
szent Méru hegy művészi ábrázolá
sa. A saivja (a Siva-kultuszhoz tar
tozó) templomok úgynevezett vimána- 
tornya — amelynek legismertebb tí
pusát a délindiai templomok gópu- 
ram-jai képviselik — ellentétben a 
Méru hegyét szimbolizáló, hajlottvo
nalú, gömbölyű formákban épült 
sikhara-kúptoronnyal, négyszögletes 
piramis alapformájára vezethető visz- 
sza. A Kailász hegy jégfödte főcsú
csa pedig szögletes piramis alakjára 
emlékeztet.

Hogy ez a következtetés egyál
talán nem erőszakolt, azt kétségte
lenül bizonyítja a híres ellorai szikla
templom, amelyet több, mint ezer 
évvel ezelőtt a középindiai Csandor- 
hegység egyik hatalmas sziklatöme
géből faraglak ki. Maga a tény, hogy 
az ellorai völgyet választották a temp
lom színhelyéül, szintén a Kailászra 
u ta l: ugyanis az ellorai sziklafal zu- 
hataga meglepően emlékeztette a hívő 
hindukat a Kailászról lezúduló víz
esésre, a Siva fejéről omló szent 
Gangára. A kapcsolatot hangsúlyozza 
az ellorai templom ősi neve, a Kai- 
lász-mandal (Kailász-templom) és az 
a tény is, hogy Sivának szentelték. 
A legkézzelfoghatóbb bizonyíték azon-
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ban az ellorai sziklatemplom profilja, 
amely határozottan a széni Kailász 
hegyének körvonalait utánozza.

Dél-Indiában ugyan a legtöbb 
Visnu-templom fölé is saivja típusú 
vimána-torony emelkedik, ami a ré
gebbi nyugati műtörténészeket arra 
a téves következtetésre késztette, 
hogy a sikhara-torony általában észa
ki, mig a vimána-torony déli építé
szeti forma Indiában. De amióta Ha- 
vell, a kiváló angol műtörténész, rá
mutatott annak a szempontnak tart
hatatlanságára, amely az indiai épí
tészet problémáit kizárólag konstruk
ciós és egyéb materiális elvek alap
ján próbálta megoldani, az új szem
pont, a vallásos világnézetből kiin
duló szemlélet, lépésrőí-lépésre meg
fejtette a hindu építészet szimbólu
mait. Az említett körülmény — azaz 
a saivja toronytipus előfordulása a 
vaisnava templomoknál — egyálta
lán nem dönti meg a föntebb kifej
tett szimbolizmus tételét. A Siva- és 
a Visnu-kultusz nem egymással el
lentétes, nem egymástól távolálló val
lásos felfogást fejez ki, hanem egy
ugyanazon misztikus világképnek két 
sajátos, jellemző változatát testesíti 
meg. A Siva-szektához tartozó hindu 
époly áhítattal lép be a Visnu szen
télyekbe, mint ahogy a Visnu-szekta 
tagja is mély vallásos elragadtatással 
járul a Siva-templom istenképe elé. 
Nem is képzelhető éles ellentét a két 
vallási forma között, hiszen láttuk, 
hogy Visnu és Siva ugyanannak az 
Egyistennek (Isvara) megnyilatkozási 
formái, a hindu Háromság (Trimurti) 
személyei, s úgy a sikhara-, mint a 
vimána torony a Himálaját jelképezi. 
Délen a két szimbólum jobban egy
beolvadt s a Siva-kultusz jutott do
mináló szerephez. A két szekta egyen
rangúságát bizonyítja az is, hogy a 
legtöbb délindiai Siva templom kö
zelében megtaláljuk a Visnunak szen
telt templomot is.

A szimbolizmusnak hasonló át
vételét illusztrálják az északindiai

dzsaina templomok is — pl. Kadzsii- 
rahóban vagy Csitorgarhban — ame
lyeken majdnem mindenütt a vais
nava sikhara-tornyokat alkalmazták. 
Ez annyival inkább meglepő, mert a 
dzsainizmus vallásrendszere merőben 
eltér az orthodox hinduizmustól. Itt 
teljesen kidomborodik a Himálaja- 
szimbólum egyetemes jelentősége s 
általános fontossága, amelyhez az 
ind szellem akkor is ragaszkodott, 
amikor sem Sivát, sem Visnut nem 
hozta kapcsolatba vallásos elképzelé
sével. A Himálajára emlékeztető szim
bólumokat a dzsainákon kívül — sőt 
ezeknél sokkal nagyobb mértékben 
— felhasználták az indiai buddhis
ták is. A buddh-gajai nagy pagoda, 
amely a Buddha megvilágosulásának 
színhelyén épült, voltaképen vimána- 
torony ; a régi buddhista sztupák 
(félgömb alakú építmények) Himálaja- 
kapcsolatát pedig nemcsak a farag
ványaikon ismétlődő világlótusz áb
rázolatok hirdetik, hanem a Buddha- 
tan gyakran alkalmazott jelképe, a 
kerék is, amelyről láttuk, hogy össze
függésben áll a világlótusz emblémá
jával.

Tehát a Himálaja s a Világlótusz 
szimbóluma, amelyek a régi indus 
mithikus földrajz alapjai, minden In
diában keletkezett nagy vallásban 
otthonos. Még azokban is, amelyek
ben a felületes szemlélet nem talál 
semmi néven nevezendő kapcsolatot 
Siva vagy Visnu kultuszával. A Hi
málaja — s elsősorban a Kailász — 
mindegyik ind eredetű vallásfelfogá
sában a Világ Urának, az Istenség
nek földi trónusát jelenti. A Kalász
hoz époly áhítattal zarándokolnak el 
az ázsiai buddhisták Kínából, Japán
ból, Mongolországból, Sziámból vagy 
Bermából, mint a hívő hinduk Indiá
ból. A nehezen megközelíthető Kai
lász-vidék legszebb leírása Ekai Fava- 
gucsi-\ó\, egy japáni buddhista ko
lostor modern, nagyműveltségű apát
jától származik, aki szintén elzarán
dokolt a „Világlótusz szivéhez“.
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De a gondolat maga ősi ind árja 
eredetű s a Himálaja magas hegy
vidékein tanyázó nomád árja indu
sok lelkeben született meg. S ez a 
gondolat, mint láttuk, áthatotta az 
ind árja eredetű hindu világnézetet s 
az ebből kisarjadt vallások mind

egyikét. És mivel a Himálaja a régi 
indiai mithikus földrajznak is alapja 
és középpontia, a vallásos gondolat
tal együtt a Fold alkatára vonatkozó 
nézetek is elterjedlek a Keleten min
denütt, ahova az Indiából kiinduló 
vallások hatása eljutott.

Egy nap a Szaharában.
Irta : DR. VÁNYI FERENC.

Aki ízelítőt akar kapni a Szaha
rából, be akar pillantani a végtelen 
homoktengerre, ezt legkönnyebben 
Constantineból kirándulva érheti el. 
Ez a közel 100.000 lakosú város 
mintegy 80 kilométerre fekszik délre 
a Földközi tenger partjától az Atlasz 
láncai között Alger és Tunis fele útján 
terjedelmes fensíkon, melynek sziklá
jába a Rummel folyócska több mint 
100 méter mélységbe vágódott itt 
bele. Bátran mondhatjuk, hogy a föld 
egyik leggyönyörűbb kanyon-völgye 
ez, ha nagyságára nézve nnm mér
hető is a Colorado s egyéb nagy fo
lyó bevágódásához. Akár a rajta át
vezető függő hídról tekintünk le a 
meder aljára, ahol — így a magasból 
nézve — elvész a szem elől a jelen
téktelen patakká lefogyatkozott Rum
mel vize, akár a mélységből mére
getjük a meredek falú, sőt helyen
ként előrebukó sziklaperemet s a 
szélére épített házakat: egyaránt a 
legfestőibb látvány tárul szemünk elé, 
amit Észak-Afrika sziklás vidéke 
nyújthat. Bár a város lakóinak csak 
a kisebbik fele európai — túlnyomó 
részében francia, — nagy forgalma, 
egészen modern berendezkedése, hi
vatalos helyiségei, szállói, kifogásta
lanul tiszta, hatalmas vásárcsarnoka 
stb. mindez arra vall, hogy a város 
nagy szerepet játszik a környék éle
tében.

De nem csak most, már az ó-kor
ban is nevezetes hely volt Constan
tine. Tőle délre jó 100 kilométerre, 
az Atlasz itteni legdélibb láncának a 
Djebel Aurésnak a tövében vannak 
Timgadnak, az ókori Thamugadinak 
romjai. Trajanus császár építtette ezt 
a várost, száz évvel Krisztus után. 
Afrika Pompei-je, — ahogyan a he
lyet nevezni szokták — a hatalmas 
római birodalom legdélibb őrhelye 
volt ezen a tájon. A mai Constanline- 
on keresztül vezetett le az út Traja
nus városába a tenger partjáról. Ké
sőbb is fontos hely volt Constantine, 
mert itt kereszteződtek az utak. Ter
mészetes tehát, hogy a legújabb kori 
gyarmatosító politika is ezt a helyet 
jelölte ki a Szaharába való beható 
lás egyik kiinduló pontjául. Itt talál
koznak össze az Alger és Tunis fe
lől jövő kitűnő műutak, s innen in
dulnak ki délfeié, hogy a Djebel 
Aurés 2000 méternél magasabb csú
csai közölt lejussanak a sivatagba.

Sőt legújabban vasút is épült már 
ebben az irányban.Constantinetól dél
re Biskráig rendes nyomtávolságú vo
nal vezet. A fő évad idején — a mi 
téli hónapjainkban — kényelmes Pull
man- kocsiban utazhatunk ide. A gaz
dag francia-angoí-amerikai globetrot- 
terek a kilátásos és étkező kocsik
ban mindazt a kényelmet élvezhetik, 
amit az európai vasúlak nyújtanak.
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Biskrálól tovább délre pedig — már 
bent a sivatagban — Tougourlig kes
keny vágányú vasút vezet, úgy, hogy 
ilyenformán majdnem a 33. széles
ségi fokig könnyű szerrel eljuthat az 
ember. Sokan autón érkeznek. Ha 
talán fárasztóbb is az út, az autó 
utasa függetlenebb.

Én is Constantineból indultam 
szaharai kirándulásomra. Ez a leg
kedvezőbb kiindulási pont. Egyrészt 
a Constantine-Tougourt-i vasút vonal 
mentén, másrészt Tougourt környékén 
feltalálni véltem mindazt, amit a ke
vés pénzzel és kevés idővel rendel
kező ember ebből a végtelenül érde
kes területből meglátni óhajthat.

Szaharai utamat augusztus ele
jén kellett megtennem, amikor tehát 
ezen a tájon legnagyobb a hőség. 
Nyaranta hetenként csak háromszor 
jár a kis vonat Biskrától-Tougourtig, s 
nagy hőség miatt akkor is éjszaka. 
A Constantineból való indulás idejét 
ehhez kellett szabni.

Constantineból lankás lejtőn ka
paszkodik fel a vasút a Djebel Au- 
rés nyugati oldalára. Ennek a lejtő
nek a legalacsonyabb, Constantine- 
hoz közel elterülő részén, a tenger 
felől nézve a Constantine vidéki he
gyek árnyékában kopár, sivatagos, 
élettelen területen megyünk keresz
tül. A tőle északra emelkedő magas
latok felfogják a Földközi-tenger fe
lől jövő csapadékot, a medencének 
ez a része ezért teljesen száraz ma
rad. Ennek bizonyságai a vasút men
tén jobbról-bairól megjelenő sós ta
vak az ú. n. sott-ok. Kilométerekre 
nyúlnak ezek. Festői látvány az ilyen 
sott. Mintha hatalmas jégpáncél bo
rítaná a vizet, terül rá mozdulatlan 
némaságban a vastag sókéreg a víz
re. Mintha a tó meghalt volna, az 
életnek semmi nyoma rajta. A mel
lékletünkön látható képen („Chott Tin- 
zilt“) a sókéreg közepében sötét sáv 
látszik : itt végig repedt és szétnyílt 
a sókéreg s kicsillan az alatta levő 
víz. Külsejében a Balaton „rianásá

hoz“ hasonló jelenség. Túlnan, a to 
északi partján fekete nap égette szik
la mered az égnek. Az is teljesen 
kopár. A tó partján hitvány zsurló
félék burjánoznak. A teve és sza
már is csak kénytelenségből fanya
lodik rájuk. Semmiféle állat nem sze
reti ezeket a sósízű növényeket.

Amint a vonat a lejtőn feljebb 
kapaszkodik, nemsokára olyan ma
gasságba jut, amely már részesül a 
nyirkos északi szél áldásában. Ez a 
vidék már termékeny. Sok a szántó
föld. Búza, árpa nagy mennyiségben 
terem itt, de gyakran látunk dohányt, 
szőlőt és nagy kiterjedésű gyapottáb
lákat. A magasabb részeken a füge, 
olaj és szentjánoskenyérfa virul, 
ezer méteren felül. Színes tarka kép. 
A lakosság túlnyomó része arab. 
Tőlük teljesen elkülönülve nagy rit
kán látható egy-egy beduin telep ; 
falunak nem nevezhető. Rendellenül 
egymásmellé hányt sátraik, piszkos 
sárkunyhóik a mi oláh-cigányainkat 
juttatják eszünkbe. Az arabok nem 
érintkeznek velük, lenézik őket.

Még az ettáji arabok legtöbbje 
is beszél franciául, természetesen 
csak a férfiak, mert a nők nem jár
tak iskolába. Azok beszélik el, hogy 
a francia kormány ingyen bocsájt a 
falvak rendelkezésére motor-ekét. Az
zal szántják a sűrű, márgás talajt. 
Hitvány tevéikkel és szamaraikkal 
ezt nem tudnák elvégezni. Szűk esz
tendő után vetőmagot is osztanak 
szét köztük. így akarják a kedvet 
ébreszteni a gazdálkodásra. El is éri 
a kormány azt, hogy még a sivatag 
legbelsőbb városaiba is juttathat az 
itt termelt gabonából. Vannak csép
lőgépeik is s így az élet betakarítása 
is könnyen megy.

Batnánál már ezer méteren fe
lül járunk. Ez a pálmaligetes kis vá
roska a vidéknek egyik legforgalma
sabb helye, mert a túristák innen 
mennek ki a romokhoz Timgadba. 
Ezután még egy kevés emelkedés s 
Bálnától nem messze délre 1030 mé-
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ter magasságban feljutunk a vízvá
lasztóra. Innen a pálya meredeken, 
nagy kanyarulatokkal ereszkedik le 
dél felé a sivatag mélyére. Ennek a 
lejtőnek a dereka táján van Ei Kan
tara, egy dél felé nyíló völgyszaka
dékban. Ezt tartják a „Szahara szá
jáénak, vagy koponyájának. Ebben 
a völgyben ereszkedik alá a vasút 
is a hegység tövéhez, Biskra oázis
hoz.

Itt már bent vagyunk a sivatag
ban. Biskra üde oázisát már forrá
sok és ártézi kutak táplálják, mert itt 
az évi csapadékmennyiség már csak 
175 mm. Télen forgalmas hely ez. 
Kényelmes szállók várják az idege
neket. A kis vasúton, vagy autókon 
innen indulnak tovább az utasok a 
sivatagba. Biskrának meteorológiai 
állomása is van.

Visszanézve észak felé, az At
lasz legdélibb láncának teljesen ko
pár feketére égetett meredek ormai 
óriási kőfalként merednek az égnek. 
Legmagasabb csúcsai 2—300 méte
resek.

Az ókor népeinek fantáziájában 
az Atlasz gerincéig terjed a világ, 
azután már a „nagy ismeretlen“ kö
vetkezetté Ezt már el sem tudták 
képzelni, milyen lehet. Az Atlaszon 
túl kerülve szinte-szinte csaknem úgy 
érzi az ember, hogy kijutott „a vi
lágéból. Legalább is abból a világ
ból, amelyben él, amelynek tájai, 
története, népei olyan megszokottá 
váltak már előtte. Különös érzés ez. 
Mikor Európából Afrikába át hajóz
tunk, még nem éreztem, hogy el
hagytuk az „otthont“. Itt az Atlasz 
déli tövében támadt ez az érzésem. 
Eddig Eszak-Afrikát is Európa tarto
zékának éreztem. Ez az itt meredő 
magos hegység azonban már való
ban annak a másik világnak a ha
tára. Itt érti meg igazán az ember, 
hogy amint a geológiai szerkezeje, fel
épülése Európához kapcsolja Eszak- 
afrikát : az európai történelemnek 
is idáig, az Atlasz déli feléig kellett

érnie. Amikor leszálltunk a vonatról, 
mely idáig hozott bennünket, akkor 
hagyjuk el igazában Európát. Ami
kor ugyanitt felszállunk a sivatagba 
vivő keskeny vágányú kis vasútra, 
akkor lépünk be valóban Afrika vi
lágába.

Biskrától délkeletre, a Djebel 
Aurés alatt hatalmas mélyedés terül 
el. Közepe 31 méterrel van mélyeb
ben a tenger színénél. Körülbelül az 
Alföld nagyságával egyenlő kiterje
désű területről futnak ide össze a 
folyó medrek s hozzák azt a cse
kély vízmennyiséget, ami ezen a tá
jon időnként lehull. Ez a mélyedés 
a Chott Melghir, Eszak-Afrikának nem 
a legnagyobb, de legmélyebb dep
ressziója. Vádi-rendszere a legszeb
ben kifejlett, mert a felette dél felé 
nyíló ívben elhúzódó hegyláncról su
garasan futnak össze a medrek. Vele 
összefügg egy kisebb, a Chott Me- 
rouan. A szaharai kis vasút ennek a 
partján halad végig, tőle délre pe
dig abban a pontosan dél-északi irá
nyú árokban megy tovább, melynek 
vize a Merouánban gyűlik össze. Eb
ben az árokban — arab nevén Oued 
Righ-ben — sűrűn következnek egy
más után az apró oázisok. Az árok 
déli végénél pedig, Biskrától 217 ki
lométerre van Tougourt, a környék 
legnagyobb oázisa, már 69 méter 
tengerszín feletti magasságban.

A sottok környéke, mint deflációs 
terület, még szikes agyag: Tougourt 
már hatalmas, végeláthatatlan futó
homok buckák között fekszik. Az 
oázis a buckák között levő mélye
dés, ahonnan a szél kihordta a ho
mokot. Az ilyen mélyedésben fakad 
fel a forrás, mely az oázisban levő 
növényvilágot táplálja. Az oázis mé
lyedése rendszerint hosszúkás ; a szél 
irányában húzódik, sokszor több ki
lométernyi távolságra. Az oázis la
kossága nem ebbe a mélyedésbe te
lepszik, mert ott a helyet nem akarja 
a pálmáktól elfoglalni, hanem az 
oázis szélén a homokra. Ezért van,
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A kadzsurahói Síva-templom.
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hogy a lakolt rész teljesen fállan 
kielen terület. Vízéit a mélyedés al
ján levő forráshoz kell lejárniok. For
rás rendszerint több is van egy-egy 
oázisban. Ahol kevés van, ott ma 
már ártézi kutak fúrásával segítenek 
a vízhiányon.

Tougourt több kisebb vádi talál
kozásában fekszik. Körülbelül 10,000 
lakosa a 12 kilometer hosszú oázis 
szelén egész falu-láncolatot alkot 
Lakói ugyanis — arabok, négerek — 
fajok, törzsek és nyelvjárások szerint 
külön külön csopoitban telepedlek 
meg. Egymással nem érintkeznek, mert 
egymást kölcsönösen lenézik és egy
más nyelvét nem is értik. Különös 
dolognak látszik, hogy a falu egyik 
oldalán lakó arab vezetőnk a másik 
oldalon lakó négerrel csak franciául 
tudott értekezni.

Az oázis nagyságát nem a lakók 
számával mérik, hanem az oázisban 
levő pálmák számával. Ig> Tougourt- 
ban sem azt tartják fontosnak, hogy 
tízezer ember lakja, hanem azt, hogy 
170,000 pálmája van. A pálmákat 
mintaszerű rendben, a legnagyobb 
gondossággal ültetik, a legtöbb he
gyült sárból készült kerítés veszi kö
rül a pálmaligetet és — ami a leg
fontosabb — vízvezelő csatornák há
lózzák be. A fát nem öntözik, hanem 
a fa tövére rávezetik a vizet. A ter
mészetes forrásvíz itt sem volna elég 
a nagy terület vízzel való ellátására; 
a francia kormány még 25 ártézi ku
tat furatott. Mikor itt jártunk, már a 
26 ik kútnak az állványai is állottak, 
készen a fúrás megkezdésére.

A kutak vizét egyenletesen igye
keznek elosztani az egész területen. 
Az egy-egy darab területre jutó víz- 
mei nyiséget gyüjlőtarlályba vezetik s 
innen osztják szét a csatornákba. A 
víz részint alagcsövekben, részint fel
színi vezetékekben jut el rende'tetési 
helyére. Az egymáson kereszlül-kasul 
vonuló csatornák mesterien elrende
zett, bonyolult hálózatot alkotnak, 
melynek révén minden egyes fa meg

kapja az adagolt vízmennyiségei. A 
francia kormány nagy gonddal ellen
őrizteti a pálmák ápolását, így akarjak 
a lakosság megélhetését biztosítani.

Augusztus eleje lévén, a datolya 
már kezdett bámulni. A hibásak már 
hullottak s ezeket már árulták a szom
bat esti piacokon. Ez azonban még 
értéktelen, nem kívánatos gyümölcs 
volt. Olyan, mint nálunk pl. az élés 
kezdete i lehulló léiges szilva. A da- 
lolyaszuret ideje itt szeptember vege. 
Ekkor szedik le a szállításra kerülő 
termést. Érdekes, hogy a datolyasze
désre mindenütt négereket fogadnak, 
állítólag azért, mert ezek ügyesebben 
másznak fel a magastörzsű pálmákra.

Az oázis szelén levő falu kevés 
érdekességet nyújt. A sárból vert, 
telőnélküli házakat szorosan egymás 
mellé építik. Alig két méter széles 
sikátorok vezetnek közöttük, ezeket 
a legtöbbször bebollozzák s ezek alatt 
találnak a Nap heve ellen némi me
nedéket. Délelőtt tíz óra tájtól délután 
4—5 óra tájig alig lehet ezekben a 
sikátorokban járni, mert akkor itt 
alusznak a férfiak. Csak kora reggel, 
meg este felé élénkül meg a falu. 
Akkor bújnak elő viskóikból. Ki vízért 
megy, ki meg a piacra ; az étkezés
hez készülnek.

Az egyik sikátorban arab ve
zetőnk egy fazekas műhelyébe vitt 
bennünket. Itt készülnek azok az egy
szerű tányérok és fazekak, amiket a 
lakosság a háztartásában használ. Ez 
azért érdemel figyelmet, mert a fran
cia gyáripar már-már itt is megöli a 
házi ipart. Az edények készítésére itt 
is ugyanolyan korongot használnak, 
mint nálunk. A kézzel kiformált edényt 
kemencében kiszárítják. A szárítás
hoz zsurlót használnak, mivel más 
tűzrevalójuk nincs.

Odébb, egy tágasabb utcában egy 
variété hatalmas reklámjait pillantjuk 
meg : néger táncok, énekszámok, ak
robatamutatványok csalogatják be az 
idevetődő idegent, de — csak októ
bertől márciusig, amig az idegenfor-
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galom ideje iart. Ilyenkor, nyáron ez 
is zárva van. Aminthogy zárva van a 
legtöbb'üzlet, nincs nyitva egyetlen 
számottevő kereskedés, még egy ké
peslapot sincs hol venni.

Az arab negyedben tett sétánk 
után vezetőnk teára hiv saját laká
sába. Kér, hogy majd fényképezzem 
le a feleségével együtt és a fénykép
ből neki is küldjék, Először arabul 
Írja le a nevét papirosra s arról be
tűzi át a mi írásunkkal : Achmed 
Goubi. Altiszt volt a világháborúban.

A ra b  is k o la  az oázisban.

Súlyos sebet is kapott. Büszkén mu
tatja három Kitüntetését. Folyékonyan 
beszél franciául. Két évet töltött Ver
dun alatt, egy évig volt Párisban. 
Franciául különben már itthon kezdett 
tanulni az iskolában.

Éppen egy arab iskola mellett 
haladunk el. Zsivajgó zaj haitik ki, 
érthetetlen kiabálás. A vezető meg
magyarázza, hogy a koránból tanul
nak könyv nélkül a gyermekek. Ké

résünkre előre bemegy a zsibongók 
közé s engedélyt kér, hogy mi is be
mehessünk. Egy kisebb szobányi he
lyiségben ott ül a „tanító úr“ a fal 
tövében, előtte félkörben a gyerekek. 
Mosolygó arccal fogadnak, megelőz
nek a köszöntésben — bon jour, bon 
jour — és már tartják is a markukat. 
Néhány sou még ragaszkodóbbakká 
teszi őket savégén alig tudunk meg
szabadulni tőlük, ők is megkérik az 
árát, amiért a fényképező gép elé 
álltak. A tanító kezében levő fenyítő 
eszköz azonban megteszi a hatást, a 
gyerekek visszaülnek helyükre s ba
rátságos kézszorítással válunk el tur- 
bános kollégánktól. Közben még meg
tudjuk, hogy csak a fiúk járnak isko
lába, a lányokat ilyen ..felesleges* 
dologgal nem terhelik. A kormány 
most építtet azonban a községháza 
mellett modern, nagy iskolát. Oda már 
majd a lányoknak is járniok kell. A 
francia nyelv tanulása az iskolában 
mindenütt kötelező.

Megérkeztünk monsieur Goubi 
lakása elé. A fa tolózárt félretolja az 
ajtaján s maga után ismét bereteszeli. 
Először bejelent bennünket a felesé
gének s csak azután léphetünk be. 
Csak egy felesége van, így is nehe
zen tudnak élni. Az asszony fátyol 
nélkül fogad, kezet nyújt, de franciául 
nem tud. Legszebb szobájukban fo
gadnak bennünket, ott is fényképe
zem le őket. Alig néhány méteres 
odú, benne az egyetlen bútordarab a 
kettős gyékényágy, mellette a toilette 
láda. A szobán keresztül kötött zsi
nóron bejövetelünkkor egy darab szik
kadt, nyers kecske-hús lógott, Goubi 
mester azonban ezt a valószínűleg 
vacsorára szánt pecsenyét gyors kéz
mozdulattal eltüntette onnan, bevág
ván a hátuk mögött levő szoba föld
jére : ne rontsa a kép szépségét. Ezen 
a ,,hálón“ kívül még két ablaktalan 
oldalszoba van a lakásban. Az egyik
ben rozoga asztal, szekrény és dívány 
volt, a másikban tűzhely. De fel le
hetett menni a tető-terraszra. Onnan
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K irándulás a  sivatagba.

széttekinthet az ember az összeépített 
háztömeg felett.

A délelőtti programmbóí még az 
volt hátra, hogy teveháton kirándul
junk a buckák közé. A falu szélén, 
a ,,stand“-on találtunk tevéket. Előbb 
feleségemet, azután engemet ültettek 
fel a vézna, erőtlen tevékre s meg
indultunk ki a pusztaságba. Kelle
mesnek éppen nem mondható ez a 
nyargalás.

A hatalmas dűnék kilométer hosz- 
szúságban, egyenes vonalban húzód
nak egymás mellett, keresztben a szél 
irányára. Közöttük széles, mély ho
mok-árkok ; mellettük a dűnék 10-15 
méter magasságra felhalmozódnak.

Több kilométer távolságra az 
oázistól, bent a dűnék között, beduin 
telep van. Piszkos, rendetlen sátraik
ban, félmeztelenül, félvad állapotban 
itt tengetik nyomorúságos életüket a 
sivatagban, mert az arabok nem tűrik 
meg őket az oázis területén. Messze

délen egy autó küzködik a homok
tengerben. Valamelyik szomszéd oá
zisból igyekszik Tougourtba. Amint 
egyszer-egyszer a dűnék tetején meg
jelenik, valóban olyan, mintha a ten
ger hulláma dobálná. Mi teveháton 
is alig tudunk előbbre jutni. De ez 
mégis biztonságosabb közlekedő esz
köz itt, mint az autó.

Tizenegy óra tájt már tűrhetet
lenné vált a meleg. A községháza 
árkádja alatt, árnyékban 45° C-t mu
tatott a hőmérő. Rajtunk kívül egyet
len élőlény nem volt már látható a 
szabadban. Mi is behúzódtunk szál
lodánkba déli pihenőre.

Délután hat óra felé azonban 
megélénkült a főtér. Szombat lévén, 
az oázis egész lakossága a piacra 
tódult. Mint a mi falusi „heti piac“-a- 
inkon, a földre kirakva úgy árulják 
itt is a portékájukat. Lehullott dato
lya, tea, vékony szeletekre felvágott 
görögdinnye, búza, árpa, a sottokból
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hozott só-darabok az étel fűszerezé
séhez, henna hajfestő, sárga, vörös 
körömfésték, ruhafélék, szerszámok, 
stb. leírhatatlan tarkaságban. Van per
sze nagy zajongás. A tevehajcsárok 
most rakják meg tevéiket gabonával 
s indítják a sivatag belsejébe. Gyer
mekek és asszonyok a forrásnál kecs- 
kebőrtömlőiket töltik meg, a mészár
székben férfiak vásárolják a kecske
húst. Egy helyen lóherét árulnak ki
csomózva. Néger férfiak vásároljak 
főzeléknek. Feltűnő, hogy a piacon 
csak férfit látni, nők nem keverednek 
közéjük. Pedig már itt is modernizá
lódnak. Kevesen viselnek fátyolt, este 
felé megjelennek az utcákon is. Fér
fiakkal azonban nem állhatnak szóba.

Ide jövet a vonaton együtt utaz
tunk a falu bírójával. Most megismert 
bennünket az utcán. Odajött és ki

kérdezett bennünket, mit láttunk. Jól 
esett neki, hogy érdekesnek találtuk 
a helyet, barátságosnak a népet s 
mindenek fölött lenyűgözőnek a siva
tagot. Ajánlotta, hogy menjünk ki va
lamelyik közeli dűnére még egyszer, 
megnézni a naplementét. Megtettük. 
Felejthetetlen látvány volt. A végte
lennek tetsző látóhatár szélén amint 
növekedett a bukó Nap korongja, 
előbb lilássárga, majd vöröses fátyol
lal borította be a hangtalan, élettelen 
pusztaságot. Amint lement a Nap, 
egyszerre sűrű sötétség borult a tájra. 
Álomra tért a sivatag. Mi pedig igye
keztünk vissza szállásunkra. A sötét 
utak homokjában, a házak előtt már 
javában aludtak a házak lakói. Vo
natunk indulóban. Mire megvirradt, 
Biskrában búcsúi is mondtunk a si
vatagnak.

Csendélet Dél-Bantamban.
Irta: SZÉKELY LÁSZLÓ.

Ez a történet igaz. A  „De 
Sumatra Post“ 1930. május 
26-i szám a írt róla.

A rejtélyes félhomályba burkolt, 
mocsaras őserdő titokzatosan hallga
tott. A mangrove-fák gyökerei, mint 
millió és millió összefont óriáskígyó, 
csüngtek a bűzös, iszapos vízben. 
Nyomasztó, félelmes csend honolt a 
tikkasztó forróságban, csak néha- 
néha hallatszott egy-egy csobbanás, 
vagy bugyborékoló sustorgás. A víz
ből kinövő, fantasztikus alakú fák 
összeölelkezve, egymást támogatva 
nyújtogatták légi gyökereiket, mint 
hatalmas ősvilági polipok ezerágú 
karjukat.

A széles, lomha folyó itt már 
apállyal, dagállyal büszkélkedő ten- 
geroböllé szélesedett. Vízi növények 
és a folyón leúszott fahulladékok

rothadó, bűzös úszó szigeteket al
kottak és csendesen hullámzottak a 
növekedő dagályban.

A két parton cölöpökre épített 
pálmalevél-kunyhók és rozoga csó
nakok hirdették, hogy itt emberek 
laknak. Lejebb, a tenger felé, néhány 
kínai dzsonka imbolygóit. Színevesz- 
tett sárkányvitorlák petyhüdten, csüg
gedten borongtak a rekkenő szél
csendben.

Emberi hang sehol sem hallat
szott.

Fenn, a vakítóan szikrázó égen, 
magasan, alig láthatóan, ragadozó 
madár kóválygott. Szabályos köröket 
írt le az égő levegőben és éles, kel
lemetlen hangján belerikoltott egyet- 
egyet a néma csendbe.

A vízbe, cölöpökre épített hal' 
szárítók felől szédítő bűz hömpöly-
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gött és majdnem elviselhetetlenné 
tette a rekkenő hőségben mocsárlázt 
lehelő, iszapos partok megfertőzött 
lehelletét.

Ez volt a dél bantami Laboean 
„kikötő -je. A Tjiseukeut folyó part
jain lakó bennszülöttek így ismerték 
a környéket emberemlékezet óta. Ide 
a civilizáció még csak előőrsöket 
sem küldött. Akik a Bors-öbölig (Pe- 
per-baai) eljutottak, láttak ugyan va
lami rejtelmes szerkezetet, amelyen 
keresztül — mint mondják — a „ló
éra“, a község véne és a kormány
zóság bizalmasa, a lakottabb helyek
kel beszélni tudott, de lehet, hogy 
ez csak mende-monda. Ugyan, hogy 
is érthetné meg egymást két ember 
egyetlen dróton keresztül sok-sok 
mérföldnyiről.

A mocsárláz sok embert vitt el 
és az élők is betegt-k voltak. De ez 
így volt, mióta a világ világ és Allah 
szent akarata ellen ne hadakozzék 
igazhivő,

A bennszülött lakosság szegény 
volt és beteg, a lassanként betele
pülő kínaiak erősek és jól tápláltak. 
Főnökük, a hatalmas és gazdag Lim 
Hók Sziang, tudta, hogy a nehéz 
munkát csak az egészséges, erős 
kuli bírja. Emberei ismerték a kinint 
és vallásuk nem tiltotta az erősítő 
szeszes italt.

Lim Hók Sziang hatalma meg
mérhetetlen volt. Titokzatos és jól 
szervezett bandájától rettegtek a benn
szülöttek, Hatalmas kemény facölö
pökre épített háza egész kis erődít
mény volt és az őserdő termékei 
garmadával voltak felhalmozva ud
varán. Ügynökei pénzes zsákokkal 
járták a környéket és az elnyűtt, el- 
belegesedett bennszülöttektől potom 
áron vásároltak össze minden meg
vehetők Legtöbb szegény „orang 
Bantam“ adós volt Lim Hók Sziang- 
nak, s ha az idő lejárt, a hatalmas 
kínai könyörtelenül elszedte 'minde
nüket.

Némely holdvilágos éjjel motor

csónak kattogása és pöfögése verte 
fel a halálos csendet. Ilyenkor Lim 
Hók Sziang udvarán hatalmas ládá
kat cipeltek pirálaképű, félmeztelen 
kínaiak. Lim Hók Sziang ismertette 
mega bennszülötteket a szigorúan til
tott ópiummal, s csempész motor
csónakjai épo oly titokzatosan tűntek 
el, mint érkeztek. Honnan, hová, 
senki sem tudta, de nem is kutatta. 
Jobb volt be nem avatkozni Lim Hók 
Sziang ügyeibe.

Erős, tömzsi, izmos ember volt 
ez a kínai zsarnok. Mint kuli kezdte 
jávai pályafutását. Hatalmas, elriasz- 
tóan csúnya, állatias fején a hajtincs 
nyomai még láthatók voltak. Kopo
nyáján hátul, szabályos, kerek he
lyen a rövidre nyírott haj ritkább volt 
mint másutt. Feje tele forradásokkal. 
Még régi hazájából, a boxer lázadás 
idejéből származtak e nyomok. Lim 
Hók Sziang nem akart megválni sze
retett hajfonatálól. de modernebb 
honfitársai feje bőrével együtt leszag
gatták róla. Kiülő pofacsontjai, kis, 
ferde, hamis szeme, négyszögletes 
ragadozó állkapcsai kegyetlenséget 
árultak el. És a látszat nem csalt.

Az ütött, rúgott kuliból nagyha
talom lett, zsarnok embernyúzó.

*

A badak, a jávai orrszarvú, na
gyon drágán fizetett vadászzsákmány. 
Egy elejtett állatért ezer forintot is 
adnak, és Lim Hók Sziang mester
ségéhez az orvvadászat is hozzátar
tozott. Az orrszarvú vadászása Djo- 
engkoelon járásban tilos, de Lim Hók 
Sziang ezzel nem sokat törődött. Nem 
félt senkitől, még a kormányzóság 
embereitől sem. Különben is ki merné 
őt feljelenteni ? I Aztán a kormány
zóság emberei lomhák és lusták, a 
mocsaras őserdő járhatatlan.

Voltak ugyan egyszer itt a kor
mányzósági emberek, hogy Lim Hók 
Sziang ügyeit megvizsgálják, de min
dent rendben találtak. Lim Hók Szi
ang vendégszerető házat tartott és a
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trópusi naptól kiszikkadt, fáradt, ki
égett agyú fehér urak a rekkenő hő
ségben whisky melleit vették fel a 
jegyzőkönyvet és ügyük végeztével 
elsiettek a rettenetes maláriafészek
ből.

Azóta Lim Hók Sziang teljes 
biztonságban érezte magát.

II.

A kis csapat csak óriási nehéz
ségekkel jutott előre az áthatolhatat
lan sűrűségben. A tüskés rottan, ezer
nyi bizarr trópusi kúszónövény, tilta
kozóén zárta el a behatoló ember 
útját. Lépésről lépésre küzdte magát 
előre a kapzsi ember az ősrengeteg
ben, a süppedékes, ingoványos va
donban.

Már harmadnapja törtetett előre 
Lim Hók Sziang három bantami benn
szülött kísérőjével. Három napja, hogy 
üldözték az értékes, de óvatos bada- 
kot. Élelmük elfogyott, de — ami 
még sokkal elviselhetetlenebb — do
hányuk és gyufájuk sem volt már.

Az orrszarvút azonban el kellett 
ejteni! Nem a vadászszenvedély haj
totta előre a kínait. A Dénzre szom
jazott.

Lim Hók Sziang arcát felvérezte 
a tüskés bozót, ruhája cafatokban 
lógott le izmos, sárga testéről. Láb
szára, karja vérzett, rongyos ruháin 
vérfoltok jelezték az ezer és ezer 
vérszívó „paljit' -ok munkáját. A há
rom bennszülött majdnem teljesen 
meztelen, inas, barna testével kígyó
ügyességgel csúszott a gyökerek és 
liánok között. Testük vérzett, csupasz 
lábukat tövisek tépték. De a hatal
mas, borotvaéles „golok“ csapásai 
utat nyitottak a rengetegben.

A hőség elviselhetetlen volt. A 
bennszülöttek meztelen, fénylő, barna 
hátáról patakokban folyt az izzadt
ság és Lim Hók Sziang tépett ruhája 
csuromvizesen tapadt testéhez.

— Uram, nem érjük mi már el 
azt a badakot, — ingott meg Kódja,

az egyik bennszülött — észrevett az 
már bennünket. Ne kezdjünk ki az 
erdő szellemeivel. Nem jó vége lesz.

, — Ki kérdezeti ? — förmedt rá 
az akaratos, kegyetlen kínai. — Elő
re, vagy lelőlek, te lusta barom !

A bennszülöttek fáradtan és éhe
sen mentek tovább. Jobban féllek a 
sátáni kínaitól, mint az erdő szelle
meitől.

Harmadnapja, sötét reggeltől sö
tét estig küzdőitek az őserdővel és 
aludtak a malária-moszkilók milliói 
között, a gőzölgő, párás, nedves, 
csöpögő-forró ősvadonban. A kínai 
bírta a fáradalmakat. Pénzsóvársága 
kergette előre a már-már megközelí
tett, majdnem elért zsákmány után.

Kandar, a legügyesebb bennszü
lött ment elől, aztán Djojo, utána 
Kódja. Leghátul követte őket Lim 
Hók Sziang.

Kandar, mint a kopó, lehajtott 
fejjel, szimatolón tartott előre, mig 
egyszer csak hirtelen megállt. Az 
utánajövők szintén mozdulatlanokká 
merevedtek. Lim Hók Sziang kezé
ben lassan fölemelkedett a fegyver. 
A sűrű bozótban semmi sem volt 
még látható vagy hallható, de, Kan
dar nem hiába torpant meg. Értette 
a mesterségét. Nem először volt orr
szarvú vadászaton.

A kis csapat halálos csendben, 
mozdulatlanul várt. Percek múltak 
dermedt csendben. Egyszer csak cup- 
panás hallatszott. Mintha óriás cölö
pöt húztak volna ki az iszapból. Az
tán csend. Majd újabb cuppanás, 
aztán harmadik, negyedik. A bozót 
sűrűjében recsegnek, ropognak a 
gallyak, de a zöld rengeteg átlátha
tatlan. A recsegés, az ágak töredezé
se egyre közelebbről hallatszik. A 
bennszülöttek [bronzszobor némasá
gával figyelnek, abban a helyzetben, 
ahogy az első jeladás érte őket, 
Kódja magasra emelt golokjával. Kö
nyökéről nagy cseppekben csurgott a 
verejték.

Lim Hók Sziang ferde, ragadozó
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szeme összehúzódik s kezében alig 
észrevehelően remeg a Winchester.

Minden pillanatban megjelenhe
tik a veszélyes, drága vad. De hir
telen elnémult a zaj. Halotti csend 
támadt. Óráknak tűnnek a percek és 
megpattanásig feszülnek az idegek.

Kódja megmerevedett kezében 
remegett a golok, hogy egyszer csak 
hatalmas koppanással essék ki zsib
badt kezéből a nehéz acélszerszám. 
Abban a pillanatban nehéz test ug
rása hallatszott, majd csörtetés, dü
börgés, a cuppanó sár zaja, a töre
dező gallyak és gyökerek ropogása. 
A lárma egyre távolodott, mígnem 
teljesen elhalt a néma rengetegben.

Kódja halálsápadtan állt és resz- 
ketőn meredt a dühtől remegő Lim 
Hók Sziangra. A kínai felemelt fegy
vere lassan fordult és Kódja iszo
nyattal nézett a halálthozó acélcső 
sötét nyílásába. Szólni szeretett vol
na, de remegő ajkát nem hagyta el 
hang. Mint a kigyóbűvölte nyúl, va- 
cogón, halálrarémülten meredt a sár
ga rémre.

— Három napig hiába gyilkol
tuk magunkat. Ügyetlenséged éle
tünkbe kerülhetett volna. Nesze . . !

És hatalmas dördülés verte fel 
a csendet,

Kódja véresen bukott előre és 
üvöltve fetrengett a véres sárban. Két 
társa az iszonyattól remegőn, meg
kövültén, meredt szemmel nézte.

— Fogjátok meg és állítsátok 
talpra, — parancsolta a kínai.

A két bennszülött engedelmes
kedett. A golyó ronccsá lőtte Kódja 
bal vállát. Karja tehetetlenül lógott 
megnyomorított válláról.

— Kössétek fához !
A bantamiak hol egymásra, hol 

a kínjában nyögő és hörgő társukra 
néztek. Mit akar ez a sátán ? Csak 
nem . . .

— Mit bámészkodtok, pokol faj- 
zatai ! — és már emelte is föl gyil
kos szerszámát.

Kódját szívós rotangokkal fához

kötötték és otthagyták az őserdő mé
lyén. Ordítását még sokáig hallották. 
Es a két bennszülött remegő térddel, 
a félelem lelki korbácsütései alatt tör
tetett visszafelé azon az ösvényen, 
amelyen odáig jöttek. L m Hók Szi- 
ang követte őket Az orrszarvút el
riasztották, utána menni nem érde
mes.

Kódja iszonyattal érezte a vér
szagra megjelent hangyaraj első ro
hamát . . .

1 1 1 .

A bantami rezidens palotájának 
bejáratánál az őrség tisztelegve nyi
tott utat a csendőrség vezetőjének. 
A gondozott park illatosán nyújtózott 
a reggeli napsütésben. A pálmák 
öles leveleikkel legyezték magukat 
az üde szellőben. A százados wa- 
ringin-óriások barátságos, hűvös ár
nyékot vetettek a rövidre nyírott gyep
ágyakra. A krotonok sárga, vörös és 
narancs-színű levelei élesen váltak ki 
a mérgeszöld háttérből,, a hatalmas 
virágágyakban százféle exotikus vi
rág virított.

Szelíd őzek és szarvasok lege
lésztek a pázsiton. A zászlóárbocon 
büszkén lobogott a hollandus trikolor.

A nyugalmas, előkelő csendben 
csak az őrség lépteinek kopogása 
hallatszott.

A rezidens szellős verandáján 
aktákba mélyedve dolgozott. A csen
dőrparancsnok felsietett a széles, fe
hér márványlépcsőn és katonásan 
tisztelgett a körlet ura előtt.

— Olvastam a jelentését, ezre
des úr, — kezdte a tuwan besar 
(nagy úr) — de az igazat megvallva, 
nekem kissé fantasztikusnak tűnik fel 
az eset. Ami a kínai csempész- és 
uzsora-ügyeit illeti, azokat elhiszem, 
de a többi . . . Gyilkosság, orgyilkos
ság, meg a többi . . . Nehéz vádak 
és alapjuk csak mende-monda. Az 
állítólagos tanúk hallgatnak és ismer
ve a babonás bennszülötteket, biz-
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fosra vehetjük, hogy megint kudarcot 
vallunk.

— Rezidens úr, a „lóéra“ jelen
tette , . .

— Ezredes úr, a , „lóéra“ már 
sok mindent jelentett. Én ezt az ü- 
gyet nem hiszem el. A bantami benn
szülött bátor, büszke nép. verekedő 
és kötekedő. Nem valószínű, hogy 
gyűlölt kínai igy iga alatt tarthassa 
őket. Tessék megvizsgálni az ügyet, 
de ne felejtse el, hogy Lim Hók Szi- 
ang gazdag ember és hatalmas ösz- 
szeköttetései vannak.

Az ezredes tisztelgett és távo
zott. Öreg csendőr volt már, tudta, 
hogy veszedelmes kínai bandát le
leplezni nem gyerekjáték.

Gondolatokba mélyedve hagyta 
el a rezidenciát.

*

Lomha maláj „prau“ imbolygott 
fel a folvó torkolatán. Vitorlái lépet
tek voltak, a hajó maga ütótt kopott 
régi szerszám. Ling Hók Sziang há
zánál kötött ki. A kínai kíváncsian 
nézte az ismeretlen hajót és az is
meretlen embereket, de amikora ha
jó mélyéről váratlanul a csendőrkom- 
mandánst lálta felbukkanni egész se
reg egyenruhás, karabélyos, „kle- 
wang“-os bennszülött csendőrrel, pil
lanatra elsápadt és rút arca eltorzult 
az ijedtségtől. Aztán édeskés, aláza
tos mosolygásba kényszeríletle enge
delmes arcát és hangos szívélyesség
gel sietett a váratlan látogatók foga
dására.

Ernyedten, fáradtan a hőségtől, 
meggyőződés nélkül érdeklődött az 
ezredes a kínai hogyléte felől. Sok 
whiskyt ivott, azután aludni tért.

Lim Hók Sziang elégedetten dör
zsölte kezeit. A megszokott nemtö
rődömség, a fáradt, elnyűtt európai 
erélylelensége megnyugtatta.

Pedig alig csukódott be az ajtó 
az ezredes mögött, eltűnt lustasága,

álmossága. Rövid néhány perc múltán 
a kommandáns kulinak öltözötten, 
egy titkos hátsó ajtón keresztül el
hagyta a mit sem sejtő kínai házát. 
Odakint már várta a bennszülött őr
mester.

Az éjjel sötét volt. halálos csend 
borult az elhagyott vidékre. Pedig a 
falu nem aludt. Összebújva és gya
nakodva leste a bennszülött lakos
ság a törlénendőket. Nem nagyon 
bíztak az európai beavatkozásban, 
hisz tapasztalatból tudták, hogy úgy
sem segítenek a vizsgálatok. Az eu
rópai urak teleirkálnak rengeteg pa
pirost és azzal marad minden a ré
giben . . .

Kandart kunyhója előtt ülve ‘a- 
lálták. Djojo mellette gugolt. Szótla
nul, elmerengve bámultak maguk elé. 
A kommandáns és az őrmester hoz
zájuk telepedtek és halk beszédbe 
elegyed ek velük. De a két bantami 
mogorván utasított vissza minden kö
zeledést. Nem emlékeztek a vadá
szatra. pletyka a z  egész, szóbeszéd, 
csak bele akarják keverni őket és 
aztán nekik gyűlik meg a bajuk. Kü
lönben is, a kínai nagyon jó ember. 
Aki más véleményen van, jelentse 
fel. Nekik kettőjüknek semmi bajuk 
sincs senkivel, hagyjanak nekik békét.

Az őrmester félrehívta az ezre
dest és kérte, hagyja őt egyedül a 
bennszülöttekkel. Neki talán inkább 
sikerül vallomást kicsalni a gyanakvó, 
ijedt bennszülöttekből. Hisz ő vérük
ből való, jobban ismeri szokásaikat.

Egész éjjel velük maradt. Sokáig 
suttogtak, majd imádkoztak az éjjeli 
csendben. A környékbeli bennszülöt
tek félve bújtak össze és borzongva 
hallgatták a halotti imát.j 

♦

Másnap megtalálták Kódja csont
jait és a „prau“ egész sereg vasra- 
vert kínaival hagyta el az elátkozott 
helyet.
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Törökország vasúti hálózata.
Irta : TITTES GYÖRGY (Kütahya).

A háború előtti Európa keleti 
egén állandó viharfelhő gomolyog. 
Oroszország a Földközi tengerre való 
kijárás megszerzésére tör, a hatalmak 
egymás közötti versengése a „beteg 
ember“ halottas-ágyánál, állandó fe
szültség okozója. A hatalmak igye
keznek saját politikájuk szekerébe 
fogni Törökországot, féltékeny figye
lemmel kisérik, miféle eredményeket 
és koncessiókat ért el a másik a Por
tán. A Nyugat és Kelet természetes 
hídjának tekintik Törökországot, meg 
van vele a maguk terve. A „keleti 
kérdés“ előterében a közlekedés-ügy 
áll. Anglia 1856-ban foglalkozik elő
ször nagyarányú vasútépítési tervek
kel Kis-Azsiában. Félti érdekeit a 
készülő francia Suez-csatornától. 1913- 
ban jön létre a megegyezés Anglia, 
Németország és Törökország között 
a bagdadi vasútnak a Perzsa-öbölig 
való meghosszabbítása kérdésében.

A közbeeső évtizedeket pedig a br. 
Hirsch-féle vasútak: az anatóliai-. 
Szandzsák- és Bagdad-i vasút körüli 
harcok töltik ki. A tervek nagyrésze 
nem is valósul meg.

A 2000 kilométerre tervezett br. 
Hirsch-vasulak hálózata csonkán ma
rad. Megépül ugyan a Szaloniki— 
Uszküb—Zibevcse, a Konstantinápoly 
— Edirne.—Plovdiv--Belovo vonal, 
előbbi az Uszküb—Mitrovica, utóbbi a 
Tirnovo—Jamboli és Kuleli Burgas— 
Dedeagacs elágazásokkal — összesen 
1270 kilométer - - de a tulajdonképeni 
cél: Törökországnak 8z európai vasúti 
forgalomba való bekapcsolása nem 
valósul meg. Orosz befolyásra a mun
kálatok félbeszakadnak. Csak évek 
múlva jön létre a megegyezés az 
Osztrák—Magyar Monarchia, Szerbia 
és Bulgária között a Belövőnél vég
ződő Hirsch-vasútnak Szófia-Nis és 
Beográdon át Zimonyig való meg-
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hosszabbítására. 1888 augusztus 12-én 
végre megindul a forgalom Wien — 
Budapest—Konstantinápoly között. — 
Csak a trasszirozásig jut el a Szand- 
zsák-vasut. 1908 elején szerzi meg a 
Monarchia a szultán engedélyét egy 
Uvacz—Mitrovicza között létesítendő 
vasút előtanulmányaira. Fél Európa 
felhördül a koncessió ellen, mer! a 
Monarchiának ezen lépésében egy 
Szaloniki felé való előretörést lát. 
Mindazonáltal az előmunkálatok za
vartalanul folynak Bosznia annexió- 
jáig, ekkor a Monarchia kivonul a 
Szandzsákból — s a terv végleg el 
van ejtve. Helvette a Bagdad-vasut 
foglalkoztatja egyre inkább Európát. 
1902-ben kapja meg Németország az 
engedélyt a Konyától Bagdadon át a 
Perzsa-öbölig vezető vasút építésére. 
A koncesszió Anglia érdekeit sérti. 
Lankadatlan kitartással el is éri Ang
lia, hogy módosítsák. Először az ale- 
xandrette-i öböl mentén kényszeríti a 
vasutat hajóágyúinak lőtávolába, ké
sőbb megakadályozza, hogy Török
ország vámbevételeit a vasút kilo
méter-garanciáinak fizetésére fordítsa, 
végül pedig magának tartja fönn a 
jogot a legkeletibb — a Basra—Koweit 
közötti — szakasznak a megépítésére. 
A bagdadi vasút építése lázasan fo
lyik 1902-től, még fokozódik is a vi
lágháború alatt, de az összeomlás 
megakadályozza a befejezést.

Az itt felsorolt vasutak ma már 
vagy egyáltalában nem, vagy csak 
részben török vasutak. A Szandzsák, 
melynek vasuta nem épül meg Szer
bia ellenakciója miatt, a balkáni há
ború alatt Szerbiához kerül, a Hirsch- 
vasutak 1270 kilométeréből ma már 
csak 337 van török területen, a bag
dadi vasutból pedig tulajdonképen 
csak a Konya—Jenice vonal függ 
össze szervesen a mai török hálózat
tal az egy évvel ezelőtt a török állam
vasutak által megvásárolt Mersin — 
Adana vonallal együtt. A bagdadi 
vasút Adanán túli része Islahiye és 
Mevdan—Ekbez között Szíria terüle

66
tére lép s noha Alep (térképünkön 
Halep) után északra kanyarodva Ak- 
terine és Cobanbey között ismét visz- 
szafordul, de innen kezdve közvetle
nül a határon halad mai végpontjáig, 
Nusaybinig, úgy hogy ma már Tö
rökország szempontjából teljesen alá
rendelt szerepe van. Ma tisztán áll 
előttünk Anglia háború előtti beavat
kozásának célja a bagdadi vasút 
ügyébe : Irak az ő birtokában van, 
Franciaországgal pedig ismételten tár
gyait Transjordánia és Szíria mandá
tumainak kicseréléséről.

A háború előtti Törökország va
sútépítését a politika diktálta. A vasu
tak mindig valami más hatalom ér
dekeit szolgálták. Törökország amúgy 
is szegény gazdasági erejét súlyosan 
igénybe vette a vasutak után fizetett 
„kilométer-garancia“.

2 .

Rendszeres vasútépítési program- 
mot csak 1923 óta ismer Törökország. 
Az új kormányzat azonnal felismeri 
a közlekedési hálózat — és pedig a 
saját szükségletét szolgáló hálózat — 
életbevágó fontosságát és évekre ter
jedő programmot tűz maga elé. Ma, 
hét év múltával visszatekintve, meg
állapíthatjuk, hogy ezideig meg is 
valósította programmját. Az alapot a 
meglevő u. n. anatóliai vasút szol
gáltatta. Ez volt egyedül hivatva, hogy 
egy kifejlesztendő hálózat bázisául 
szolgáljon. Ehhez a vasúthoz csatla
koznak az 1923 óta épülő vonalak. 
Az anatóliai vasút meghosszabbítása 
Ankarától kelet felé a jövő forgalmá
nak főere. Ebből ágaznak ki a for
galomba eddig be nem kapcsolt te
rületekre vivő vonalak és a régebbi 
vasutakkal összeköttetést létesítő vo
nalak.

Kis-Ázsia vasutainak kiinduló 
pontja két legfontosabb kikötője volt: 
Izmir (Szmirna) és Istanbul. A Már
vány-tenger mellől fHaydarpasából) 
1873-ban épül meg az első szakasz
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Izmidig. Izmirből (Szmirnából) már 
1856 ban kezdik építeni a vonalat 
Aydin felé. Ez a vonal azóta (1912- 
ben) kiépült Egirdirig. Ez az Izmir— 
Torbali—Resadiye — Aydin — Goncali 
—Südlag—Egirdir-i vasút Törökország 
mezőgazdaságilag legfontosabb vidé
kén halad keresztül. Izmir környéke 
és a Meander völgye egészen Karatasig 
az ország egyik legfontosabb kiviteli 
cikkének, a fügének és a mazsola- 
szőlőnek a hazája. A gyapot, dohány 
és oliva-kivitel igen jelentős része is 
onnan kerül ki. A vasút rövid elága
zásaival — Kizilgulu—Buga, Torbali 
—Ödemis, Catal—Tire, Resadiye— 
Sőke, Goncali—Denizli, Südlag—Civ- 
ril — nagykiterjedésű területet kapcsol 
a forgalomba. Jelentőségét még fo
kozza a tengermelléknek korundban, 
arzénben és krómban való gazdag
sága. Egyelőre a vasút Egirdirnél vég
ződik, de a török állam egy Dinar— 
Afyonkarahisar közötti vasúttal akarja 
a saját hálózatával összekötni. A 610 
kilométeres vasútvonal az „Ottoman 
Smyrna and Aidin Railway“ angol 
társaság tulajdona.

ízmir-ből (Szmirnából) indul ki 
még egy másik vasút is. 1863-ban 
kezdik építeni az Izmir—Kasaba va
sutat. A vasút továbbépítését később 
maga a Porta veszi a kezébe, de nem 
jut túl Alasehiren s mivel a török 
kormánynak a társasággal való súr
lódása sehogysem akar megszűnni, 
végül is az egész Izmir—Alasehir 
vasutat egy francia érdekeltség — a 
Smyrne—Cassaba et Prolongement — 
veszi át. Egyszersmind megkapja a 
koncessziót az Afyonkarahisarig való 
meghosszabbításra, évekkel később 
pedig a már előzőleg megépült Ma- 
nisa—Soma elágazásnak Balikesiren 
át a Márvány-tengerig. Bandirmáig 
való továbbépítésére. (Manisa—Ban- 
dirma 277 km.) Különös jelentőséget 
ad az Izmir—Afyonkarahisar vasút
nak (420 km), hogy ez Izmirnek ma- 
iglan egyedüli vasúti összeköttetése 
Anatolia belsejével. De az angol va

sútnak a jövőben Afyonkarahisarral 
való összekapcsolása, részben pedig 
a már közvetlenül a megnyitás előtt 
álló Kütahya—Balikesir vonal ezt a 
fontosságát erősen fogja csökkenteni. 
A török államvasut tarifális kedvez
mények nyújtásával igyekszik a for
galmat a francia vasútról az általa 
épített Kütahya—Balikesir vonalra 
terelni.

Ezeken a vasutakon és a bag
dadi vasútnak Adanától keletre fekvő 
részén kívül Kis Ázsiában már csak 
helyi jelentőségű rövid vasútvonalak 
vannak magántársaság birtokában. 
Ezek: Mudanya—Bursa (41 km), Sam
sun—Carsamba (36 km) és Ilica— 
Palamut (28 km). Valamennyi kes- 
kenyvágánvú.

3.

Törökország vasutainak gerince 
az u. n. anatóliai vasút. A török kor
mány által 1871—73-ban épített, köz
vetlenül a tengerparton haladó Hay- 
darpasa—Izmid vasút annyira nem 
fizetődött ki a tengeren való olcsóbb 
szállítás miatt, hogy az állam ,kény- 
telen volt hamar túladni rajta. Evekig 
egv angol társaság tartja üzemben. 
1888-ban a Deutsche Bank által ala
pított anatóliai vasúttársaság ve
szi át a vasutat avval a céllal, 
hogv ezt a vasut-csonkot Bilecik-Es- 
kisehiren át Ankaráig meghosszab
bítsa. Noha eleinte áthidalhatatlan
nak látszó nehézségek mutatkoznak
— Törökország az 1875-i államcsőd 
következtében az Administration de 
la Dette Publique Ottomane pénzügyi 
ellenőrzése alatt áll és ez ellenzi az 
állam további megterheltetését. Hosz- 
szas tárgyalások után végre létrejön 
a megegyezés, sőt maga a Dette 
Publique garantálja. — mindenesetre 
egy nagyobb kölcsön nyújtása árán
— a kilométer-garanciák fizetését.

Az építés gyorsiramban halad, 
úgy, hogy 1892-ben már eléri An
karát. A társaság bevételeinek eme
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lése céljából mezőgazdasági gépek 
bevezetésével, lanfolyamok tartásá
val igyekezik a mezőgazdaságot fel
lendíteni. Nem is csekély mértékben 
az ő érdeme a Sabanca—Adapazar 
vidék fejlettsége. A va^út sikere már 
a követke tő évben. 1893-ban arra in
dítja Abdul Hamid szultánt, hogy to
vábbi koncessziót adjon a társaság
nak ; megépül az Eskisehir—Afyon- 
karahisar—Konya vasút. A tenger
parton vezetett jelentéktelen vasút- 
csonkból, — mely 15 évig küzdött 
pénzügyi nehézségekkel, eképen Kis- 
Ázsia legfőbb vasútja fejlődött. Ada
pazar, Eskisehir, Ankara, Külahya, 
Afvonkarahisar, Konya gyüjtőhelveivé 
válnak Anatolia terménveinek. Külö
nösen gabonában bonyolít le a vasút 
éDnk forgalmat. A vasútiársaság 
Haydarpasa kikötőjét is újjáépíti a 
gabona tengeri szállításának meg
könnyítésére.

Az anatóliai-vasút építésében tisz
tán gazdasági szempontok vezették 
a vasúttársaságot. A bagdadi vasút
nál előtérbe lép a politika. Német
ország a Konva—Bagdad—Perzsa- 
öböli vasúttal akarja a Keletet érdek
körébe kapcsolni. Sem Anglia, sem 
Oroszország nem nézi jó szemmel a 
várható német befolyás erősödését 
és igyekszik azt ellensúlyozni. Orosz
ország már akkor tiltakozik hatal
mának teljes súlyával, amikor felme
rül az anatóliai vasút tovább építé
sének terve Ankarától keletre, most 
pedig, amikor a bagdadi vasútnak 
az örménv—perzsa határ irányában 
való vezetéséről van szó, ezt egye
nesen kihívásnak tekinti. Anglia ok
kal fél a megépítendő vasúttól, mert 
ez régi álmát, — hogy az Indiába 
vezető tengeri úton kívül a Mezopo
támián keresztül vezető szárazföldi 
utat is, megszerezze — semmisítené 
meg. És bár 1902-ben Németország 
és Törökország megköti a bagdadi 
vasútra vonatkozó szerződést, Anglia 
az ezt követő évtized alatt is mindig 
talál még rá módot, hogy kívánságai

az építés körül figyelembe vétes
senek.

A bagdadi vasút kezdőpontja 
Konya. Délkeleti irányban halad a 
vonal Karaman és Eregli érintésével 
a löz^nanaloliai steppén. Az átlago 
san 1000 méter magas fennsikról (a 
vasút legmagasabb állomása Ulukísla 
1427 méter) Pozanti környékén eresz
kedik le ; a Cakit-patak nagvszerű 
áttörése mentén halad át a Tauru- 
szon a kilikiai síkságra. Az áttörés
ben fekvő szakasz megépítése volt 
az egész vasút műszakilag legnehe
zebb része. A 70 alagút (a leghosz- 
szabb 3500 m) és a számos híd csak 
a háború alatt készülhetett el. A vas
út Jenicénél éri el a régebben énült 
Mersin—Adana vasúfat fezt a 67 ki
lométer hosszú vonalat 1886-ban ad
ták át a forgalomnak) Onnan 23 ki
lométeren, Adanáig a mersin—ada- 
nai vasút sínpárát használja. Tovább 
keletre a kilikiai síkságon folytatja út
ját. Toprak—Kaiétól számvvasúl ága
zik el Alexandrette felé (61 km.), ahol 
a háború alatt a vasúttársaság mo
dern kikötő építésébe kezdett. A tau- 
ruszi szakaszhoz hasonló nehézsé
geket okozott az építésnek az Ama- 
nusz—masszívumnak egy 4992 méte
res alagúttal való áttörése, Bagge és 
Islahiye között. Islahive ma a török 
határállomás. Innen 193 kilométeren 
francia területen halad, Alepnél ta
lálkozik a sziriai vasúttal és Török
országba Cobanbeynél tér vissza. 
Onnan kezdve Nusavbinig a török- 
sziriai határon halad. Nusaybin a 
vasút nvugati részének utolsó állo
mása. Eddig jutott a háború alatt 
a nyugatról-keletre haladó építés és 
a bagdadi vasútnak ez a Konyától— 
Nusaybinig terjedő vonala maradt 
is meg tervezett és eredetileg épített 
alakjában. Mert a Bagdad felől épült 
vasút — a Bagdad—Samarah—Shar- 
quat vonal, annyi változáson ment 
át, hogv ma már alig van valami kö
ze a bagdadi vasúthoz. A Sama
rah—Sharquat szakaszt, amelyet a
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földmunkák egy csekély részétől el
tekintve már angol csapalok építenek 
meg a világháború alalt, a háború 
utáni években üzemen kívül helyez
ték. A németek építette Bagdad— 
Samarah vonal pedig most épül át 
1000 milliméteres nyomtávúra. Anglia 
szintén a háború alalt megépíti a 
Tigris balparlján haladó Bagdad— 
Quaraghan—Knigerben ezer millimé
teres nyomtávú vasútat s ezt 1925— 
2ö-ban meghosszabbítja Kirkukig. 
Ma a gyér forgalom Nusaybin es 
Kirkuk közölt autókon bonyolódik le 
és tekintve a vasútaknak különböző 
nyomtávolságát, a két végpontnak 
sínpárral való összekötésére nem sok 
a remény. 1930-ban indultak meg az 
előtanulmányok a Haifa—Mossul— 
Kirkuk vonal építésére. A bagdadi 
vasút Adana—Nusaybin szakaszá
nak „Chemins de fér Cilicie—Nord- 
Syrie“ a neve; a Bagdad—Samarah 
csonk az iraki államvasutakba, a Ko
nya—Adanai , rész pedig a Török 
Köztársaság Államvasúlai-ba olvadt 
bele. A „bagdadi vasút“ tehát, „mint 
olyan“ ma már nincs is meg.

Törökország a háborúkban el
szakadt területekkel együtt egyre- 
másra veszítette el drágán megfize
tett vasúti vonalait. A Gümrü—Erzu
rum vasút az egyedüli, amely a „győz
tes“ jogán került birtokába. A breszt- 
litovszki békével Törökországhoz 
visszacsatolt Kars-vidék vasúta ez. 
Oroszország építette 1912-ben. Tif- 
lisszel létesít összeköttetést. Karslól 
nyugatra Sarikamisig széles nyom
távú, innen pedig Erzurumig 750 mil
liméteres keskeny vágányú. A világ
háború alalt előnyomúló orosz had
sereg építette tovább. 1921-ben török 
műszaki csapatok Madenköyig hosz- 
szabbítoiták meg a vasútat. A Güm
rü—Sarikamis szakasz 130, a Sari- 
kamis—Erzurum—Madenköy vonal 
pedig 232 kilométer hosszú. Az egész 
vasút a török államvasutak tulaj
dona.

4,
A török közlekedésügy új kor

szaka nyílik meg a görög-török há
ború lezajlása után. Törökország a 
haladás útjára lep és legfontosabb 
feladatának tekinti közlekedési háló
zatának kiépítését. Megvásárolja a 
Haydarpasa—Eskisehir—Ankara (578 
km.) és az Eskisehir—Konya vonalat 
(435 km.) az anatóliai vasúttársaság
tól, a Konya—Yenice vasútat (347 
km.) a Bagdad—vasúttársaságtól. 
Amit a „beteg ember“ Oroszország 
tiltakozása miatt nem tehetett meg, 
azt rohamosan pótolja a független 
Törökország.

Az új Ankara—Yahsihan—Yer- 
köy—Kayseri vonal az első ered
mény ezen a téren. Föltétien szük
ségessége már a háború alalt mutat
kozik, amikor az orosz halárra irá
nyuló csapatszállitások meggyorsítása 
érdekében épülni is kezd egy 600 
miilimeteres keskenyvágányú vasút, 
de ez csak 72 kilométerre jut el An
karától. 1923-ban, mint a vasútépítési 
Programm első lépése, indul meg en
nek a keskenyvágányú vasútnak nor
mális nyomtávra való átépítése. 1925 
november 20-án Yerköyig, 1927 má
jus 29-én pedig Kayseriig (381 km 
Ankarától) megindul a forgalom.

Kayseri előtt 14 kilométerrel Bo- 
gazköprünél ágazik el a most épülő 
Kayseri—Ulukisia vasút. Ez jelenté
kenyen megrövidíti az utat Törökor
szág délkeleti részéből a fővárosba. 
(Eddig : Ankara—Eskisehir—Adana 
1070 km, most 702 km.) Egyszersmind 
megvalósítja a régen óhajtott vasúti 
összeköttetést a Fekete-tenger és az 
Adana-vidék között. Építése a befe
jezéshez közeledik és 1931 elejére 
elkészül.

Az Ankarától keletre haladó fő
vonal Kayserin túl a Kizilirmak völ
gyét követi és ma Sivasnál végződik. 
(Ankara—Sivas 602 km.) Mivel Sivas 
környéke a vasút megépítése előtt 
csak napokig tartó kocsi és karaván
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úttal volt elérhető, mezőgazdasaga 
nagyon hátramaradt; búzája eladha
tatlan volt. Sivas van kiszemelve az 
egész keleti hálózat vasúti gócpont
jának, itt épülnek a javítóműhelyek 
is. A vasút 1930 augusztus 30-án 
nyílt meg.

1923-ban a Samsun—Sivas vo
nalon is újraéled az építési tevékeny
ség. Még 1911-ben kapja meg rá az 
engedélyt egy francia társaság. A ne
héz terepen lassan halad az építés ; 
Samsuntól csak 34 kilométerre jut
nak előre s itt a kitörő világháború 
miatt megrekednek. 1923 óla a török 
állam építi a vasutat. A vonal a Merd 
völgyét követve halad felfelé Kávákig, 
onnan Ladik és Havzán át Suluová- 
nál ereszkedik le a termékeny Mer- 
sifan-medencébe, Amasyánál eléri a 
Yesilirmakot és ennek völgyét követi 
Turhalig ; Zile után nehéz hegyipá
lyán emelkedik 600 méterről 1400 
méter magasságba, Subasinál eléri 
legmagasabb pontját (1490 m) és 
Yildiznél egyesül a Kayseri—Sivas 
vasúttal. A vasút Zileig (Samsuntól 
215 km) még 1928 augusztusában 
nyílt meg, a Zile—Yildiz szakasz 150 
kilométerén most (1930 végén) foly
nak a befejező munkálatok.

A Közép-Anatolián áthaladó nyu- 
gal-keletirányú fővasútnak a Fekete
tengerrel való összeköttetésére a kö
zeljövőben egy másik vonal is fog 
szolgálni: az Eregli—Irmák vasút. 
Építése elsősorban a Zonguldak-vi- 
déki gazdag szénbányáknak a fővá
rossal és a fővonallal való összeköt
tetését célozza. Később építendő el
ágazása pedig (Karabük—Söyüdözü) 
a Kastamoni-vilayet erdőinek kiterme
lését teszi lehetővé. A vonal Ankara 
—Kayseri között Irmák állomásnál 
kezdődik, az első 40 kilométeren a 
Kizilirmak jobbpartján halad, majd a 
Tüney völgyébe megy át. Cankiri 
után 20°/oo-es emelkedéssel dolgozza 
fel magát Ildizim és Kolluca között 
fekvő legmagasabb pontjára (1260 m) 
s ezután a Devres-gay vadul szag

gatott völgyeben halad Karacavere- 
nig. Innen Cerkes érintésével Bayin- 
dirig a fennsíkon halad, Bayindir és 
Karabük között az észak felé hirte
len letörő Pontusz-hegység lejtőjén 
ereszkedik alá. A Soganli-su áttöré
sén túljutva, Tefentől a tengerpartig 
a Filyos termékeny völgyét követi. A 
vasút ma csak Filyos és Irmák kö
zött épül, a Filyos—Zonguldak— 
Eregli szakasznak építése még nem 
kezdődött meg. A 394 km hosszú 
Irmák—Filyos vonalon, a tengerpart 
felől 80, Irmák felől pedig 100 kilo
méteren már van vasúti közlekedés.

Az Eskisehir—Ankara—Kayseri 
—Sivas vasút meghosszabbí ását ke
let felé Erzurumba 1931-ben kezdik 
építeni. Nyugatra is meghosszabbítot
ták a vonalat, Kütahyából Balikesir- 
be. Elsősorban hadászati vonal ez. 
A 252 kilométeres vasút befejezése 
1931-re várható.

A Törökország határán haladó 
és így jelentőségét vesztett Cobanbey 
—Nusaybin vasút pótlására van hi
vatva a Fevzipasa—Malalya—Diyar- 
bekir vasútvonal. Ez a vonal igen te
kintélyes terület terményeinek fog pia
cot nyitni. Különösen Maiatya termé
keny síkságának nagy a gazdasági 
jelentősége. A vonal a régi bagdadi 
vasút Fevzipasa állomásából kiindu- 
lóan az Amanusz alján halad észak
keleti irányban, majd hirtelen keletre 
fordulva átszeli a marasi síkságot és 
az Ak-su folyását követve halad a 
fennsíkra. Gölbasi után a Sürgü völ
gyébe lép s ennek mentén tör át a 
Tauruszon. A maiatyai síkságot Vi- 
rensehir után éri el. Maiatya az épü
lő vonal egyik legfontosabb pontja. 
A régi karavánutak kereszteződésé
nél fekvő város a vasút révén visz- 
szanyeri régi jelentőségét. 32 kilomé
terrel Maiatya után a vasút egy 300 
méter hosszú hídon átlépi az Eufrátot. 
A folyó túlsó oldalán a Bozkurtdag 
déli lejtőjéről az elazizi medencébe 
ereszkedik le, amely termékenység
ben vetekszik a Malatya*síksággal.
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Elhagyva a Gölcük (= tavacska) déli 
partját, a Tigris felsőfolyásához sze
gődik s azt követi Erganimadenig. 
Ergani rendkívül gazdag rézbányái 
vasút hiányában eddig alig voltak 
kihasználhatók. Onnan a vasút dél
keleti irányban halad tovább az Os- 
manie síkságon, hogy elérje végpont
ját, a Tigris partján fekvő Diyarbe- 
kirt (510 km). A vasút ma Malatyaig 
(253 km) közlekedik. Befejezése 1932 
végére várható.

Törökország 1923-ban felállított 
tiz évre szóló vasútépítő programmja 
minden vonalon a megvalósuláshoz 
közeledik. Évszázados álmukat alvó 
városok kelnek új életre, vonatzaka
tolás veri fel a steppe csendjét, las
san eltűnnek a nyikorgó kerekű ara- 
bák : Törökország egy évtized alatt 
egy évszázad mulasztását pótolta. 
Az Európa gyámkodása alatt élő 
„beteg ember“ lerázta bilincseit, ta- 
nujelét adta — Ázsia ébredésének.

Törökország vasútvonalai:

V o n a l Nyomtáv
mm

K
* Km V o n a l Nyomtáv

mm Kml Km 
* í

i Is tanbul—Edirne . . . .  
Alpullu—Kirklarelli . • .

norm 285
52 337

A d an a—Mersin . . . . norm. ! 6i

Adana —Islahiye . . . .  
Toprakkale—Dörlyol . . ”

151
311182; Izmir—E g i r d i r .....................

Kizilgulu—Buga 
Gaziemir—Seydiköy . . 
Torbali —Ödemis . . .
Catal—T i r e ......................
Resadiye—Söke . . . .  
G'ncalj—Denizli . . . 
Südlag—Civril . . . .

-

470
9
1

62
10
21

7
30 610

Cobanbey—Nusaybin . . „ 381

Gümrü—Sarikamis 
Sarikamis—Madenköy .

széles
750

130
232

A nkara—Kayseri—Sivas . norm. | jö02

Samsun — Yildiz . . . . 365
Izmir—Afyonkarahisar . . 

Manisa Bandirma 
H alkapunar—Burnabad .

■■
420
277

5 702
Bogazköprü—Ulukisla . . „ 1173

Kütahya—Balikesir „ | 252
H aydarpasa—Ankara . . 

Arifiye—A dapazar . . . ”
578

9 587
Irmák—F i l y o s ..................... „ | 394

Tevzipasa—Diyarbekir . . „ 510
Eskisehir—Konya— Yenice 

Alayunt—Kütahya . . -
782

11 793 Sam sun—Carsamba . . . 750 | 36

M udanya—Bursa . . . . 1000 41 llica—Palamulluk . . . . j  600 | 28

* A török területre eső vasútvonal hossza !

Athén, Delfi, Olimpia — és a földrajz.
Irta : TEMESI GYŐZŐ.

Athén, 1930.
Amikor, tiz magyar tanár elin

dultunk Athénból a klasszikus görög 
földet bejárni, megvallom, nem sokat 
vártam az úttól földrajzi szempont
ból. A nyelvészek könnyen kielégül-

tek, mert szóba állottak, akivel lehe
tett, hogy újra és újra megállapítsák, 
hogy az ó-görög nyelv más, mint ez 
az olasz, szláv, török, vlach, albán 
hatásoktól átszeldelt új görög nyelv, 
amelynek egysége sem alakult még
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ki. Mert az előkelők és a nép más
más nyelven beszélnek. Történelmi 
és műtörténelmi anyag is bőven volt, 
a külföldi „iskolák“ rengeteget tettek 
közzé. De azzal még senki sem fog
lalkozott, hogy ezeket a világtörté
nelmi helyeket milyen földrajzi erők 
tették naggyá és tartották meg.

Autókon indultunk Athénből Del- 
fibe, hogy azután úgy menjünk to
vább a Pairasz—Olimpia — Korinthosz 
— Nauplia vonalon, ahogy lehet. 
Jobbra-balra karsztos kopárság. Ön
kéntelenül azt kérdezzük magunktól : 
nem volt-e kár ilyen sivár földért vért 
ontani ?!

Csakhogy aztán elérjük a thebaei 
síkságot, majd a régi Kopaisz-tó te
rületét, ennek a dinári mészkőhegy
vidéknek tipikus nagy poljejét. Ez ma 
lecsapolt, dúsan öntözött, elektrifikált, 
virágzó terület, évenkint kétszer te
rem. Májusban aratják le a gabonát 
és őszig mégegyszer kihasználják 
földjét. Impozáns, változatos föld ez 
és a régi görögök nagyszerűen ki
használták a természetet. Lássuk né
hány jellemző vonását!

Athén. Miért települt ide ? Miért 
lett ez a vezelőállam? Földrajzilag 4 
hely versenyezhetett: Nauplia, Me- 
gara, Eleuzisz és Athén, Mindegyik
nek megvolt a három alapeleme: 
megerősíthető fellegvár, jó források, 
megfelelő termőföld. De Athén fel
legvára a legnagyobb mészkőszirt, 
vize a legjobb, alföldje a legnagyobb. 
Egy kitűnő földrajzi érzékkel biró nép, 
az ión erre a kőtömbre alapította kul
túráját. Ezért nem ment a tengerpart
ra, hanem beljebb és egyesítette szi- 
noikizmusban az attikai Mezógaia hal
latlanul termékeny poljéját a nemes
fémben gazdag bányavidékekkel a 
maga vezetése alatt. Évszázadokig 
harcolt a többivel, de azok lassan- 
kint lemaradtak. A földrajzi viszo
nyok Athén mellett szóltak és lakói 
felismerték előnyeit, Hogy Periklész 
népe mennyire egybeforrott földjével, 
ragyogóan mutatja a Parthenon ese

te. Csak a legújabb kutatások tették 
világossá, hogy az Akropolisz építé
sekor nemcsak beépítettek a termé
szetes sziklát az épületekbe, hanem 
maga a Parthenon is feltöltésen áll. 
Mintha a Kis Gellérthegyet felemel
nék a nagy szintiére, hogy nagyobb 
platót kapjanak I Tehát : kitűnő felleg
vár, k'tűnő viz, kitűnő termőföld.

Thebae. Ma Tivinek ejtik. Kod- 
mos király palotáját a Magyarorszá
gon is ismételten járt Keramopúlosz 
egyetemi tanár most tárja fel. A bel
ső területen forrás volt, a várhegy 
szegélyén két bővizű forrás van. A 
vár olt épül. ahol a várhegy és a 
forrás találkozik. Elmondtam ezt a 
megfigyelésemet Keramopúlosz pro
fesszornak. Helyeselte felfogásomat. 
Most már volt a kezemben egy fo
nál : a bővizű forrásnak a görög tör
ténelemben döntő szerepe van !

Livadhia. Csinos, kedves, virág
zó város Boiotiában. Itt van az alvi
lág kijárata, a Léthe vize itt jön ki 
az alvilágból. Az „alvilág lejárata“ 
típusos karszti forrás, három kifo
lyással. Görögországot a Dinári-Al- 
pok ágai, számszerint öt ág borítja. 
A jellege ugyanaz, mint Boszniában, 
Horvátországban, Albániában vagy 
Dalmáciában. Gyakori, hogy a viz 
átvágja magát a hegyen, a fal lesza
kad és olyan Tordai-hasadék vagy 
Manin-szakadék keletkezik. Itt is me
redek falú eróziós szakadék van és 
a lábánál egész folyó ömlik ki a 
hegyből. Az ilyen bővizű, már a 
hegvben meggyűlt vizű folyó neve: 
Karszti-forrás. A régi görög nem tudta 
megmagyarázni, bámulta a titokzatos, 
hűvös szakadékot, a bő folyót és 
úgy képzelte, hogy ez páratlan dolog, 
ilyen csak egy van, ez nem lehet 
más, mint az alvilág Léthe vize.

Delfi. Most már könnyen meg
érthető, miéit jöttek a jóshelyükkel a 
nehezen járható, pokolian eldugott 
Parnasszus völgybe. Földrengések és 
a Pleisztosz-folyó eróziója következ
tében itt ezerméteres lüggő falak van-
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nak. Három olyan földrajzi eleme van, 
amely Delfit az egész Parnasszus 
(2458 m.) vidékének legenergikusabb 
helyévé teszi : szakadék jellege, ami
hez egy kb. 300 méteres kolosszális 
kémény járul, karszti forrása (a Kasz- 
talia) és hűvös széirohamai, amelyek 
a magas tetőről az említett kémény 
mentén süvítenek le. Vegyük el akár
melyiket és Delfinek vége. És még 
valami • a forrásművek szerint vala
mi üregje, barlangja volt a jósnőnek, 
a pithiának, efölé helyezte székét és 
a feltörő gázok elkábították, mire 
összefüggéstelen nyögéseket hallatott 
stb. Hát üreg vagy barlang n/ncs / 
Bár karsztvidéken könnyen lehetne. 
Ellenben itt is, mint az athéni Akro- 
poliszon, a bő forrásnak egy elsza
kadt, vékony erecskéje bukkanik elő, 
ez volt a szent forrás, a Kasszotisz. 
Ezt bevezették a szentély alá ott 
meggyűlt a vize egy medencerend
szerben. (Bujkálva végig jártam). Ez 
a forrás volt a döntő a belső szentély 
elhelyezésénél és talán a vizcsobo- 
gásnak volt valami szerepe a jóslás
nál, nem állapítható meg, hogy to
vább folyt-e ; lehet, hogy kevés vizét 
nem engedték ki a szentélyből.

Olimpia. Első pillantásra látszik, 
hogy ez nem a Dinaridák része. Ez 
az Epiroszi hegyrendszer vidéke, 
amely még nincs eléggé feltárva és 
magyarázva. A Peloponnézosz nyu
gati partvidéke mosolygó, üde, erdős
dombos vidék. A kopár, kietlen karszt 
eltűnt. Az Alfeosz folyó széles völ
gye összefut a Kladeosz folyócskáé
val. Itt széles folyóterrasz van a 
templomok és pályák elhelyezésére 
és a környék enyhe dombjai nappal 
árnyékot, éjjel hajlékot nyújthatnak 
több százezer embernek. Delfit és 
vidékét első nap felelték volna ezek 
a tömegek, itt volt hely, viz és éle’ 
lem bőven. Ezért jöttek ide a nagy 
olimpiásízal és szorult háttérbe min
den egyebütt való próbálkozás. (Iszlh-

moszi, Nemeai, Delfii stb. játékok.) 
Ezek ugyanis karsztos vidéken van
nak.

Korinthosz. Az egész vidék fe
lett uralkodó, szeles, magas várhegy. 
Ma is csak egy úton járható meg. 
Kiiűnő kikötő. A hegy alatt több he
lyen meg lehetett telepedni. De volt 
itt két bővizű karszti forrás, a Peiréné 
és a Glauké forrása : világos, hogy 
ezek fölé telepedett a város. A for
rások díszes, sziklába vájt házakat 
kaptak, a konglomerátum és a már- 
garéteg mentén bujt ki a viz és a 
Glauké természetes homokkősziklába 
vésett hármas forrásfője ma is lát
ványosság.

Nemea, Mikené, Tyrins, Hie~ 
ron. A  tényezők azonosak, a négy 
közül Mikené a legimpozánsabb. 
Pompás várhegy, rajta kitűnő vizű 
forrás ; vízmű építményei, természetes 
sziklába vájt lépcsőn elérhető cisz
ternája, egész kúthálózatot tápláltak.

Ha letörlünk a görög földről min
den klasszikus emléket és a térképen 
elkészítjük a bővizű karszti források 
rajzát, pontosan meg tudjuk monda
ni, hol kell nagy településnek kelet
keznie. Ekkor pontosan megkapjuk 
Görögország klasszikus korának leg
nagyobb szerepű helyeit.

Naupliával szemben van az a 
mocsár, amelyikben Heraklesz hid
rája, az a bizonyos lernai hidra élt. 
Heraklesz elcsípte ezt a hidrát és 
agyonverte. Nos a mocsár okozója 
egy bővizű karszti forrás, amely az 
ókorban három helyen hagyta el föld
alatti barlangjáratait. Ma kettő válto
zatlanul bővizű. A mocsár maláriás, 
nem is szántam rá, csak néhány 
órát.

Azt a tanulságot leheli az ó-gö
rög alkalmazkodás, hogy igazán nagy 
csak az a nemzet lehet, amely ösz- 
szeforr a maga jól megismert földjé
vel és a maga rögének egyéni kul
túráját építi fel.
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A csodálatos Egyiptom
I d a ;  VOGT G.

Egyiptom csodás tájai, kedvező 
éghajlata, ragyogó emlékei mindig 
vonzották az embereket. Ez az ér
deklődés napról napra növekedik, vi
lágszerte. Bizonyos, hogy amint Euró
pában csak félig-meddig is helyre- 
állnak a normális gazdasági viszo
nyok, ismét megindul az emberek 
tömeges zarándoklása a piramisok és 
fáraók országa felé. Örök napfény és 
pompás virágos mezők örvendezte
tik ennek az országnak látogatóit. 
Egyiptomot a Nílus mesebirodalmá
nak nevezik, méltán, hiszen ez a folyó 
itt minden élet teremtője.

A Nilus egyike a Föld legna
gyobb folyóinak : hossza kb. 6000 
km. Futása rendkívül bonyolult. Óri
ási akadályokat kell legyűrnie; hat 
kataraktán, temérdek sellőn és örvé
nyen hömpölyög keresztül. A völgyét 
termékenyítő áradások tartják el a 
szó legszorosabb értelmében az egész 
népességet: nem lehet tehát csodál
nunk, hogy a Nílust isteni imádatban 
részesítették a múltban, sőt még ma 
is. Az áradás kezdetekor — különö
sen régebben — nagy ünnepségeket 
rendeztek. Igen különös látvány, hogy 
a termékeny terület keskeny sávját 
mindenütt homok- és kősivatagok 
környezik, jellegzetes állatai ennek a 
területnek a hiéna, teve, szamár, kro- 
kodilus és a sakál. A növényvilágra 
főleg a datolyapálma, olajfa, szőlő 
és a gabonafélék jellemzők.

Egyiptom történelmének őskora 
belevész a hitrege homályába. A szer
vezett társadalom keletkezését hozzá
vetőleg a Krisztus születését meg
előző 6000. esztendőre teszik. Akko
riban uralkodott a Menes dinasztia 
első királya Egyiptomban. Amikor a 
Földkerekség valamennyi népe, a mai 
kulturnemzetek is, a legsötétebb bar
bárságban élték történelemelőtti ko
rukat, Egyiptomban már a hatodik

dinasztia hatalmas királyai uralkod
tak, óriási piramisok épültek és az 
egyiptomi művészet virágjában volt. 
Kr. e. 2000 évvel már csatornákat 
és zsilipeket építettek a Nilus áldást- 
hozó vizének célszerű kihasználására. 
Olyan kiváló technikai alkotások te
remtése fűződik ehhez a korhoz, mint 
pl. a József csatorna, vagy a Möris- 
tó felduzzasztása. Amenenhat király 
parancsára kezdték építeni a gizehi 
Szfinksz óriási szobrát. Később 200 
éves idegen uralom hanyatló kor
szaka után még egyszer, Kr. e. 1500 
körül sikerült még Egyiptomnak régi 
világhatalmát visszaszereznie. Kr. e. 
600-ban Kambizesz perzsa tarto
mánnyá teszi és azóta soha többé 
nem élt önálló állami életet.

A régi egyiptomiak vallásában 
igen nehéz valamilyen rendszert fel
fedezni, olyan sok istenségről van tu
domásunk hagyományok és fennma
radt szobrok révén. Költői mondák 
fűződnek főleg Ozirisz és Izisz alak
jához. Oziriszt testvére, Keb a Ní
lusba fojtotta. Izisz holtan találja 
férjét és fájdalmasan zokogva hagyja 
el a vidéket. Keb feldarabolja áldo
zata holttestét. Izisz megkeresi a da
rabokat s mindegyiket megtalálása 
helyén temeti el. Ez a magyarázata 
annak, hogy olyan sok Ozirisz sir 
van Egyiptomban. De Ozirisz tovább 
uralkodik az alvilágban. Ozirisszal 
kapcsolatos az Ápisz-bika kultusza. 
Az Ápisz-bika volt Ozirisz élő szim
bóluma. Az év legvidámabb ünnepe 
volt az Ápisz ünnep ; mindig a Nilus 
áradásakor tartották meg. Minthogy 
az egyiptomiak hite szerint csak az 
épségben maradt holttest halhatatlan, 
feltalálják és egyre tökéletesítik a 
mumifikálást. Néha száz napnál is 
hosszabb időt fordítanak rá, hogy 
a múmia „halhatatlanságát“ biztosít
sák. Memfisz ésThéba városának rom
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jai bizonyítják, hogy az egyiptomiak 
nemcsak az istenekről és a királyokról 
gondoskodtak, hanem a gazdagokról 
is. Ezek pompás kertektől környezett 
hatalmas palotákban laktak. Az e- 
gyiptomi építészet legjelentősebb al
kotásai mégis a templomok és a sí
rok. Évezredek viharait túlélték ezek. 
Gyengébbek voltak a tudományok 
terén. Matematikájuk hibás elve
ken épült fe l; orvosi tudományuk 
merő babona és kuruzslás.

Jónéhány évtizeddel ezelőtt egyip
tomi utazásra jóformán csak kutató 
tudósok és merész szellemű embe
rek mertek vállalkozni. Mióta azon
ban az Egviptom felé irányuló köz
lekedés tökéletesedett, sőt maguk az 
egyiptomi közlekedési eszközök is a 
legkényesebb igényeket kielégítő ké
nyelmet és biztonságot nyújtanak, 
évrol-évre nagyobb tömegekben tó
dulnak az idegenek a piramisok or
szágába a föld minden tájáról, üdü
lés vagy szórakozás céljából. A világ
háború óta elapadt a túristák áradata, 
de már is újra szépen megindult.

A kitűnő közlekedés lehetővé 
teszi, hogy Egyiptom megtekintésre 
érdemes helyeit rövid pár hét alatt 
felkereshessük. Már így is nyerünk 
valamelyes képet erről a sajátságos, 
rendkívül érdekes országról, bár ter
mészetesen az ország természeti vi
szonyainak és lakóinak, régi műem
lékeinek és modern gazdasági éle
tének komoly tanulmányozására sok
kal több idő szükséges. Kevés ország 
akad, amely a legkülönbözőbb faj
tájú érdekességeknek olyan tömegét 
tárná az utas elé, mint Egyiptom. 
Itt vannak mindjárt a piramisok. Vagy 
az ugyancsak roppant érdekes 
szfinksz, az ősegyiptomi vallásnak 
ez a leányarcú és keblű, oroszlán
testű és sasszárnyú szörnyetege. 
Egyiptomban sok ilyen szfinksz van; 
a világjárók leginkább a memfiszi 
szfinkszkolosszust szokták megbá
mulni.

Ezt a szfinkszet, mint ismeretes, 
elsősorban Ődipusz tragédiájában ját
szott szerepe tette híressé. Rejtvénye
ket ad fel s aki nem tudja megfej
teni, halállal bűnhődik.

A múlt évezredek számos mű
vészi emlékén kívül nagy . érdeklő
désre tarthat számot a mai Egyiptom 
igen fejlelt gazdasági élete is. Meg
találjuk a sivatag halotti pusztaságát, 
de közvetlen közelében buján zöl 
delő művelt földeket látunk és fes
tőién tarka élettől duzzadó városo
kat, idegenszerű keleties kultúra és 
kulturátlanság mellett kiváló elegan- 
ciájú nemzetközi társaséletet. Min
denütt és minden időben új és meg
lepő képek ejtenek bűvöletbe. Bár
mily céllal utazzék is az idegen, 
hajtsa bár a tudományos kutatás, 
vagy csupán az üdülés és szórako
zás vágya, Egyiptomban megtalálja, 
amit keres. Régebben a Riviérát tar
tották a betegek legelőnyösebb téli 
üdülőhelyének, ám az ott is gyakran 
beköszöntő hideg időjárás, a gyakori 
por és a szórakozást hajhászók soha 
meg nem szűnő zajos nyüzsgése, 
gyakran igen kedvezőtlenül hatottak 
a gyógyulást keresőkre. Mindezek a 
kedvezőtlen körülmények Egyiptom
ban ismeretlenek. Ne feledjük él azt 
sem, hogy az orvostudomány egyre 
jobban meggyőződik arról, milyen 
fontos gyógytényező a sivatag száraz, 
meleg és tiszta levegője. Az egyip
tomi égbolt nyáron csaknem állan
dóan derült, a Nap besugárzása foly
tonos, az időjárás egyenletes, ziva
tarok ritkák.

Egyiptom, a csodálatos ország, 
természeti és kulturális kincseivel, 
látványosságaival, gazdasági életével 
minden időben vonzani fogja a tu
dásra, művészi szépre, vagy a szó
rakozásra és testi-lelki üdülésre vá
gyókat s bizonyos, hogy most már 
évről-évre nagyobb és nagyobb tö
megekben fognak özönleni az ide
genek Egyiptom csodás földjére.
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Könyvek.
Peru őslakói.
C. F. Byland, a cuzco-i egyetem 

rektora, érdekes cikket közöl Peru ős
lakóiról a német „ K o s m o  s" folyó
iratban.

Az alábbiakban ismertetjük : A 
mai Bolivia és Peru határán, a Csen
des-Óceán partján fekszik Arica. En
nek környékén találjuk első nyomait 
a történelem előtti idők települései
nek. Az őstelepesek halászattal fog
lalkoztak, a földművelést, edény- és 
szövetkészítést nem ismerték. Ember
evők voltak. A telepük körül talált 
lapos földhányások alatt ételmaradé
kok közt sok embercsonlot találtak a 
kutatók. E helytől észak-keletre, a 
3835 m. magasan az Andok hegy
láncában fekvő Titicaca-tó partján az 
előbbiekhez hasonló műveltségi fo
kon álló halásznép telepeinek nyo
maira bukkantak.

Az Andok magasabban fekvő 
völgyeiben talált emlékek valószínű
leg későbbi eredetűek. Az ott élt egy
kori telepesek már ismerték az állat- 
tenyésztést és földművelést, ruháik 
gyapjúszövetből készültek, edényei
ket emberi alakokkal, gyakrabban 
egy jaguárra emlékeztető állat kör
vonalaival díszítgették. Fémből ké
szült szerszámaik voltak. Ezekkel 
gránitszobrokat faragtak isteneik és 
harcosaik számára.

A Titicaca-tótól délre fekvő Tia- 
huanacu valóságos kulturközépponttá 
fejlődött. Szövőipar, edénykészítés és 
rézszerszámok használata a legszem
betűnőbb vonásai az itteni kultúrá
nak. Főistenük Huiracocha volt, egy 
állatnak, valószínűleg a jaguárnak, a 
megszemélyesítője. A monda szerint 
a Titicaca-tóból jött elő. Tisztelték 
még a kondorkeselyűt és a puma
macskát is. De emellett észrevehetők 
a napimádás jelei is. A szobrok ké
szítéséhez óriási méretű kőkockákat 
dolgoztak fel. Megfejthetetlen, hogyan

fejlődhetett ki ebben a csaknem négy
ezer méter magasságban ekkora kul
túra.

Később, a tizenkettedik század
ban ez a vidék is az Inkák birodal
mához tartozik. A birodalom fővárosa 
a Titicaca-tótól északnyugatra fekvő 
Cuzco. Termékeny földben szegény 
lévén az ország, terraszosan művelik 
földjeiket a különben terméketlen hegy
oldalakon. Öntöző berendezéseik máig 
is jó állapotban fentmaradtak. Isme
rik többek közt a kukoricát, dohányt, 
banánt, gyapotot és a burgonyát. Te
nyésztik a lámát, tengerimalacot és a 
kacsát, de nem ismerik a tejtermelést, 
vaj- és sajtkészítést. A szövetkészítés 
ipara igen fejlett. A növényekből és 
ásványokból festékeket állítanak elő.

Emberalakokkal vagy pumamacs- 
kafejekkel díszített, finoman csiszolt 
geometria formájú edényeik világos 
vagy piros színűek.

Ismerik .és felhasználják a fémek 
legtöbbjét. Öntenek bronzot, és sárga
rezet.

A szegények házai nádból, agyag
ból vagy kőből épültek, de a gazda
gok hatalmas palotákat építettek nagy 
kőkockákból. A kőkockákat síma 
lapjukkal egymás fölé helyezték min
den rögzítés nélkül. — E paloták 
alapfalain épült fel a mai Cuzco.

Három irányban is hatalmas utak 
szették át az országot: a tenger mel
lett, át az Andokon és le Chilébe. 
Az utak mentén jelzőkészülékes táv
író és egymást felváltó futárok telje 
sítettek hírszolgálatot.

Kezdetben állatimádók voltak, 
azután napimádók lettek, de emellett 
különös tiszteletben tartották a mú
miákat.

A Napisten templomát Cuzcoban 
hatalmas falak vették körül. Istenük
nek szolgáltak a papokon kívül a 
„Napszűzek“, akik a szent lángot 
élesztették a templomban, az'.ünnepi
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italt készítették és a királyok ruháit 
szőtték. -

Ha az uralkodó meghalt, sok 
„Napszűzet“ áldoztak fel a Napisten
nek. Az új uralkodó trónraléptét gyer
mekek feláldozásával ünnepelték. Az 
uralkodók múmiáit a Napisten szobra 
körül helyezték el.

A F Ö L E

Az asszonyok követték a halálba 
férjüket. Elve temették el őket, miután 
lerészegíteíték magukat.

Itt említjük meg, hogy az Inka- 
birodalomról magyar nyelven is meg
jelent részletes és élvezetes ismerte
tés : „A világjárók“ sorozatának Gar -  
c i l a s o  d e  l a  V e g a  c. kötete.

G Ö M B

Apró közlemények.
A HUERTA-GAZDÁLKODÁS 

SPANYOLORSZÁGBAN.

Az elmúlt hónapokban több hazai lap 
hasábjain igen érdekes tervek hirei bukkan
tak fel, melyek megvalósulásuk esetén nagy 
lépést jelentenének mezőgazdaságunk fejlő
désében. Arról ven ugyanis szó, hogy egy 
spanyol öntözőtársaság a Hortobágyon, de 
más tiszamenti tájainkon is nagyszabású ön
tözőműveket akar létesíteni, melyek segítsé
gével lehetővé válna ezeknek a mai külterjes 
mezőgazdasági kihasználás mellett alig jöve
delmező területeknek igen intenzív k ihaszná
lása. E területek talaja tápsókban igen gaz
dag. csak a víz hiányzik, úgyhogy öntözéssel 
kitűnő eredmények volnának elérhetők. A terv 
igen komoly s tényleg nem hírlapi kacsáról 
van szó Mutatja ezt az is, hogy a tervezési 
munkálatokban magas állású magyar szak
tudósok (taiajgeológusok, klimatológusok, m e
zőgazdák) is résztvesznek.

Nem lesz ennélfogva érdektelen szám unk
ra, ha néhány pillantást vetünk a spanyol 
öntözőgazdálkodás eddigi eredményeire.

Spanyolország mezőgazdaságának egyik 
legjellegzetesebb formáját az ú. n. huerta- 
gazdálkodás alkotja. Huertának a spanyolok 
az öntözéssel művelt földeket nevezik. Az 
ibériai félszigetre az Atlanti óceán felől jövő 
szelek hozzák a csapadékot, mely tehát a 
félsziget nyugati peremén a legmagasabb s 
fokozatosan csökken a Földközi-tenger felé 
haladva , melynek partjain az évi esőmennyi
ség 380 mm alait marad. A nagy szárazságot 
még csak növeli a nyár rettenetes forrósága. 
Sovány árpaföldek, köztük itt-oft néhány 
szentjánoskenyérfa, a délebbi partokon egy- 
egycsenevész  datolyapálma, a kiégett, kopár 
legelőkön ju h n y á ja k : ez a kép. Sok helyütt 
még az igénytelen juh sem találja meg táp
lálékát, s, kénytelenek a nyájakat a gazda
gabb hegyi legelőkre felhajtani, ahonnan  csak 
télen ereszkednek le. Ebből a félsivatagi kör-*

nyezetből smaragdként tündöklik elő a huer- 
ták üde zöldje. Valóban alig képzelhetünk el 
nagyobb ellentétet, mint a huerta és a „campo 
secano“ között. Itt alig tud a spanyol paraszt 
földjéből annyit kisajtolni, hogy nyomorúsá
gos életét fönntartsa, a hitvány falvak kuny
hóiban állandóan ott tanyázik a szegénység, 
a nélkülözés, amott pedig négyszer aratnak 
egy esztendőben, gazdagság, jólét van min
denfelé.

A huerta földje egyetlen napot sem pi
hen, a termelés az egész esztendőn át folyik, 
megállás nincs egyetlenegy napra sem. Télen 
primőröket, korai főzelékféléket, gabonát,  ta 
vasszal rizst, kendert, paradicsomot, nyáron 
paprikát, dinnyét, kukoricát, ősszel megint 
főzelékfélét ad a huerta szinte kimeríthetetlen 
bőséggel. Az öntözött réteken a lucernát min
den hónapban kaszálják. Kell is ez a sok 
takarmány, mert sok állatot kell tartani, h i
szen a talajból kicsikart tápanyagot erős trá
gyázással kell az anyaföldnek ismét vissza
adni. Igen nagyarányú a gyümölcstermelés is. 
Megteremnek ugyan a mérsékelt égövi gyü
mölcsök is, de már háttérbe szorulnak a 
szubtrópusiak, a mandula, narancs, citrom és 
datolya mögött. A huerta terméséből sokat 
fogyaszt maga Spanyolország is, de a zöme 
külföldre kerül, elsősorban Angliába, mely 
kitűnő piaca a spanyol gyümölcsnek és főze
lékféléknek. Elgondolhatjuk, hogy a huerta 
egy-egy hektárja mennyivel több jövedelmet 
hoz, mint a magyar paraszt földje. A jöve
delmezőség illusztrálására elegendő .csupán 
azt felemlíteni, hogy egyedül a murciai huer- 
ták boldog tulajdonosai évente kb. 13 millió 
pengőt vesznek be a primőrök termeléséből, 
több mint 16 milliót jövedelmez a narancs, 
és nem egészen 12 milliót a paprikaterrrielés. 
Hol vannak azután még a  többi termeivé- 
nyék ?!

Ez a kertszerűen belterjes gazdálkodás 
persze sok szorgos kezet kíván, de sok ezer 
embert is tart el. A huerták népsűrűségé igen
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n a g y : az Orihuela-huertéban például 1 km2- 
re 312 lakos esik. (A Dunántúl népsűrűsége 
74.)

Ezt a népsűrűséget és virágzó mezőgaz
dasági kultúrát ez öntözés teremtette meg. 
Igen nagy mennyiségű vizre van természete
sen szükség Hiszen egv hektár föld egyszeri 
megöntözéséhez 1000 m3 viz kell, márpedig a 
gyümölcsösöket négyszer, a szántókat kélszer- 
négyszer, a  kendert hatszor-nyolcszor, a p ap
rikát tízszer, a  lucernát pedig havonta ön
tözik.

Az öntözést még az arabok honosították 
meg Spanyolföldön. Kiűzésükkel nagy h a 
nyatlás állott elő. Csodálatos szépségű és tö
kéletességű öntözőműveik pusztulásnak in
dullak. Csak lassan-lassan éledtek újjá A 
modern technika eszközeinek felhasználása 
azután erős lökést adott az öntözés fejlődé
sének. Különösen erős tempót vett ez a fej
lődés a világháború utáni időkben.

A világháború után két nagy társaság 
alakult az öntözésnek az eddiginél nagyobb 
területekre való kiterjesztésére és az öntöző- 
gazdálkodás modernizálására. Az egyik a 
Sociedad del Real Canal de la Huerta, mely 
főleg artézi kutak létesítésével és források 
feltárásával telte lehetővé A icante kertjeinek 
megnövekedését. A másik a Riegos de Levante 
társasága, mely a Segura folyó vizét csator
nákon vezetve el, nagy területeket kapcsolt 
különösen Elche környékén az öntözőgazdál
kodásba, de gondot fordított arra is, hogy az 
eddig csak gyérebben öntözött kertek most 
már a laposabb  öntözésben részesülhessenek. 
Az egyszerűnek látszó vállalkozásban a tech
nikai nehézséget az okozza, hogy a vizet a 
folyó szintjénél jóval m agasabban  fekvő vi
dékekre kell elszállítani. A 21 km hosszú 
Guadamartól Elche-i? vezető főcsa 'orna ötö
dik vizszivattyúzó állomása utáni szakaszán 
a viz szintje 74.5 méterrel m agasabban  van 
már, mint a folyóban. A főcsatornából egy 
sereg mellékcsatorna ágazik ki. Az egész 
csatornahálózat 250 km hosszú és 40.000 ha 
öntözhető vele-

A folyóvíznek magasabb szintre való szi
vattyúzása jelentékeny motorikus erőt köve
tel. Az eddigi központi telep 12.000 HP szol
gáltatása alig elegendő. Ezért most Fuensan- 
tánál duzzasztógátat építenek a Segurán. A 
gát segítségével, melynek magassága a ter
vezet szerint 85 m lesz, 250 millió m3 vizet 
tudnak majd tárolni. A gát építési m unkála
tai már meg is indultak. Befejeztükkel nem 
csak az eddigi csatornahálózat szivattyúállo
másainak energiaszükséglete nyerhet könnyű 
és olcsó kielégítést, de m arad energia bőven 
ahhoz is, hogy újabb, még m agasabban  fekvő 
területeket is részesíthessenek az áldásthozó 
vizben.

1929-ben 400 millió m3 vizet adott a 
huertáknak az említett társaság. A viz áruba

bocsátása árverésszerűen történik- Aki töb
bet igér, az kap elsősorban vizet. A tár
saság telepein naponta tartanak ilyen árve
réseket. Az egNség, az  ú. n. cuarta. azaz  3 
órán ét tartó ömözés, 50 1. másodpercenkénti 
vízszolgáltatással. A víz óra a szükségletnek 
megfelelően a csapadékosabb télen a legala
csonyabb, amikor 1 cuarta óra 35 pezeta 
alatt van. de a nyári szárazságban 54 peze
tára is felverik az árat. (1 pezeta kb. 65 fil
lér). Kétségtelen, hogy a társaság kiiűnő üz
leteket csinál. Panaszkodnak is a termelők a 
víz drágasága miatt. Még a kisebb, az el
osztóárkok karbantartási költsége is jórészt 
őket terheli. Mór több Ízben megindult az 
akció arra, hogy az állam vegye át a társa
ság öntözőberendezéseit s önköltségi áron 
adja  a termelőknek a vizet. Spanyolország 
jelenlegi államgazdasági helyzetében azonban 
kevés kilátás van erre. Éppen a közelmúlt
ban utasította el a kormány a társaságnak 
ajánlatát, mely 40 millió pezetáért hajlandó
nak mutatkozott összes öntözőberendezéseit 
átadni.

Leszámítva azonban  a nem éppen olcsó 
vízszolgáltatás szociális hátrányait, el kell 
ismernünk, hogy az új öntözőberendezések 
igen jelentős fejlődést indítottak meg a huer- 
ták gazdasági életében. Általuk nemcsak a 
már eddig is öntözött huerták bőségesebb 
vízellátása, hanem olyan területek öntözése 
is lehetővé vált. melyek m agasabb  fekvésük 
miatt eddig nem voltak öntözhetők. Nem utol
só előnyt jelentenek az új öntözőművek a 
nemzeti vagyon megnövekedése szempontjá
ból sem. Ugyanis a nagyobb terméshozam 
folytán a földek árai is jelentékenyen emel
kedtek. A mór eddig is öntözött kertek ha ja 
ma átlagban 10000 pezetát (több mint 5000 
pengőt 1) ér, míg 1923-ban csak 8000 pezeta 
volt 1 ha huerta óra. Az olyan földek érté
ke pedig, amelyek eddig nem voltak öntöz
hetők, s csak a gyér téli esők tettek raj
tuk igen szegényes gazdálkodást lehetővé, 
öntözhetővé válásuk által megkétszereződött. 
Míg azok a területek, melyek alig részesül
tek csapadékban, megtízszerezték értéküket.

A KÁMA-PECSORA VIZIUT

A szovjet ötéves-munkaterve7etének alap
vető gondolata az iparosodás nagyarányú 
előmozdítása s ezzel Oroszországnak agrár- 
államból indusztrrális államm á való á talakí
tása. Kétségtelen, hogy az iparosodásnak 
alapfeltételei meg is találhatók Oroszország
ban. Hiszen a szinte kimeríthetetlen észak 
oroszországi és szibériai őserdők fájótól kezd
ve egészen a turkesztáni gyapotig a nagy
iparnak legtöbb nyersanyagát saját termelé
séből fedezhet i ; a gazdag doneci, uráli és 
kuznezki szénbányák teljes kihasználás mel
lett bőségesen fedeznék az ipar energia



A F Ö L D G Ö M B 79

szükségleteit, s azután ott vannak inég a 
bakui petróleummezők i s ; munkaerőben 
sincs hiány, piaca pedig felöleli fél Európát 
és Ázsiát. A piacot illetően a szovjetnek kü
lönben is messzemenő tervei vannak. Amint 
m a a gabonával, fával és petróleummal, úgy 
akarja  a jövőben olcsó orosz iparcikkekkel 
elárasztani a világot A szovjet mai gebona- 
és fadumpingja is azt a célt szolgálja, a  po
litikáin kívül, hogy mindenáron külföldi v a 
lutákat szerezzen gyáripari gépeknek és be
rendezéseknek felállítására. Nagyarányú trak- 
toi behozatala is a mezőgazdaság iparosítását 
célozza A külföldi nagyiparnak, különösen 
a  gépgyártásnak ezért m a éppen a szovjet 
legkitűnőbb felvevőpiaca. Igaz, hogy ezzel 
éppen jövőbeli nagy versenytársának ha tha
tós fegyvereket ad  kezébe, de ezzel a mai 
dekonjunkturális viszonyok mellett nem so 
kat törődik. Más lapra tartozik persze az, 
hogy a kommunisztikus gazdasági rendszer 
végre tudja-e hajtani ezt az elgondolásában 
kétségtelenül grandiózus tervet, mely az öt
éves munKatervezet varázsvesszejével évszá
zadok mezőgazdasági Oroszországát ipari 
nagyhatalommá szeretné fejleszteni.

Ez az iparosítási Programm persze egy 
sereg fantasztikusábbnál fantasztikusabb ter
vet hozott a napvilágra. Egy azonban, mely 
kétségbevonhatatlanul életre való, kiemelke
dik közülük s nagyvonalúsága mellett föld
rajzi vonatkozásainál fogva is számot tarthat 
érdeklődésünkre, s ez a Kama-Pecsora víz
rendszerének összekötése. Megvalósítása ese
tén a Volga vízgyűjtő területe s így a Káspi 
tó is viziúton is megközelíthető lenne a 
Fehér-tenger felől. E terv kiviteli lehetőségé
nek vizsgálatára kiküldött bizottság több h a 
talmas duzzasztó gáttal és egy kb. 5 km. 
hosszú csatornával megoldhatónak találta a 
feladatot. Az egyik gátat, mely 20—30 m. m a
gas lenne, a Kama Kolva nevű mellékfolyó

jánál akarják felállítani. Ugyanilyen duzzasztó 
gátakat terveznek a Pecsorán is. A hajóköz
lekedést Bobyka falu közelében kam arazsi
lipek felállításával vélik megoldani-

Ez a Kama-Pecsora viziút igen nagy je 
lentőségű lenne. Mindenekelőtt megkönnyí
tené a Pecsora-medence és Középoroszország 
egymásközti forgalmának lebonyolítását. Le
hetővé tenné a gabonában, sóban és más 
közszükségleti cikkekben nagy hiányt szen
vedő Pecsora vidék erőteljesebb gazdasági 
kiaknázását azáltal, hogy ezeket a cikkeket, 
melyek eddig Archangelszk felől, tehát ha ta l
mas kerülővel és súlyos szállítási költségek
kel megterhelve érkeztek ide, most közvetle
nül Kozéporoszországból szerezhesse be. A 
sóra különösen a halászatnak van nagy s z ü k 
sége a halak besózására, illetőleg konzervá
lására. A Pecsora-vidék bámulatos halbősé
gét éppen a nagy sóhiány miatt nem tudták 
eddig megfelelő mértékben kiaknázni. Az 
élelmiszerellátás könnyebb és olcsóbb volta 
pedig a prémvadászok megélhetését könnyí
tené meg, ami végeredményben a p rém vadá
szat fellendülését vonná maga után. Megin
dulhatna a Pecsora-medence óriási erdősé
geinek kitermelése, melyet eddig éppen az 
olcsó viziút hiánya nehezített meg. A Kolva 
és Pecsora duzzasztógátjai me'ié erőműve
ket is terveznek, melyek olcsó energiát szol
gáltatnának a felső Káma-vidék tervbevett 
kémiai, fém-, papír- és cellulózé iparának.

A hatalmas vállalkozás költségeit 120— 
130 millió rubelre becsük, melyből az erő
művekre 70—80 millió esne. Egyelőre éppen 
a pénzügyi nehézségek esnek leginkább e 
latba, mig a technikai nehézségek nem le- 
küzdhetetlenek. A munkálatok azonban min
den esetre oly nagyszabásúak lennének, hogy 
— amint maguk az oroszok is beismerik — 
aligha lehetne őket az ötéves programmon 
belül végrehajtani.

Üzenetek.
H e lyre igazítás. Graubünden és a raeto- 

románok címen lapunk legutóbbi szám ában  
közölt cikkünkbe néhány értelemzavaró sajtó
hiba csúszott be így a 20. oldal 11. h a sáb 
ján alulról a  9. sorban „idegen helyett kitűnő  
olvasandó. — a 22 o. I, h. 21. sorban „biz
tosított" helyett biztosit, — a 23. o- 1. h. 17. 
sorban „Sursica“ helyett Surscisa, — a II. 
h. 27. sorban összeírt „ugyancsak" helyett 
ugyan csak, — a 24. o. 1. h, 25 «orba.i. „4— 
500“ helyett 8—9G0, — a 25. o. 1. h. 2 sorban

„érdemesíttettek" helyett érdemesíttetett, — a 
6. sorban „Tény az hogy" helyett Tény, hogy 
az, — a 29. o. II. h, 11. sorban „kisebbsé
gek" helyett kisebbségben, — a 30. o. I. h. 
alulról 1Ö. sorban „katonaiskola" helyett kan
toniskola, — a II. h. alulról 12 sorban „az 
idén" helyeit a múlt.

A  M agyar F ö ld ra jz i Társaság ok leve le . 
Társaságunk választmánya a Társaság új tag
sági oklevelének megtervezésével megbízta 
Haranghy Jenő Iparművészeti Főiskolai ta
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nárt. Kiváló művészünk tervezetét a  Választ
m ány egyhangúlag kivitelre elfogadta. Ezen 
terv alapján elkészült fametszetek szolgáltak 
az új oklevelek sokszorosításának alapjául.  
Az eredeti oklevél nagysága 50x35 cm. (ki
sebbített mását — amely a végleges kivitelre 
elfogadott tervtől csak némileg tér el — A 
„Földgömb“ I. évf. 6. szám ában  közöltük). 
Alapszai ályaink a tagsági oklevélről a kö
vetkezőkép intézkednek:

„14. §  A tágokat megválasztásukról a 
Társaság levélben értesíti, amelyet az elnök és 
a főtitkár ír alá. Ennek alapján a „Magyar 
Földrajzi Társaság tagja“ címet használhatja.

A Társaság a megválasztásról szóló ok
levelet a tag kívánságára akkora pénzösszeg 
lefizetése mellett szolgáltatja ki, mint ameny- 
nyit a  közgyűlés belügyminiszterileg jó v áh a 
gyott határozata megállapít.“

Ez a pénzösszeg ez idő szerint 10 P, 
azaz Tiz pengő. Ennek az összegnek a 25,299 
sz. postai csekkszámlára történt befizetése, 
illetve postautalványon, Debrecen, Ferenc Jó- 
zsef-út 24., III. 7,, a Földgömb kiadóhivatala, 
címére való megküldése után Társaságunk 
két hét alatt az oklevelet megfelelő tokban, 
bérraentve megküldi.

Félreértések elkerülése céljából kérjük az 
összeg beküldése alkalmával megemlíteni a n 
nak rendeltetését is.

A M agyar F öldrajzi T á rsa sá g  ezúton is meghívja tagjait 
ezévi februárius 20-án, pénteken este V2 6 órakor a m. kir. Hon
védtisztek Országos Tudományos és Kaszinó Egyesülete dísztermé
ben (IV., Váci-utca 38. II. em.) tartandó alábbi népszerű tudomá
nyos földrajzi estélyére *• ....... , .... ,

M egycry  E lla űrhölgy, a Magyar Földrajzi Társaság r. tag ja: 

Sven Hédin hazája (vetített képekkel).
r99.

A Magyar Földrajzi Társaság tagjai és az általuk bevezetett 
vendégek estélyeinket és szaküléseinket ingyen látogathatják.

Februárius 19-én szakülés. Februárius 26-án a Didaktikai szak
osztály ülése (VIII., Múzeum-körűt 6—8, földszint, Egyetemi Föld
rajzi Intézet szemináriuma),

Dr. Réthly Antal s. k. Dr. Cholnoky Jenő s. k.
főtitkár. elnök.

A tagdíj befizetése T ársaságunk zavar  
tálán működése érdekében felkérjük T. Tag
jainkat. kegyeskedjenek tagsági kötelezettsé
geiknek mielőbb eleget tenni, mert csak így 
biztosíthatjuk a Földgömb rendes időben való 
megjelenését. Alapszabályaink a tagdíjra néz
ve a következőkép intézkednek :

„20, §. A rendes tagok évi tagdiját á 
közgyűlés állapítja meg, (Ez idő szerint évi 
10 P. azaz Tíz pengő).

A rendes tagok e dijat a naptári év első 
negyedében tartoznak megfizetni Ha a ren
des tag a pontos fizetést elmulasztja,  attól 
a Társaság az illető összeget (10 pengőt) a 
postai költséggel együtt postai megbízás ut
ján szedheti be.“

Kérjük mindazokat a t. Tagjainkat,  akik 
tagdíjhátralékban vannak  és M1LLEKER RE
ZSŐ alelnök, egyetemi tanár úr szíves a já n 
lásával léptek be a Magyar Földrajzi T á rsa 
ság tagjai közé, szíveskedjenek tagsági dijai
kat az e számhoz mellékelt hirlaputalványon 
minden külön felszólítás nélkül befizetni. A 
postai behajtás és a felszólítás költségeitől 
meg óhajtjuk kímélni t. Tagjainkat és nagyon 
kérjük, hogy felesleges munkától és postai 
kiadásoktól kíméljék meg Társaságunkat is. 
Mindazt a  pénzt, amit eképen megtakarítha
tunk, a FÖLDGÖMB szebbé és tar ta lm asab
bá  tételére fordíthatjuk.
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A FÖLDGÖMB
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA
II. ÉVFOLYAM. 19 3 1. 3. SZÁM.

Stefansson az eszkimókról.
i.

Eszkimó-ország ott terül el a 
Földgömb legészakibb tájain : a ca- 
nadai partokon, Grönland nyugati 
partvidékén, meg a Jeges-tenger szi
getein. Politikailag több állam fenn
hatósága alá tartozik ; minthogy azon
ban európai fogalmak szerint ezek a 
területek „lakhatatlanok“, az eszki
móknak, legalább egyelőre, nem kell 
félniök attól, hogy a ma még inkább 
névleges idegen uralom veszélyez
tesse szép, szabad életüket. Hogy a 
közel jövőben nem akadnak-e min
denre elszánt telepesek, azt persze 
nem lehet tudni. Egy Amerikában 
született izlandi dán, Vilhjalmur Ste
fansson, esztendőket töltött el a ca- 
nadai partvidék eszkimói között, s 
tapasztalatairól több könyvet is írt. 
Egyiknek ezt a jellemző címet adta : 
The Friendly Arctic. (A barátságos 
sarkvidék.) Nagy szerencséjük az 
eszkimóknak, hogy Stefansson ka
landjai éppenséggel nem olyan csá
bítók, mint könyvének a címe.*

A kultúra áldásai az eszkimókat 
sem hagyták érintetlenül. Ma már 
alig van ős-naivságában megmaradt 
eszkimó. Az amerikai partokon mind 
keresztyének : viseletűk, eszközeik, 
lakásuk a fehér emberét utánozza. 
A kultúra kisugárzó pontja az alas- 
kai parton van : Point Barrow. Hu-

* Másik könyvét — Hunters of the Great 
North — Halász Gyula lefordította magyarra. 
A könyv a Világjárók sorozatban jelent meg. 
Magyar címe : Amerika legészakibb tájain.

(A s z e r k.)

szónkét évvel ezelőtt, 1908-ban, mi
kor Stefansson először járt erre, ez 
volt a legjövedelmezőbb bálnavadász- 
állomás. Mert tavasszal az addig si
mára fagyott tengeren a Bering-szo- 
rosig nyúló csatorna nyílik, néhány 
méter vagy néhány kilométer széles, 
aszerint, hogy honnan fúj a szél. 
Ezen a csatornán át vonulnak a bál
nák Csendes-Oceánbeli téli szállá
sukról a Beaufort-tengerbe, nyári va
dászterületükre. Május elején jelen
nek meg s ilyenkor a jégen tartóz
kodik minden épkézláb ember. A hat 
hétig tartó vadászévadra fölfogadott 
eszkimók mintegy 200 dollár értékű 
különböző cikket kaptak, azonkívül 
egy vadonatúj puskát, hozzávaló töl
tényekkel, puskaporral, ólommal és 
tölténykészítő géppel. Ennek a nagy 
puska-áldásnak a következménye, 
hogy sehol sem lehetett olyan olcsón 
puskát vásárolni, mint itt. Öt dollár
ért egy Winchester-puskát adtak 500 
tölténnyel, puskaporral, söréttel, s 
minden más tartozékával együtt. Aki 
azonban közönségesebb jószággal is 
beérte, az annyi puskát szedhetett 
össze a tengerparton, amennyit akart. 
Még pedig kiváló jó puskákat, ide
haza akármelyik vadász büszke lett 
volna rájuk. De az eszkimók úgy 
voltak ezidőtájt a puskákkal, mint a 
nők a kalapjaikkal : valamire való 
eszkimó nem vadászhatott tavalyi 
puskával.

A fizetés után egész sereg holmi 
volt az eszkimó birtokában, amivel 
nem tudott mit kezdeni. Megrakta
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velük bőrcsónakját s elindult a part 
mellett keletre, a Colville-folyó torko
latához, meg ezen is túl, a Flaxman- 
szigethez s itt csereüzletekben kótya
vetyélte el a könnyen szerzett porté
kát. T íz darab rénszarvas-bőrért pél
dául, amiknek az ára pénzben leg
feljebb 30 dollár volt, a következő
ket adta egy ilyen vándor, eszkimó- 
áruház : 2 új fegyver, 2 láda füstnél
küli töltény, 12 kg lőpor, megfelelő 
mennyiségű golyó és sörét, 3 kendő, 
egy láda asztalos szerszám, egyéb 
eszközök, 150 kg liszt, 30 kg tea, 2 
ládika dohány, s ezenkívül — a tár 
az újságok nagyhangú hirdetéseiben 
— még „ezer más tárgy“, amiket 
Stefansson már elúnt följegyezni.

innen és ilyen úton terjedtek a 
technika és kultúra vívmányai s ma, 
amikor a hajdani fényes jövedelem
nek vége, mert sem a bálnavadászat, 
sem a rókaprém nem hoz sokat a 
konyhára, a szegény eszkimók ott 
ácsorognak fölcsigázott igényeikkel a 
kultúra kapuja előtt, jóllehet aligha 
fognak belépni rajta. Már csak azért 
sem, mert a kultúra reájuk is, mint 
oly sok primitív népre, elsősorban 
veszedelmet jelent s erejüket fogyaszt
ja. A „modern“ eszkimó például sza
kított a hagyományos kunyhóval is 
és a hatalmas fehér embert utánoz
ván, faházban lakik. Ezt az esztelen 
divatot az első térítők s az alaskai 
és canadai hivatalos körök is előse
gítettek, úgy vélekedvén, hogy az 
eszkimók civilizációjának legelső fel
tétele az „emberhez nem méltó“ put' 
rik elhagyása. Minthogy az eszki
mókban az utánzás hadarna amúgy 
is eléggé fejlett, a haladás e téren 
felülmúlta a legvérmesebb reménye
ket is. Csak az volt a baj, hogy a 
faházakat már nem lehetett fókazsír- 
lámpával fűteni, mint a lenézett kuny
hót. A 3 m hosszú, 2 m széles kuny
hót három fókazsír-lámpa kellőkép
pen fűtötte, pedig a bejáró folyosón, 
vagy a tetőn állandóan szellőzött is. 
A kényelmes faházban bádogkály

hával fűtött az eszkimó. Fája eleinte 
bőségesen volt, mert a parton év
századok halmozták fel az uszadék 
fát. A fogyasztással azonban a ten
ger szállítóképessége nem birt lépést 
tartani : az évszázados fatorlaszok 
harminc esztendő alatt ellángoltak a 
bádog-kályhákban s ma nagy gondot 
ád a fakunyhókba települt eszkimók 
fűtőanyagának beszerzése. A fűtő
anyag hiányával együtt jár természe
tesen a meleggel való takarékosság, 
vagyis a szellőztetés lehető kerülése. 
A „modern“ eszkimó még a kulcs
lyukat is betömi rágógummival, hogy 
a drága meleg veszendőbe ne men
jen. Így aztán nem csoda, ha a fa
házakba került eszkimók között egyre 
nagyobb mértékben pusztít a tuber
kulózis s a többi fertőző betegség, 
amelyeknek a hókunyhókban lakó 
hajdani eszkimók hírét sem hallották.

2.

A természet kétféle kenyeret adott 
az eszkimónak : egyiket a tengerből, 
a fókát, rozmárt s a halakat — má
sikat a szárazföldön, a rénszarvast, 
pézsmatulkot, hófajdot, s néhány ra
gadozót, köztük a rókát. Legéletbe
vágóbb jelentőségű mégis a fóka és 
a rénszarvas, a „karibu“.

A fókavadászat igen nagy ügyes
séget kíván. Tavasz idején a fóka 
kifekszik a jégre és szunyókál. Hogy 
kellemetlen meglepetés ne érhesse, 
a szunyókálása csak másodpercekig 
tart, aztán fölkapja a fejét s körül
kémleli a láthatárt. A fehér jégen a 
vadász annyira föltűnő, hogy a fóka 
föltétlenül észreveszi s akkor vége a 
vadászatnak, mert a legcsekélyebb 
gyanús látványra azonnal visszaszán- 
kázik a lejtős jéglapról a vízbe. A 
vadász tehát, ha sikert akar elérni, 
kénytelen maga is úgy viselkedni, 
mint a fóka. Ebben segítségére van 
az, hogy a fóka nem lát jól. 300 lé
pésig nyugodtan közeledhet feléje. 
Azontúl azonban már csak négykéz
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láb ajánlatos haladni, 200 lépésen 
túl pedig bizony el kell nyújtózkod
nia a jégen s hason csúszva kell a 
zsákmány felé közelednie. Persze, a 
fókának inkább oldalról mutassa ma
gát, mert szemtől-szembe az ember 
még ilyen nagy távolságból sem ha
sonlít túlságosan a fókához. Azon
kívül arra is ügyelnie kell, hogy a 
fóka alvását utánozza. Mert az igazi 
fóka jól tudja, hogy minden fóka le
hajtja fejét szunyókálásra s 10-20-30 
másodperc múltán fölemeli, hogy 
széltekintsen. Ha a vadász nem így 
tesz, akkor bizonyára nem fóka — 
vagyis menekülni kell előle. De ha 
így tesz, akkor nincs veszély. S az 
ügyes ember szinte hogy kézzel meg
foghatja a fókát. Az eszkimók, ha 
íjjal és nyíllal vadásszák, 25 lépésre 
megközelítik. Puskás vadász 50-100 
lépésről tüzel reá, de a lövésnek 
azonnal kell ölnie, mert a fóka lejtős 
jéglapon fekszik s innen a legkisebb 
vonaglásra becsúszik a vízbe.

Télen a fókák nem jöhetnek fel 
a jég tetejére, mert a jégpáncél néha 
2—3 méter vastag. Csak egy-egy lé
ket tart mindenik állat szabadon, oly
módon, hogy a lék alján elrágja a 
jeget. Messze nem mehet a léktől, 
mert hiszen rövid időközökben lélek- 
zenie kell.

Az eszkimók kutyáikkal kutatják 
fel a lékeket s aztán mellé kuporod
va, a lélekzésre felbukkanó állatot 
elejtik. Ha a környék valamennyi 
lékjéből kifogták a fókát, fölkereke
dik s odébb áll a falu. Minthogy pe
dig a kunyhóktól 8 km-néi messzebb 
egy napi úttal nem igen mehet az 
eszkimó, azért az ilyen vándorfalvak 
8 km sugarú kör központján vannak. 
Amikor tovább vándorolnak, előbbi 
helyüktől 16 km-rel mennek odébb : 
mert így kerülnek a kunyhók ismét 
8 km sugarú kör közepébe. Egy-egy 
állomáson rendesen 4 hétig tartóz
kodnak, s ezalatt valamennyi lék fó
kái áldozatul esnek.

A fókazsír frissen nem olyan íz

letes, mint a nyáron át fókabőr töm
lőben erjesztett zsír. A vadász-évad 
alatt tehát minden család igyekszik 
3—7 fókatömlő zsírt félretenni a kö
vetkező évi szükséglet számára. A 
tömlő úgy készül, hogy a fóka bőrét 
a fején keresztül húzzák le. így csak 
néhány kisebb lyuk esik rajta, eze
ket könnyű bevarrni vagy elkötni. 
Egy-egy tömlő kb. 150 kg zsírt tar
talmaz, egy-egy családnak hát 500— 
1000 kg tartaléka van, ha a vadá
szat jól sikerült,

A rénszarvas a régi időben sok
kal nagyobb csordákban járta ezt a 
vidéket, mint manapság. Mikor rit
kulni kezdett, az eszkimók sok he
lyen fölhagytak a vadászatával,,mert 
már nem volt eléggé kiadós. Áttér
tek a íókavadászatra s évek során 
át meg sem kísérelték a rénszarvas
vadászatot. Mert az eszkimó gondol
kozása ilyen : csökönyösen beleéli 
magát valami, eredetileg talán ta
pasztalaton alapuló ténybe s nem 
üg\el reá, vájjon idők folyamán nem 
változott-e a helyzet. Ez a csökö
nyösség javára vált a rénszarvasok
nak, mert háborítatlanul szaporod
hattak ismét. Stefansson 1916-ban és 
az azután következő években jókora 
csordákat talált, egyszer még milliós 
számú csapat vándorlását is megál
lapíthatta.

A rénszarvas ugyanis vándor
életet él. Télen a kontinensen tartóz
kodik. Jól meghízva vonul le oda az 
északi szigetekről. A szárazföldről a 
Victoria-szigetre vagy vissza a Del
phin- és Unio-szoroson át, a jégen 
vonul a társaság tavasszal észak fe
lé, ősszel dél felé. Legnagyobb tö
megben a Nagy-medve tóba ömlő 
Dease-folyó mellett vonultak a kari- 
buk. A Victoiia-szigeti vonulásukon 
kisebb csapatokban vonultak, 3—4- 
esével, sohasem több együtt 40-nél. 
Legnagyobbrészt tehenek. Vonulásuk 
ol>anforma sebességgel történt, mint 
a gyalogló emberé. Közbe-közbe le
geltek is és rövid pihenőre le-lehe-

A
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veredtek. Mélyebb hóban libasorba 
szakadozva gázoltak, vagy 3—4 sor 
haladt egymás mellett. Ha sűrű tö
megek találkoznak az emberrel, nem 
zavartatják magukat. A kisebb fal- 
kák azonban rendkívül óvatosak s 
messziről menekülnek az ember elől.

A nagyobb csapatok összeverő- 
dését Stefansson avval próbálta meg
magyarázni, hogy az állatók, mihelyt 
északon a legelő silányra válik, azon
nal elindulnak Délre s eljutnak a 
Victoria-sziget partjára, de tovább 
nem, mert a tenger még nem fagyott 
be. Ilyenformán, a jég-hidra várva, 
összegyűl itt a rénszarvasoknak kb. 
fele, hogy azután, ha a tengeren a 
jég elég vastagra hízott, átváltsanak a 
szárazföldre. Ez a magyarázat azon
ban nem adja okát a Dease-folyó 
melletti milliós tömegnek. Egyrészt 
azért, mert az ottani szarvasok más 
fajhoz tartoznak, mint a Victoria-szi- 
getbeliek, másrészt, mert a jéghíd 
csak november elején, vagy október 
végén válik járhatóvá, a Nagy-Med
ve tó rénszarvasai pedig október kö
zepén ejtették bámulatba, a Stefans- 
sont kisérő eszkimókat. Általában ki
számíthatatlan a rénszarvasok ván
dorlása.

A rénszarvas húsa az éhes em
bernek minden időben kívánatos fa
lat, de bőre csak julius végétől szep
tember végéig használható ruházat
nak. Mert a tél folyamán ellepik a 
nyűvek s a téli bőr olyan likacsos. 
akár a rosta. Julius végére gyógyul
nak be a nyűvek okozta sebek, ez 
időtájt a szőr hossza is a legmeg
felelőbb. Októberben a bőr már túl
ságosan vastag, legfeljebb takarónak 
használható ; a vén állatoké még en
nek sem, hanem csizmatalp készül 
belőle.

A nyári vadászatra kutyákkal 
vonulnak ki. Minthogy a vidék ilyen
kor nélkülözi a hótakarót, a pogy- 
gyászt táskákban rakják a kutyákra. 
A táskák, a nyeregtáskához hason
lóan, a kutyák oldaláról lógnak le.

Egy jóhúsban levő, 25 kg-os kutya 
lassú gyalogmenetben 15 kg terhet 
vihet, ha egész nap tart az út. A 
nagyobb és nehezebb portékát az 
emberek viszik, 25—30, de szükség 
esetén 50, sőt 100 kg-ot is.

így vonulnak dombról-dombra, 
mig rénszarvas-nyomokra nem. buk
kannak. Ekkor az asszonyok és a 
gyermekek hátramaradnak, tábort ül
nek, a férfiak pedig becserkészik a 
nyájat. Ha a vadászat sikerült, a ku
tyákkal a sátorhoz vonszolják az el
ejtett állatokat, vagy a tábort szedik 
fel s viszik az elejtett zsákmány kö
zelébe. S aztán megkezdődik a hús 
feldolgozása, szárítása. A húst aztán 
kövek alá, vagy karók közé elteszik, 
hogy a medvék, rókák, rozmárok 
hozzá ne férhessenek. A bőröket 
magukkal viszik s tovább ballagnak, 
míg másik falkára nem bukkannak.

Az őszi vadászatok a legkelle
mesebbek. Nappal jó meleg napfény 
ragyog, az éjszakák kellemesen hű
vösek s a szúnyogok korszaka már 
lejárt.

E különös világ állatai közül 
említsük még meg a szürke medvé
nek itt honos alakját (Ursus richard- 
soni), amely sokkal ártalmatlanabb 
állat, mint aminőnek rokonát, a hír
hedt grizzli-medvét leírják. A húsrej- 
tekeknek legnagyobb veszedelme a 
rozsomák, mert alig lehet rejteket ki
eszelni, amelyet ő meg ne tudna 
dézsmálni.

Mostanában egyre több eszkimó 
vadássza a rókákat, különösen a 
kék-, a keresztes- és a fehér rókát. 
Nyár idején a róka a szárazföldön 
kóborol, de télen a tenger jegén, a 
medvék lakomájának hulladékán él. 
A medvenyomokat mindig rókanyo
mok kisérik. Ha aztán a medve na
gyon éhes, akkor bizony íelkopik a 
rókák álla, mert a medve felfalja az 
egész fókát. De legtöbbször jut is, 
marad i s : a medve nem bírja a 
zsákmányt egyszerre bekebelezni 9 
a maradékon a kíséret hízik.
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Délibb vidékeken a jávorszarvas 
is elég gyakori; a madarak közül a 
hófajd. Az ember számára a nagy 
ragadozók nem jelentenek veszedel
met. Annál keservesebbé teszik az 
életét nyáron a szúnyogok. Alvásról 
szó sem lehet, ha nincsen kéznél 
szúnyogháló. A szegény kutyák, mint
hogy az ő számukra nem szokás 
efféle védőeszközt készíteni, valóság
gal megvakulnak és megsántulr.ak a 
szúnyogcsípések nyomán keletkező 
gennyes daganatoktól.

3.

Az ősi állapotban élő eszkimó 
télen hókunyhóban, nyár idején pe
dig rénszarvasbőr-sátorban lakik. A 
hókunyhó kupola-alakú építmény, 
egy-két ügyes férti néhány óra alatt 
elkészíti. Erre a munkára nagy hó
vágó késeik és külön keztyűik is 
vannak. A kunyhóba félméter magas 
folyosó vezet, ennek a nyílását állat
bőrből készített függöny takarja.

Ez az alacsony folyosó lehetet
lenné teszi az eszkimók világában a 
méltóságos belépést: mert itt bizony 
a vendég négykézláb jelenik meg az 
ajtóban. A kunyhó egyik oldalán 
nyúlik el a padka, amelyet bőrökkel 
takarnak le. Itt van egyszersmind a 
főzőkészség is, a fókazsír-lámpa fö
lött csüggő fazék, vagy üst.

A nagyobb tárgyak és eszközök 
be- és kivitele csak úgy lehetséges, 
hogy a tető-kupolából megfelelő nagy
ságú darabot kivágnak. Tavasz kö
zeledtével is megnyitják a tetőt s a 
nyílást bőrökkel takarják be. A be
járó folyosó a kutyák tartózkodó he
lye. A szárazföldön, ahol fa, vagy 
legalább fűzvessző található, ezekből 
az anyagokból is épül kunyhó. Alak
ja ennek is boltozatos, réseit mohá
val és földdel tömik ki s bádogkály
ha, vagy nyílt tűzhely fűti.

Az eszkimó ruházkodása a ke
gyetlen kiimának megfelelő. Rénszar
vasbőrből készült zeke és nadrág,

szőrös felével befelé fordított bőrből 
varrott harisnya és végül ugyancsak 
rénszarvasbőr csizma. Ennek a talpa 
mindig befelé fordítja szőrös felét, 
de a többi részén a szőr kifelé is 
nézhet A fejre csuklyát húznak, a 
kézre keztyűt. A csuklya azonban 
az arcot szabadon hagyja, hogy a 
lehellet párái jégkérget ne vonjanak.

A keztyűt nem hordják állandó
an a kézen, csak, ha valami munkát 
kell végezniük. Egyébként a zeke bő 
és hosszú ujjába húzzák vissza. A 
zeke különösen karöltőben és a nyak
nál bő. Erre azért van szükség, hogy 
a kart ki lehessen húzni a zeke uj
júból s a nyaka mellett ki lehessen 
dugni a kezet az arcig. Az arc sza
badon lévén, legkönnyebben meg
fagyhat. Kivált a szakállas-bajuszos 
emberé. Stefansson igen ajánlja az 
eszkímóföldön utazónak, hogy simára 
borotválja az arcát. Hogy nem fa
gyott-e el az arca, arról úgy szerez 
tudomást az ember, hogy fintorokat 
vág. így elárulják magukat a fagy 
következtében elgémberedett helyek 
s ekkor következik a kar kihúzása, 
jobban mondva a kéz kidugása az 
arcra ; meleg tenyér hamarosan hely
reállítja az elakadt vérkeringést és 
elejét veszi nagyobb veszedelemnek.

Az öltözethez tartozik a hószem- 
„üveg“ is. Az eszkimó hó-pápaszeme 
fából készült, olyanforma vékony fa
abroncs a homlokon, mint az európai 
nők között néhány év előtt divatozott 
hajszorító-abroncs. Az eszkimó ab
roncsán azonban a szemek előtt két 
keskeny rés van, mint a takarékper
sely nyílása. Ez az egyszerű eszköz 
is megvédi a hóvakságtól, ha nem is 
tökéletesen ; időszaki hóvakság meg
lehetősen gyakori.

Point-Barrow-ból s a Hudson- 
Bay társaság messze északra tolt rak
táraiból mostanában egyre jobban 
terjed az európai ruházat. Az eszki
mók az európaiaknál is jobban hó
dolnak a divatnak, még akkor is, ha 
ez az ő számukra mindenképen esz-

4
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telenség. Az európai kötött-szövött 
ruhanemű drága ugyan, de az esz
kimó életmódjának és életföltételei
nek egyáltalán nem felel meg s hoz
zájárul a betegségek terjedéséhez, 
akár a faház s a bádogkályha.

Ezek a raktárak különféle eszkö
zökkel és edényekkel is ellátják az 
eszkimókat. Eredeti, ősi eszközük az 
ijj és a nyil.

Csónakja kétféle van az eszki
mónak : a fából épített bálnavadászó 
csónak és a bőrcsónak. Ez utóbbit 
hat fóka vagy három rozmár bőréből 
készítik s különösen a partok mellett, 
meg sekély folyókon válik be. Egyet
len hátránya, hogy használat után 
gondosan meg kell szárítani. így el
tart 3—4 évig is. de esős esztendő
ben egy-kettőre tönkre silányul.

A csónak mellett nélkülözhetet
len az eszkimó háztartásban a szánkó. 
Leggyakrabban uszadékfából csinál
ják, vagy pedig — legalább a talpát 
— bálnacsontból. De ügyes ember 
ezek hiányában bőrrel is megelég
szik : a pézsmatulok bőrét beáztatja, 
aztán összehajtogatja és megfagvaszf- 
ja s ebből az anyagból külsőre a 
fából készítetthez tökéletesen hasonló 
s ép úgy használható szánkót csinál. 
Csak az a hátránya ennek a bőr
szánkónak, hogy melegebb időben 
elolvad. E miatt nem vihetett belőle 
Stefansson az amerikai múzeumnak.

4.

Stefansson általában igen barát
ságos, jóindulatú embereknek találta 
az eszkimókat Nagyobb elővigyázatra 
csak olvan vidéken volt szükség, a- 
hol még nem járt európai s általában 
idegen. Itt is mindössze néhány for
maságnak betartásáról volt szó. Ezek
nek pedig elsősorban az a célja, hogy 
az eszkimót meggyőzzék arról, hogy 
a jövevénvek emberek és nem szel
lemek. Ezért ajánlatos a jövevények
nek tisztes távolban megállani s jó
indulatukat hangoztatni, sőt kezüket

előre nyújtani vagy fölemelni, annak 
jeléül, hogy kést nem rejtegetnek. A 
vendéglátó erre közelebb lép, meg
tapogatja az érkezőket, esetleg fóka- 
szalonna-darabkát tesz a szájukba, 
mert ez holtbizonyosan elárulja a 
szellemet: lévén a fókaszalonna ki
zárólag emberi gyomornak kedves 
eledel. Ha ezek a próbák kedvezőek, 
akkor végre megszólal a vendéglátó, 
aki eddig csak zümmögött, hogy a 
szellem meg ne némítsa. A próbát 
követi a bemutatkozás : az egész falu 
apraja-nagvja a jövevények elé fut s 
kezüket fölemelve, sorba állanak Az 
érkezettek most sorban a vendéglá
tók elé lépnek, akik erre bemutat
koznak : „En ez s ez vagyok, barát
sággal viseltetem irántad, nincs nálam 
kés. Hát te k ivagy?“ A házaspárok 
egymást szokták bemutatni, a gyere
keket az apjuk. A bemutatkozás 
után a férfiak tüstént hókunyhót épí
tenek a vendégek számára, az asz- 
szonyok pedig sietnek étellel kínálni 
a bizonyára éhes jövevényeket. A 
vendégeken rang szerint osztoznak 
meg, a legkülönb gazda viszi haza 
a vendégek vezetőjét. De mindenik 
család küld a főztjéből valami jó fa
latot kóstolóba. Még a kutyák is főtt 
húst kapnak.

Ha ismerős vezetővel közelednek 
a vendégek a falu felé, akkor ez már 
messziről értesíti a lakosokat a ked
ves vendégek érkezéséről : néhány 
lépésre jobbra fut a szánkótól, aztán 
vissza, majd ugyanannyira balra — 
s ezt néhányszor megismétli. Azután 
előre megy a vendégeket bejelenteni 
s ez esetben természetesen a szel
lem-próba elmarad.

Az eszkimók szeretnek vendé
geskedni. Majdnem mindig lehet a 
falvakban idegeneket találni, akik 
gyakran esztendeig is ott tartózkodnak 
s részt vesznek a vendéglátók min
den örömében és szenvedésében.

A vendégek tiszteletére abba 
hagyják a vadászatot s nagy tánc- 
mulatságot rendeznek, Egyébként is
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szeretik a táncot s egyik falu táncba 
hívja a másikat. Ezek a táncba hí
vások kölcsönös ajándékozással jár
nak. Az ajándékokat mindkét fél előre 
bejelenti.

A táncra persze megfelelő épü
letet kell emelni. A táncos ifjúság 
egy-két óra alatt elkészül a hatalmas 
„terem“-mel, amely 3 m magas és 
kb. 40 ember eltér benne, sőt közöt
tük mintegy másfél méternyi üres te
rület is marad a táncolok számára. 
Az eszkimó tánc ugyanis nem páros 
tánc, hanem szóló. A zenét a nézők 
éneke és dobszó szolgáltatja. A tán
coló maga is énekel kalandjairól vagy 
hőstetteiről, kurjongat, ujjong.

Európai értelemben vett „társa
dalom" nincs és nem is lehet az esz
kimóknál, ahol a legnagyobb falu is 
mindössze 22 hókunyhóbó! áll, a leg
több azonban 4—7 családnál nem 
több. Azonban az egymásra utaltság 
következtében mégis szigorú törvé
nyeik vannak, csakhogy ezeknek át
hágása ritkán von maga után emberi 
beavatkozást. Legtöbbször „csodás“ 
bünhődés következik: aki pl. leta
gadta az általa megölt fókát, mely 
bevett szokás szerint közös zsákmá
nya a falunak, az megvakult. De ritka 
eset az ilyen, a hazudozás, a zsák
mány eltitkolása és az erőszakosság. 
Ha mégis előfordul, akkor a társada
lom meghozza elitélő végzését s ez 
leggyakrabban elég arra, hogy a bű
nös kényszerüljön a törzs elhagyá
sára. Ha nem elég, akkor bizony ér
dekes bonyodalmak származnak. — 
Stefansson ismertet egy ilyen esetet, 
mikor egy erőszakoskodó, kellemetlen 
férfit a törzs három másik férfi tagja 
— egyhangú törzshatározat alapján, 
melyről épen csak az érdekelt nem 
tudott, — rövid úton eltett láb alól. 
A tett után azonban a megölt roko
nai, noha a kivégzést elrendelő ha
tározatot éppen ők követelték a leg
hevesebben, most a „gyilkosok“ ellen 
fordultak mint vérbosszúra kötelezet
tek. Kettő csakugyan áldozatul is esett,

a harmadik csak azért menekült meg. 
mert egy kegyetlenül kemény tél el
vitte a bosszút áhítozó rokonokat.

Szelídségük ellenére az ember
ölést nem tartják az es'kimók bűn
nek. Némely törzsnél máig divatozik 
a leánygyermekek kitétele, valószínű
leg mint tudattalan védekezés a túl
ságos szaporodás ellen. Hogy embert 
— eszkimót — ölni dicsőség e, erre 
vonatkozólag eltérők és bizonytala
nok a vélemények. Indiánt ölni az. 
De legnagyobb dicsőség a bálna-ölés. 
Aki bálnát ölt, annak az arcán a 
szájzúgtól a fülig terjedő sávot teto
válnak. Aki indiánt küldött a másvi
lágra, annak az orrától a füléig vo
nuló sáv jár ki.

Az európaitól eltérő fogalmaik 
vannak az adott szóról s a lopásról 
is. Ha az eszkimó ma este megígér 
valamit, vagy vállalkozik valamire, 
az egyáltalán nem jelenti azt, hogy 
holnap reggel is állja Ígéretét. Az éj
szaka folyamán eszébe juthatott egy 
és más s most már másképen látja 
a helyzetet. Ezt őszintén megmondja 
s evvel a dolog a lovagiasság sza
bályai szerint el van intézve,

Lopás nem igen fordul elő az 
eszkimók között. Ha egy-egy éhes 
eszkimó, akár családostul is, rábuk
kan egy húsraktárra, azt nyugodtan 
elfogyaszthatja, ha másképen nem 
juthat friss húshoz. Csak éppen el
vinni nem szabad belőle. Könnyű 
belátni, hogy mennyire a Természet 
diktálta ezt a valóban szociális ér
zékre, valló jogszokást.

Érdekes megfigyeléseket tett Ste
fansson az eszkimók sokat emlegetett 
kitűnő tájékozódási képességét ille
tően. Arra jött reá, hogy az eszkimó 
nemhogy jobban tudna tájékozódni, 
mint az európai, hanem inkább úgy
szólván teljesen hiányzik belőle a 
tájékozódó képesség. Megszokott ott
honában, természetesen, ismer min
den jégtáblát vagy göröngyöt és pe
dig oly alaposan, hogy nemcsak lá
tás, de tapintás útján, tehát éjszaka
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is el bír közöttük igazodni. Idegenben 
egyszerre csődöt mond az eszkimó 
tájékozódási képessége s ezt ők ma
guk is tudják ; ez a magyarázata an
nak, . hogy annyira félnek az isme
retlen vidékekre vezető hosszabb uta
zástól. Idegenben az eszkimó csak 
saját nyomán talál vissza kiindulási 
pontjához. Stefansson eszkimóival 
megtörtént, hogy egy-egy elejtett ka- 
ribuért fél- vagy egész-napos utat 
tettek meg a táborba és vissza a 
zsákmányhoz, holott légvonalban alig 
voltak tőle egy-két kilométernyire s 
az egyenes utat semmi sem akadá
lyozta.

Érdekes az eszkimó viselkedése 
hóviharban. Ismét tökéletesen elütő 
az európai ember szokásától. Az 
európai, ha eltéved télidőben a sza
badban, csak egy dologtól retteg '• a 
pihenéstői. Merthogy ezt nyomon kö
veti az elalvás, ezt meg a megfagyás. 
Tehát céltalanul lohol ide-oda, kifá
rad és amitől fél, a kimerültséget 
nyomon követő mély álom előbb-utóbb 
bizonyosan elnyomja. Az eszkimó 
nem ijed meg, ha kunyhójától messze 
hóvihar lepi meg. Sőt mulatságot ta
lál benne s alkalmat a kényszerű, 
de szívesen fogadott pihenésre. Ha 
van kellő mennyiségű és minőségű 
hó a közelben, azonnal hókunyhót 
épít magának s minden veszedelem
től védve, jóízűen alszik a zord idő 
alatt. Ha hókunyhót nem építhet s a 
vihar miatt az irányt sem tudja pon
tosan, akkor valami alkalmas helyen 
elsepri a friss havat, háttal a szélnek 
leül s unaloműző gyanánt megkísérli, 
nem tudna-e fejét a térdére hajtva 
elaludni. Az ilyen helyzetben való 
alvás nem veszedelmes, mert ha fázni 
kezd. tüstént fölébred és mozoghat.

Milyen az eszkimó nyelv ?
Mindenek előtt avval kell tisztá

ban lennünk, hogy az eszkimók rend
kívül sokféle nyelvjárást beszélnek s 
ezek néha igen különböznek egy
mástól, úgy, hogy az alaskai eszkimó 
alig érti meg a Mackenzie-melletti,

vagy a Victoria-szigetbeli eszkimót. 
Bálnavadászok és prémkereskedők 
rendesen azt szokták mondani, hogy 
az eszkimó nyelv igen könnyű s há
rom hónap alatt bárki megtanulhatja. 
Csakhogy ezek összetévesztik az esz
kimó nyelvet azzal a habarék-nyelv
vel, amelyet a fehér ember honosí
tott meg a „vadak “-kai szemben. Eb
ben torz angol szavak keverednek 
hawaii, spanyol, portugál és eszkimó 
szavakkal. Ennek a „nyelvnek“ nincs 
sem névragozása, sem igeragozása. 
Az igazi eszkimó nyelv más. Ste
fansson öt esztendőt töltött eszkimó 
kunyhókban, anélkül, hogy eszkimón 
kívül más beszédet hallott volna. 
Minden erejével igyekezett a nyelvet 
elsajátítani, s mégis, csak az ötödik 
esztendő vége felé sikerült annyira 
jutnia, hogy nehézség nélkül megért
hette az eszkimók egymásközti tár
salgását. De ismert európaiakat, akik 
eszkimó nőt vettek feleségül s har
minc évi házasság után sem értet
ték meg, mit beszél feleségük a gyer
mekekkel. Stefansson szerint az alatt, 
míg valaki eszkimóul megtanul, fél
tucat európai nyelvet sajátíthatna el. 
Ennek pedig az az oka, hogy az 
eszkimó a tárgyak legfinomabb kü
lönbségeit is ki tudja fejezni az ere
deti főnévhez ragasztott képzők és 
ragok segítségével. Ezért aztán ren
geteg szava van ; kivált, mert a fő
neveknek igen sokféle esete van és 
pedig egyes, kettős és többes szám
ban. Az átható igékben nemcsak az 
alany, de a tárgy is benne van, vagy 
benne lehet és pedig mindenik külön- 
külön egyes-, kettős- vagy többes
számban. Például az iglum szó vari- 
álódása. Ez nemcsak a hókunyhót 
jelenti, hanem általában odút, madár
fészket. Alanyeset, de egyben birto
kos eset is. Ebből lesz : iglu : a há
zat ; iglumun : a házhoz, iglumin : a 
háztól, iglumik: a ház segítségével, 
iglukun : a házon keresztül, iglumi: 
a házban, iglutun: olyan mint egy 
ház. Az igék közül: tikitok : ő meg
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érkezett. Tikitpik : megérkeztéi ? Ti- 
kitpelik : megérkeztetek-e ti ketten ? 
Tikitpisi: megérkeztetek? Tikitga : ő 
megérkezett valamihez. Tikiungitga : 
ő nem érkezett meg oda. Tikiniakpa: 
meg fog ő érkezni ? Tikiniagpaungiak'- 
valószínű-e, hogy ő el fog oda ér
kezni ?

5.

Az eszkimók vallása tulajdon
képen nem érdemli meg ezt a nevet. 
Inkább hitről lehet náluk beszélni. 
Lelkiéletük olyan, mint a gyermekeké, 
a korlátlan lehetőségek világa, kor
látlan bizalommal mindenki iránt, aki 
általában igazmondó ember gyanánt 
ismeretes. Az eszkimó életét a szel
lemek irányítják. Mindennek, ólőnek 
és élettelennek, földi és égi dolog
nak van szelleme s ezek többnyire 
valami hatalmas ember, varázsló 
uralma alatt állanak. A szellemek se 
nem jók, se nem rosszak : azt teszik, 
amit gazdájuk parancsol nekik. Szel
lem lakik az állatokban is. Az álla
tok ezért sokkal okosabbak, mint az 
ember ; tudják az embernek minden 
gondolatát és szándékát. Hogy az 
ember mégis megölheti őket, annak 
az az oka, hogy egyes dolgokat az 
állat csak az embertől kaphat meg 
s ennek reményében hagyja, hogy 
az ember megölje. Például a fóka 
és a rozmár örökké szomjas. Édes 
vizet azonban a tengerben nem kap
hat s igy elvárja, hogy az ember, 
aki megöli, egy korty édes vizet tölt
sön a szájába. Ha a vadász el nem 
feledkezik erről a kötelességéről, en
nek elterjed a hire a fókák között s 
szinte törik magukat, hogy e derék 
ember keze által juthassanak az óhaj
tott italhoz

A medve, minthogy havaj falhat, 
már nem ennyire szomjas. Ő külön
böző eszközökre vágyik, mint fúrók, 
vésők, kések — a nőstény medve 
pedig női késeket, húskaparókat, tű
tartókat óhajt. Aki tehát medvét ölt,

köteles a medvebőrt néhány napiga 
háza előtt kiakasztani, míg a medve
szellem ott jár körülötte. Köteles to
vábbá a bőr mellé kitenni a medvé
nek kedvére való eszközöket is. A 
medve-szellem, mikor végre búcsút 
vesz a bőrétől, magával viszi az esz
közök szellemét s elmondja a többi 
medvéknek, mily szépen bántak vele.

Születése előtt minden ember 
ilyen szellem volt; láthatatlanul bo
lyongott egy láthatatlan világban, míg 
anyára nem talált, akinek révén földi 
életet nyert. Ekkor a legtöbb ember 
elfelejti előző, szellem-életét, de van 
olyan is, aki emlékezik reá. Ezek a 
varázslók. Varázsló egyébként akárki 
lehet, ha szolgálatába vesz egy vagy 
egynéhány szellemet s azok hajlan
dók őt szolgálni. Az elöregedő va
rázsló ugyanis szellemeit nem viheti 
magával a síron túlra, ezért szívesen 
eladogatja őket vállalkozó szellemű 
ifjaknak, ha kellő számú rénszarvas
bőrt, fókazsir-tömlőt, kést, bőrcsóna
kot, vagy más hasznos holmit áldoz
nak érettük. Ha a vásár után a szel
lemek nem jelennének meg az uj 
varázsló hívására, ezért az öreg nem 
tartozik felelősséggel : a szellemeknek 
bizonyára nem tetszik az uj gazda, 
kényszeríteni pedig a régi sem tudja 
őket az uj gazda elvállalására. Az 
ifjú tehát inkább eltitkolja balsikerét, 
vagyis, ha még nem tudta volna, rá
jön a varázsló-mesterség lényegére 
és megkezdi működését. Tudomá
nyának és hatalmának bemutatására 
bőségesen nyílik alkalom. Elmesél
heti, hogyan ejtette be fejszéjét a 
fóka-lékbe s varázsszavára mint lett 
a tenger oly sekéllyé, hogy könyö
kéig sem ért a viz, mikor a fejszéért 
nyúlt. Megjósolhatja, hol fognak hol
nap legelni a karibuk, megígérheti 
ez s ez barátjának, hogy a jövő esz
tendőben bálnát fog elejteni. Hozzá 
fordulnak, ha valamelyik kunyhóból 
szőrén-szálán eltűnt valami, — ha 
valaki megbetegedett, — ha vadá
szatra akarnak indulni. A betegsége-

A
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két is szellemek okozzák, persze, 
nem saját rossz szándékukból, ha
nem gazdájuk parancsára. Megtehe
tik, hogy ellopják és elrejtik az em
ber lelkét. Az ilven beteget a hideg 
rázza és elalél. Ha mások a beteg
ség tünetei, akkor valami szellem 
gyötri a beteget, azt kell elűzni. Az 
ellopott lélek fölkeresésére • a varázsló 
kiküldi szellemeit s azok többnyire 
meg is találják a lelket, csak éppen 
hozzáférni nem lehet, mert pl. valami 
bálna állkapocs-csontjába zárták. 
Amíg a bálnát ki nem fogják s meg 
nem ölik, a beteg nem gyógyulhat 
meg. A gyötrő szellemet hókusz-pó- 
kusszal, zenével, varázs-szavakkal 
űzik ki. Ha nem óhajt távozni, akkor 
valami oka van reá s ez az ok néha 
igen csodálatos: pl. azért nem megy 
ki a szellem, mert a család valame
lyik tagja lehúzta a harisnyáját. Vagy, 
mert fókahúst evett. Mindenre tud 
okot találni az ügyes varázsló s kö
zönsége hűséges hittel hiszi minden 
szavát, akár a gyerekek az angyal
ról s a gólyáról elébük tálalt szép 
meséket.

Szívesen tesz a varázsló csodá
kat is, például elrepül a Holdba. Az 
ilyen repülés lehet lelki, ez fényes 
nappal is megeshetik ; de lehet testi 
is, ennek végrehajtására azonban 
csak a legsötétebb, holdvilágtalan éj
szaka alkalmas. Nincs olyan eszkimó, 
aki gyerekkora óta néhányszor részt 
ne vett volna ilyen repülésben ; 
éppen ezért nagyon csodálkoztak, 
amikor Stefanssontól megtudták, hogy 
a fehér emberek még nem jártak a 
Holdban. Az ő varázslóik olyan gyak
ran rándulnak ki oda, hogy szinte 
jobban ismerik a Holdat, mint a te
nyerüket.

A Holdba repülő varázsló ösz- 
szehivja valamelyik tágasabb kuny
hóba a falu népét, aztán lekuporo
dik a kunyhó közepén a földre, míg 
a közönség körülötte, lehetőleg tisz
tes távolban tőle foglal helyet. A 
kunyhó minden nyílását gondosan

bedugdossák, a varázslót pedig hosz- 
szú szíjjal megkötözik, úgy hogy álla 
a térdein nyugszik. A szíj végére 
kalapácsfejet és fejszét kötnek. Az
után kioltják a lámpát. Áthatlan sö
tétbe borul a kunyhó, de ez nem 
elég: mindenkinek be kell hunynia 
a szemet. A gyerekek szeme elé szü
lőik tartják a kezüket. Szörnyű sze
rencsétlenséget jelentene, ha valaki 
kinyitná a szemét: azt a kalapács és 
a fejsze azonnal halálra sújtaná. A 
sötétben egyszerre megszólal a va
rázsló hangja, de másképen, mint 
rendesen. Mintha valahonnan messzi
ről hallatszanék.

— Milyen könnyű lett a testem! 
Mint a pehely! Már nem kuporgok 
a földön, itt lebegek a fejetek fölött! 
Huh, mint ragad a szél !

S hallani, amint a szíj végére 
kötött kalapács és fejsze suhogva 
szeli a levegőt. A suhogás egyre erő
södik, a varázsló hangja mind távo
labbról suttog:

— Visz, ragad a vihar 1 Körbe, 
körbe hord a tető alatt 1 Most áttö
röm a, tetőt ! Most kirepülök 1

És a suhogás halkul, a varázsló 
repül a Hold felé. A kunyhóban der- 
medezik a csönd. A közönség lélek- 
zetét visszafojtva ül a sötétben, várja 
a varázsló visszatértét.

Egy félóra múlva újra felhang
zik a suhogás. Aztán a varázsló is 
megszólal, fáradtan, kimerültén :

— Megérkeztem. Gyújtsatok vi
lágot, oldozzatok föl 1

Föllobog a lámpa s ime, a va
rázsló ott kuporog megkötözve a 
kunyhó középén, mintha el sem tá
vozott volna. Most következik az ér
dekesebb rész : a beszámoló a Hold
béli állapotokról. A Holdbéli ember 
is csakúgy él, mint az eszkimó. Fó
kára, meg karibura vadászik s bi
zony, az ő vadászatai sem mindig 
sikerülnek. A varázslót szívesen fo
gadták s miután a Holdban az idő 
másképen jár, mint nálunk, eltelt 
vagy félesztendő, mialatt a Holdbéli
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emberek között élt. Meg is Ígérte ne
kik, hogy nemsokára újra megláto
gatja őket.

Minthogy az eszkimó állandóan 
csodák közepette él, a „csoda“ reá 
nézve mindennapivá vált, nem lepi 
meg. Mikor Stefansson olyan eszki
mók közé került, akik még nem is
merték a puskát, egy cseppet sem 
lepte meg őket, hogy 200 lépésről le 
lehetett vele lőni a rénszarvast. Sőt ! 
Az iránt érdeklődtek, hogy a hegy 
túlsó oldalán legelésző szarvasokat 
is le tudja-e lőni ? Mert az ő varázs
lójuk a nyilával erre is képes. A 
távcső is hasonlóan járt. Meglepetés 
nélkül fogadták, mint egyszerű va
rázslatot s azt kérdezték, meg tudja-e 
evvel mondani, hogy holnap hol 
lesznek a rénszarvasok ?

Az eszkimók szellem-hitével függ 
össze különös nevelési rendszerük 
is. Ennek a kiderítését Stefansson 
útja legértékesebb eredményei közé 
sorozza.

Az eszkimó-gyereknek tudvalé
vőén pompás dolga van : ő az úr a 
háznál, azt teszi, amit akar. Mint
hogy az eszkimó csak családostól 
vállalkozik nagyobb utazásra, Ste- 
fanssonnak bele kelleti törődnie, hogy 
egyik eszkimója hét éves kislányát is 
magával vigye feleségével együtt. 
Neveletlenebb gyermek talán soha 
sem volt a világon, mint a kis Noa- 
sak — aki azonban nagy hálára kö
telezte a tudományt, mert az ő révén 
derült fény egy igen érdekes dolog
ra. A kis leányt az anyja s anyjá
nak testvére állandóan „anyánkénak 
szólította. S ebből derült ki lassacs
kán, hogy az eszkimók hite szerint 
az elhaltak lelke az újszülött gyer
mekeidbe költözik. A gyermeknek 
ugyan magának is van lelke, de ez 
gyenge és ostoba, nem" lenne képes 
a gyermeket a veszedelmektől meg
oltalmazni. Azért az anya a szülés 
után fölidézi a közelmúltban elhalt 
ember szellemét: „jöjj, Pali bácsi, 
vagy Mari néni szelleme, oltalmazd

meg kis gyermekemet !“ A szellem 
engedelmeskedik s azontúl a gyer
mek minden cselekedetét ő irányítja. 
Minthogy pedig nemcsak egy hosszú 
élet tapasztalataival rendelkezik, de 
a sírontúli bölcsességgel is gazdago
dott már, óriási merészség kellene 
ahhoz, hogy a szülők okosabbnak 
tartsák magukat nála s megsértsék 
avval, hogy nem teljesítik a gyermek 
által nyilvánított akaratát. Ha valaki 
mégis erre vetemülne, akkor a szel
lem megharagszik s elhagvja a gyer
meket. Valahány béna, dadogó, nyo
morék gyerek akad az eszkimók kö
zött, az mind annak köszönheti sze
rencsétlenségét, hogy szülei elriasz
tották tőle a védőszellemet.

Mikor aztán a gyermek fölcse
peredik, tiz-tizenkét éves korában 
már önállóan kezd cselekedni s ak
kor hozzá lehet fogni a neveléshez.

A gyermeket védőszellemének 
hajdani rokonsága a szellemet meg
illető tisztelettel és címmel szólítja, 
így jutott hozzá Noasak, hogy saját 
anyjának anyja, tehát önmagának 
nagyanyja legyen. így volt lehetsé
ges, hogy egyik férfi a fiát „nagyné- 
ném“-nek szólította.

De ugyanabba a gyermekbe több 
szellem is költözhet, ha születésekor 
éppen többen várakoztak új tanyára. 
Viszont, ha több az újszülött, mint 
a foglalkozásnélküli szellem, akkor 
ugyanaz a szellem több újszülöttbe 
is beköltözhet, anélkül, hogy egysé
gét és önállóságát feláldozná.

A védőszellem pártfogolja halá
láig marad annak testében. Hogy 
azután mi lesz vele, arra nem tudtak 
az eszkimók választ adni.

Nem lehet csodálni, ha az esz
kimók számára egyelőre a keresz- 
tyénség sem jelentett mást, mint egy 
sereg új babonát, vakhitet és tilalmat 
a meglevők mellé.

Stefansson útjának másik nagy
fontosságú eredménye volt a rézkor
szakot élő „szőke eszkimók“ fölfede
zése és életmódjuk leírása. Ezek test
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alkotásuk szerint annyira különböz
nek az igazi eszkimó-típustól, hogy 
Stefansson mackenzie-eszkimói vál
tig mondogatták, hogy nem lehetnek 
igazi eszkimók, csak úgy öltöznek és 
úgy beszélnek. Szemük nem barna 
vagy fekete, hanem szürke; hajuk 
világosabb, mint az eszkimóké, más 
koponyaalkotásuk és magas terme- 
tűek, holott az eszkimók alacsonyak. 
Stefansson fölfedezése után megálla
pították, hogy 1656 óta több utazó 
említi ezeket a világoshajú eszkimó
kat, közlésük azonban észrevétlen 
maradt. Kik, mik lehetnek eredetü
ket tekintve, egyelőre nem lehet el

dönteni. Nem lehetetlen, hogy azok
nak az izlandiaknak utódai, akik 
Vörös Erik vezetése alatt 985-ben 
elhagyták Izlandot és Grönlandban 
telepedtek meg, ahonnan, történeti 
adatok tanúsága szerint, Eszak-Ame- 
rika partjaira is elkerültek. Nem va
lószínű, hogy régebbi idők sarkuta
zóinak, vagy orosz bálnavadászok
nak köszönnék eredetüket: mert fe
hér ember ezen a vidéken bebizo- 
nyíthatóan nem járt még. Ellenben a 
természetes kiválogatódással szintén 
meg lehetne magyarázni egy ilyen 
fajta keletkezését.

NEMES GÁBOR.

Ruki apó szerencséje.
Trópusi történet.

Irta : SZÉKELY LÁSZLÓ.

Amikor Ruki apót Jáva szigetén 
elcsábították, hogy beálljon szerző
déses kulinak Szumatra szigetére, még 
csak Rukinak hivták. Akkor Ruki még 
egészen fiatal volt, csaknem gyermek. 
De azóta sok-sok év elmúlt és Ruki- 
ból Ruki apó lett.

Ruki apó fiatal korában jávai 
rizsföldeken dolgozott és szabad em
ber volt. Eldugott, magános, pálma
lombos falujában elégedetten éldegélt 
s nem volt semmi kívánsága. Sze
rette faluját, szerette az iszapos rizs
földeket, szerette a mélységes, rejtel
mes őserdőt. Szeretett dolgozni és 
szeretettel munkálta apja földecskéjét.

Egyszer idegen bennszülött jött 
a faluba. Szép szárongja volt és fej
kendője gyönyörű virágokkal, mada
rakkal és lepkékkel batikolt. Senki 
sem ismerte a faluban, de hamaro
san összebarátkozott a hiszékeny fa
lusiakkal.

Holdvilágos estéken összegyűlt

a falu fiatalsága és szájtátva hallgatta 
csodálatos meséit. Az idegen isme
retlen országról mesélt, ahol sok pénz 
van és kevés munka, ahol szabadon 
lehet kockázni, ahol annyi a szép 
asszony, hogy mindenkire jut kettő 
is. Ahol állandóan szól a „gamelán“- 
zene és éjjel-nappal táncol a „ron- 
geng“. Csodálatos dolgokat mesélt 
tűzkocsikról, meg vashidakról, kőhá
zakról és megmérhetetlen nagy vi
zekről . . .

A pálmák és waringinek titokza
tosan suttogtak a hűvös esti szellőben 
és fantasztikus árnyakat varázsoltak 
a kék holdfénybe. A fiatalok lázas, 
égő szemmel hallgatták a selymes
hangú idegent. Egyszerre csak szűk
nek érezték falujokat. Kicsinyesnek, 
elmaradottnak.

Az idegen zsákocskában ezüst 
pénzt csörgetett és húsz ezüst forint 
foglalót ígért mindenkinek, aki vele 
megy. Az öregek fejüket csóválták, a
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fiatalok reszkettek az izgalomtól.
Ruki két napig nem dolgozott, 

két éjjel nem aludt. Aztán felkereste 
az idegent és felcsapott. Húsz ezüs
töt kapott és egy sötét este néhány 
falujabelivel követte az idegent.

Vissza sem nézett szeretett rizs
földjeire, hisz megy az Ígéret orszá
gába, ki a nagy életbe, kalandokba,..

Ruki még sohasem hagyta el fa
luja környékét. Most sokáig gyalogolt 
társaival idegen rizsföldeken, sötét 
erdei ösvényeken, ismeretlen falukon 
keresztül. Aztán az egyik nagyobb 
faluban beszállították egy csodálatos 
vaskocsiba. Füstölgő, tüzes szekér 
húzta a kocsit és Ruki hihetetlen dol
gokat látott. Néha félt is, de az ide
gen kinevelte és Ruki ilyenkor elszé- 
gyelte magát.

Nagy kővárosokat látott, vasha
jókat, szépruhás tiszta embereket, ker
teket, szebbeket, mint amilyen a pa
radicsom lehet.

Sokáig utaztak. Amikor kiszáll
tak, az idegen rettenetes nagy váro
son vezette keresztül. Ennyi sok em
bert Ruki még sohasem látott. A ten
gersok kocsi, ló, ember és csilingelő 
vaskocsi forgatagában Rukit elfogta 
valami ismeretlen félelem. Visszagon
dolt csendes falujára, ahol az embe
rek nem loholnak, ahol mindenki is
meri egymást, ahol nincsen vaskocsi, 
de ahol dalol a madár és tiszta az ég.

Az egyik nagy kőházban fehér
ruhás úrhoz vezették, vékony fácskát 
adtak a kezébe, hogy egy papirosra 
keresztet rajzoljon vele. Hüvelykujját 
is bekenték valami feketével és azt 
is a papírra kellett nyomnia. Ruki 
semmit sem értett ezekből a ceremó
niákból, de nem is volt fontos, hogy 
megértse. Ugylátszik, ennek már igy 
kell lennie.

Aztán két egyenruhás ember ki
tuszkolta a szobából. Az idegent, aki 
a falujokból elhozta, sohasem látta 
többet.

Az egyenruhások nagyon gorom
bák voltak, Ruki nem tudta, miért.

Nagy, vasbádogból való csűrbe terel
ték be őket és rájuk csukták az ajtót. 
Az ajtóban fegyveres őrök állottak és 
nem eresztettek ki senkit.

Ruki nagyon elszomorodott és 
borzasztóan vágyott vissza falujába.

A csűrben már sok más benn
szülöttvolt. Csendesen ültek a földön 
és halkan beszélgettek. Ezek is szer
ződött kulik voltak és a gyüjtőházban 
vártak a behajózásra.

A vasházban rettenetesen meleg 
volt és az összezsúfolt embertömeg
ben mozdulni is alig lehetett. Ruki 
rosszul érezte magát. Alig lélegzett. 
0  is letelepedett a földre és hallgatta 
a körülötte ülők halk beszélgetését. 
Voltak ott asszonyok és férfiak ve
gyesen. Egyiket a szülei adták el a 
verbuválónak húsz forint foglalóért, 
a másikat jószagú, szép, bennszülött 
asszony csalta a fehérruhás úr asz
talához, hogy aztán belökdössék a 
vascsűrbe. Olyan is volt köztük, aki 
már ismerte az Ígéret országát. Ezek 
azonban nem sokat meséltek.

— Majd meglátjátok magatok, 
— mondták és rejtelmesen moso
lyogtak.

Volt köztük, aki lopott, vagy gyil
kolt, s ide menekült az üldözők elől. 
Itt ugyan el nem csípik őket. Arra 
vigyáz a fehérruhás úr I

Ruki a földön ült és meztelen 
hátát törölgette. Mellette fiatal lány 
ült és halkan sirdogált. Sovány, kis, 
barna teste meg-megreszkelett a csuk
lástól és Ruki nagyon sajnálta. Ba
nánlevélbe csomagolt édességet adott 
neki és azontúl nem tágított mellőle.

Néhány nap múlva kieresztették 
a csűrből és a hajóállomás felé te
relték őket. A hajó rettenetesen pisz
kos volt és kulikkal zsúfolt. Egymás 
hegyén-hátán törtettek befele, mint a 
megvadult juhnyáj. Ruki és a fiatal 
lány együtt maradtak. Szorosan fog
ták egymás kezét.

A hajón kevés volt a hely és a 
riadt kulihad hangyabolyként zsivaj- 
gott, kavargóit a fedélközön. Mikor a

i
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kikötőt elhagyták, bennszülött mat
rózok rendezgették őket. Nagyon go
rombák voltak. A férfiakat, meg az 
öreg vagy csúnya asszonyokat ok 
nélkül rugdosták és pofozták, a taka
ros fiatalokat pedig magukkal vitték.

Az egyik zömök, izmos madurai 
matróz Ruki asszonyára vetette sze
mét. Megparancsolta, hogy kövesse.

— Hova ? — kérdezte Ruki elé
gedetlenül.

— Mi közöd hozzá, kontrakt-ku- 
tya, — förmedt a nagy, erős ember 
Rukira.

Az asszonyka szipákolón, této
vázva követte. Ruki nem mert tilta
kozni, de titokban utánuk settenke
dett. A matróz vitte az asszonyt a 
személyzet részére fentartott helyek 
felé. Ruki összeszedte minden bátor
ságát és utánuk iramodott. Húzta 
vissza és kérlelte, hogy ne menjen. 
A madurai rettenetes ökle azonban 
hamar véget vetett az érzelmes je
lenetnek, Ru ki pedig csendesen köpte 
a vért.

Visszament régi helyére és le
ült a földre. Nem dühöngött, még 
csak megsértettnek sem érezte magát. 
Tudta, hogy az erősebbé az igazság ; 
a matróz erősebb, mint ő, tehát rend
jén van, hogy övé lelt az asszony. 
Szive azért mégis fájt.

Sokáig nem látta az asszonykát. 
Csak a megérkezésüket megelőző 
napon került elő. Sovány volt, bá
gyadt, nyomorult. Leült Ruki mellé 
a padlóra és nem szólt semmit. Ruki 
sem kérdezett semmit. Sokáig ültek 
így hallgatón egymás melleit. Aztán 
az asszonyka három gyűrött cigaret
tát kotort elő öve mellől és szó nél
kül átnyújtotta Rukinak. Ruki elfo
gadta, és rágyújtott egyre. Tudta, 
hogy a cigaretták a matrózoktól va
lók, de nem bánta. Különös meleg
séget érzett a szive körül. Tudta, 
hogy kis asszonya a matróz mellett 
is rá gondolt. Hálával, szeretettel simo
gatta a sovány, kis, fekete kezet. Hát 
fontos, ami történt ? . . Ha nem megy

a matrózzal, megverik. A fontos az, 
hogy mégis rágondolt! Most már tudta, 
hogy egymáshoz tartoznak. Pedig a 
nevét sem tudta.

— Mi a neved ? — kérdezte 
halkan.

— Mielőtt leszerződtem,Szármák
nak hívtak, de a fehérruhás úr előtt 
azt mondtam, hogy Szájáng a ne
vem — mosolygott szomorúan.

Szájáng . . . annyit jelent, hogy : 
sajnálj. Furcsa név, gondolta Ruki. 
Sajnálni is fogom egész életemben, 
meg kímélni, kényeztetni.

Sokáig ültek szótlanul egymás 
mellett, kéz a kézben,

*
A hajó befutoti a szumatrai ki

kötőbe. Csúnya, elhagyatott hely volt. 
A mocsaras, ingoványos parton ne
hány vasbádog bódé komorkodott. 
Vedlett kínai halászbárkák imbolyog- 
tak a csendes, bűzös vizeken és az 
iszapos partokon krokodilusok set
tenkedtek. Apály volt. A hajó nem 
köthetett ki. Várnia kellett. A hőség 
elviselhetetlen volt. Ruki szomorúan 
gondolt pálma-árnyas falujára, zöl- 
delő rizsföldjére...

A kiszállásnál megszámolták, az
tán beterelték őket egy nagy csűrbe. 
Ez volt a quarantaine. A férfiakat el
különítették a nőktől és Ruki már 
azt hitte, hogy sosem látja többet 
Szájángot. De amikor néhány nap 
múlva kieresztették őket, mégis csak 
megtalálta a nagy sokadalomban. 
Ennek nagyon örült. Hisz most már 
egymáshoz tartoztak, ha erről sosem 
beszéllek is egymással.

Aztán bevagonozták őket. Nagy 
marhakocsikba zsúfolták a kulihadat 
és Ruki majd megfult a nagy meleg
ben. De Szájáng kezét egyetlen percre 
sem eresztette el.

A tűzkocsi vitte őket az ország 
belsejébe. Erdő, erdő mindenütt. Hol 
vannak itt a szép, viruló kertek, a 
zöld rizsföldek, hol a csodálatos, kő
városok ? Erdő, erdő, meg mocsár.
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Sokáig utaztak, de sehol sem 
látta az „Ígéret országát“. Egy kis 
bódénál ki kellett szállniok. Aztán 
gyalog mentek kacskaríngós őserdei 
ösvényeken, uttalan utakon.

Ruki vitte Szájáng kis batyuját. 
A kis motyó tartalmazta Szájáng 
minden földi vagyonát: egy tépett 
szárongot, egy bádog teáskannát, egy 
kis tükröt, fésűt, meg egy rózsás-ga
lambos bádogdobozt. Ezt a matróz
tól kapta. Rukinak semmi földi ingó
sága sem volt a rajta levő kurta nad
rágon és egy piros-fehér csikós trikó
ingen kívül.

Mint tarka kígyó, tekergőzött a 
kulisereg az őserdei ösvényen. Hall
gatva, szomorúan ballaglak az „Ígé
ret országa“ felé.

*
Az őserdő hatalmas faóriásai le

tarolva heverlek és hirdették az em
ber hatalmát. Keresztül-kasul egymá
son hevertek az erdő büszke királyai 
és vártak az elmúlást hozó tűzcsó- 
vára. Mert a letarolt erdőt fel kell 
gyújtani, hogy a világot megváltó ci
vilizáció megvethesse helyén a lábát. 
Itt néhány év múlva kuliura lesz, 
szép, gondozott gumiültetvény, ren
dezett utak, bungalow-k, tenniszpá- 
lyák...

De Ruki mindezt nem tudta. 0  
csak a sivár, letarolt erdőt látta, meg 
a mocsarakat.

Az iroda atap-pálmalevélből 
hevenyében összetákolt bódé volt, 
előtte a letarolt őserdő. Ruki ezt egé
szen máskép képzelte.

A fő-mandur, a bennszülött fő
felügyelő, kettesével felsorakoztatta 
őket és megkezdődött a beosztás. 
Ruki nem tudta, mi történik, de nem 
is igen törődött vele. Hisz mióta el
jött falujából, annyi megérthetetlen 
furcsaságot látott és annyi értelmet
lenség történt vele 1 Már teljesen be
letörődött, hogy ideküldik, odatolják, 
beosztják, leültetik, felállítják, meg
nézik a nyelvét, felhúzzák a szem

héját, meg más botorságokat követ
nek el vele.

A főmandur furcsákat mondott. 
Olyanokat, hogy : divízió egy — és 
néhány emberre mutatott, meg : di
vízió nyolc — és más emberekre 
mutatott.

Rukinak azt mondta, hogy : di
vízió kettő. Külön helyre vitték, ahol 
várnia kellett, amig az egész furcsa
ságot elintézik.

Szájángnak„azt mondták, hogy 
divízió kilenc. Őt megint más cso
porthoz vitték.

Ruki érdeklődéssel figyelte a 
furcsa szavakat és türelemmel várta 
a történendőket.

Mikor a beosztás véget ért, a 
főmandur kiadta a parancsot: indu
lás. Az almandurok a különböző cso
portokat különböző irányba terelték. 
Ruki ekkor vette észre, hogy elvá
lasztják Szájángtól. Őt jobbra terel
ték, Szájángot balra. Nagyon meg
ijedt. Odament a fő-mandurhoz és 
mint tisztességtudó jávai alárendelt
hez illik, legugolt a fő-mandur előtt 
és alázatosan köszöntötte :

— Atyám, — mondta és kezét 
homlokához emelte, — az a kis vé
kony asszony az enyém, bocsáss 
meg a kalapod tetejétől a saruid tal
páig, hogy kellemetlenkedek, de kér
lek legalázatosabban, atyám, hagyd, 
hogy velem jöjjön.

— Elhallgass 1 — ordított rá a 
fő-mandur és mellberugta úgy, hogy 
hanyatt esett.

Ruki feltápászkodott és ismét 
alázatos gugoló állásba helyezkedett. 
Nem szégyelte magát, nem is hara
gudott a rúgásért, még csak az igaz
ságtalanság sem bántotta. Minden 
értelmes kuli tudja, hogy a fő-man
dur hatalmas ember, a kuli pedig az 
Isten legutolsó teremtménye. Azért 
fő-mandur a fő-mandur, hogy kénye- 
kedve szerint rendelkezzék a kulikkal. 
Csak felt, hogy elveszti Szájángot.

- -  Atyám, — kezdte újra aláza
tosan — mi már összetartozunk, az

A
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az én asszonyom, hagyj minket 
együtt.

— Ki adta neked azt az asz- 
szonyt, te vaddisznó, te sátán-ivadék ? 
— orditotta a nagybajuszos bennszü
lött felügyelő. — Nem tudod, hogy 
itt én rendelkezem. A „Tuwan be- 
sar", a nagy úr, rám bízott bennete
ket. Itt én osztom szét az asszonyo
kat. Van itt olyan kuli is, aki már 
évek óta vár asszonyra, várhatsz te 
is még néhány évet.

Erre Ruki elvesztette eszét és 
olyat tett, amit iliemtudó, szerény já- 
vai kulinak nem szabad tennie. Sikol
tozott, üvöltött, fetrengett a földön és 
elátkozott mindenkit, aki őt szeren
csétlenné teszi.

— Ámok, ámok, — suttogta a 
többi kuli ijedten és félve hátrált a 
tébolyodottól.

A fő-mandur és az al-mandurok 
rettenetesen megverték Rukit. Ököllel, 
bottal ütötték, lábbal tiporták, amig 
csak eszméletét nem vesztette.

*

Ruki a pondokban, a kuli-ka
szárnyában tért magához. Arca da
gadt volt, két foga hiányzott. Barna, 
bársonyos teste vérzett és tele volt 
véraláfutással.

Szájángot hosszú hónapokig nem 
látta.

Egyszer az egyik „Hari Beszár“- 
on, szabad napon, Ruki más kulik
kal elvetődött a kilencedik divízióba. 
Akkor látta Szájángot. Más öreg ku
lié volt. Joga volt hozzá, mert már 
régen dolgozott az ültetvényes társa
ságnak. Ruki úgy tett, mintha nem 
is ismerné. Mert más tulajdonához 
nem illik nyúlni, de nem is tanácsos. 

*
Ruki dolgozott, mint a többi kuli. 

Sötét reggeltől sötét estig irtotta az 
erdőt és ásta a csatornákat, térdig a 
mocsárban, szúnyogok és vérszívó 
piócák ezrei között. Szép, fiatal, bar
na teste lefogyott, de izmai megke
ményedtek és inai feszültek.

Verést is kapott eleget. A fehér 
úr, aki Ruki munkáját ellenőrizte, 
nem nagyon szerette, mert csendes, 
hallgatag kuli volt és ereje sem volt 
elég a nehéz munkához. De Ruki 
nem zúgolódott. Tudta, hogy erősé 
és ügyesé a világ. Ö pedig sem nem 
erős, sem nem ügyes.

Múlt az idő. Mikor .hároméves 
szerződése lejárt, újra leszerződött. 
Kapott húsz forint előleget és tovább 
dolgozott.

Lassan harmadik szerződését is 
kiszolgálta, de asszonyt még nem 
kapott.

Így öregedett meg lassanként. 
Az őserdő régen eltűnt és szép, gaz
dag gumi-ültetvény nőtt a helyén jó 
utakkal, füstölgő, búgó gyárral. A fe
hér urak is szelidebbek lettek, a 
nagybajuszos fő-mandur pedig már 
rég meghalt. A Ruki földi vagyona 
azonban még mindig csak a kurta 
nadrág és a csíkos trikó volt. Semmi 
egyéb.

Húsz éve szolgált Ruki, amikor 
végre ő is kapott asszonyt. Csúnya, 
öreg asszony volt, de Rukinak nem 
jelentett már a szerelem semmit. Az
tán meg okos volt az asszony. Ruki 
hamarosan megtanulta, hogy járjon 
a mandurok kedvében és hogyan 
kaphat könnyű munkát. Ezt Ruki 
azelőtt sohasem tudta.

Lassan-lassan megbecsülték és 
tisztelték. A fiatalabbak apónak szó
lították, ami nagy tisztelet jele.

Bérét az asszony azonnal el
szedte és hasznos házi szerszámokat 
vásárolt. Vettek üstöt, csuprokat és 
más sütő-főző edényeket. Ruki apó 
kerekeken tolható konyhát eszkábált 
össze és fizetés-napon mindenféle 
ennivalókat árultak. Az asszony sü- 
tött-főzölt, Ruki apó pedig vigyázott 
a vevőkre.

Az asszony minden centet félre
tett, Ruki rongyosabban járt, mint 
valaha.

Harmincötévi szolgálat után, a- 
mikor Ruki apó szerződése újból le-
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Tipikus szrinagari ház.
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Kasm iri muzulmánok.
(Baktay E.: Kasmír, a boldog völgy országa)
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járt, beállított a „tuwan-kitjü“-hez, a 
kis úrhoz, és elbocsájtó levelét kérte.

— Mi az, Ruki apó, — kérdezte 
az európai úr — elég volt a mun
kából ?

— Uram, — felelte Ruki apó il
ledelmesen — harmincöt esztendeje 
dolgozom ezen az ültetvényen. Sok 
fehér urat láttam jönni, sok fehér 
urat láttam gazdagon elmenni. Fiatal 
voltam, amikor idejöttem, öregen me
gyek el. Megöregedtem, fáradt va
gyok. Visszavágyom a falumba, Jáva 
szigetére.

— Miből fogsz élni, Ruki apó, 
— kérdezte az úr — van-e pénzed ?

Ruki apó szerényen válaszolt, 
de szeme csillogott a büszkeségtől :

— Uram, hisz tudod, hogy az 
öreg Ruki sohasem kockázott, soha 
egyetlen centet ki nem adott. Tudod, 
uram, hogy úgy éltem, mint a leg
szegényebb koldus. Hát bizony ösz- 
szeszedtem valamennyit. Nehezen 
ment, de hála legyen Állatinak, most 
hazamehetek, békés öregségre, nyu
galmas pihenésre.

— Isten segítsen továbbra is, 
Ruki apó — mondta a tuwan. — Te 
igazán megérdemelted a nyugalmat. 
Holnap szabad ember vagy. Mehetsz 
haza jávai faludba.

*
Másnap reggel Ruki apó már 

hajnalban várakozott a tuwanra. 
Szennyes rövid nadrágot viselt, ki
aszott, inas, öreg felsőteste fedetlen 
volt.

— Uram, — kezdte Ruki apó

alázatos mondókáját, — szeretnék 
mégegyszer kulinak szerződni.

Az európai elcsodálkozott.
— Ruki apó, hisz te haza akar

tál menni a faludba.
— Mit csináljak én ott ? — vo- 

nogatta Ruki apó száraz vállait. — 
Mit csináljak ott egyetlen cent nélkül.

Az úr még jobban elcsodálko
zott.

— Ruki apó, hisz neked pénzed 
van, vagy legalább is tegnap még 
volt. Mi történt veled, öreg?

— Elkockáztam mindent, jó uram, 
a pénzemet, az asszony aranynemű
jét, meg a ruháimat. Elkockáztam a 
kereken járó konyhát, meg a rizses 
üstöket, mindent, csak az maradt, 
ami rajtam van. Tudod, uram, hogy 
sohasem játszottam. Tegnap este 
csak úgy tréfából feltettem egy cen
tet. így kezdődött és aztán elvesz
tettem mindent...

Az európai nyugati esze ezt nem 
fogta fel. Dühbe jött és szitkozódva 
kiabált Ruki apóra.

— Megérdemled, te aljas, hogy 
a szemétdombon végezd be állati 
életedet. Harmincöt évi keserves mun
ka eredményét egy este elverted. 
Rongy ember vagy 1

Ruki apó bűnbánó arccal hall
gatta gazdáját. Aztán halkan meg
szólalt :

— Uram, ez már az én sorsom...
*

Aztán görnyedezett tovább a 
munkában zúgolódás és keserűség 
nélkül.

Kasmír, a boldog völgy országa.
I r t a : B A K T A Y  E R V IN .

Kasmír politikailag Brit-Indiához 
tartozik, de földrajzilag elválasztja 
Indiától a Himálaja hegyláncnak nyu
gati kiágazása, a Pir Pancsál hegy

ség. Ezért Kasmír, amely e magas 
hegylánc mögött terül el, sok tekin
tetben elüt Eszakindiának a Flimá- 
lajától délre fekvő vidékeitől. Önálló
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jellegű ország, földrajzi, néprajzi, va
lamint klimatikus szempontból is kü
lön, sajátos karakterű terület. Pl. az 
egész Indiára oly jellemző esős év
szak nem terjed ki Kasmírra, mert a 
Himálaja magas fala feltartóztatja a 
monszún esőfelhőit. Bár a világ 
egyik legszebb országa, általában ke
vés európai utas vagy turista keresi 
fel az Indiában állomásozó angolo
kon kívül. Ennek az oka épen az 
előbb említett klimatikus viszonyok
ban keresendő. Ugyanis, mig Indi
ában az utazásra alkalmas időszak 
a téli hónapokra esik, addig Kasmír 
magas felföldjén a nyári hónapok al
kalmasak az idegen látogatására. 
Tehát ahhoz, hogy a nyugaii utazó 
egybeköthesse indiai útját a kasmi- 
ri kirándulással is, legalább egy évet 
kellene a keleten töltenie. Ezt igazán 
csak kevesen tehetik, eszerint a leg
több idény-utazó kénytelen útiprog
ramjából kihagyni Kasmírt. Miután 
éveket töltöttem Indiában, módomban 
állott Kasmírt is bejárni. Két Ízben 
voltam Kasmírban, előbb 1927 nyári 
hónapjait töltöttem ott, majd 1928- 
ban Kasmírban készültem fel s on
nan indultam el Nyugati Tibet felé, 
hogy felkeressem azokat a zanszkári 
lámakolostorokat, amelyekben több 
mint 100 éve a nagy székely tudós, 
K. Csorna Sándor élt és dolgozott.

Kasmírba Indiából, jobban mond
va a Pandzsábból, magas hágókon át 
vezetnek az utak. Két főútvonal kí
nálkozik, az egyik dél felől, Dzsam- 
muból indul ki. a másik nyugatról, 
Rávalpindiből. A Dzsammuból Kas
mírba vezető úton még tizenöt-húsz 
évvel ezelőtt legföljebb csak lóhá
ton vagy gyalog, kétkerekű tongávai, 
magyarán kordéval, vagy ökrössze
kérrel. lehetett közlekedni, de azóta 
a déli útat is kiépítették s ma már 
mindkét útvonalon autók is járhat
nak. Vasút még nem visz Kasmirba 
és valószínűleg még nagyon soká fog 
tartani, míg a maradi szellemű kas- 
miri kormány be fogja látni a vasút

építés fontosságát. Ha gazdasági s 
művelődési szempontból Kasmírnak 
előnyére válnék is a vasút, az utazó, 
aki a természet ős szépségeiben akar 
gyönyörködni, csak örvendhet azon, 
hogy a felséges kasmiri tájakon még 
nem húzódnak végig a vasúti tölté
sek. Az út remek, vad tájakon át 
visz Kasmirba. Mély patakvölgyek 
fölött, zuhatagok mellett kígyózik föl
felé. Helyenként alágördúlt sziklák, 
hegyomlások törmelékei torlaszolják 
el az út egy részét, de olykor egé
szen járhatatlanná is teszik. Munkás
csoportok állandóan dolgoznak az 
úton s a hegyomlások szüntelenül 
fenyegetik a közlekedés biztonságát. 
Bár a dzsammui útvonal vadregé- 
nyesebb, azért a nyugat felől, Rával
pindiből Kasmírba vezető út is szebb
nél szebb tájakon át, zord sziklaszo
rosokon kanyarog, nagyrészt a Dzsé- 
iam folyó mentén fölfelé. Mindkét 
útvonalat bejártam, mert első Ízben 
Dzsammuból, a következő évben Rá
valpindiből indultam Szrinagarba. A 
két út mindegvike kb. 340—350 km. 
hosszú, s a Pir Pancsál hegyláncát 
2800—3000 m. magas hágókon sze
lik át. Ha az utat épen nem torlaszol
ja el valamely friss hegyomlás, jó 
gépkocsival egy nap alatt, kora reg
geltől estig, el lehet érni Szrinagart, 
Kasmír fővárosát, de többnyire meg 
kell állni félúton éjszakára, valame
lyik dák banglóban (dak bungalow), 
vagyis utas menházban.

A földomlásokon kívül más aka
dályok ismeglassítják a modern jár
mű haladását. A kasmiriak hosszú 
szekérsorai kilométer hosszúságban 
is elfoglalják az utat. Igyekeznek 
ugyan betartani az előírást, hogy az 
út egyik felét szabadon hagyják, de 
az ormótlan szekerekbe fogott biva
lyok meghiúsítják az igyekezetét. Az 
indus soffőr már jóelőre tülköl, hogy 
kotródjanak félre az útból, de 
ilyenkor a jó kasmiri szekeresek an
nál nagyobb zavart okoznak, mert 
ide-oda rángatják, húzzák állataikat



A F Ö L D G Ö M B

és a feltorlódott szekérsor keresztül- 
kasul elállja az utat. A szekeresek, 
aktk terményeket, gyümölcsöt, vagy 
gyapjút szállítanak Kasmírból a Pand- 
zsábba, a 350 km.-es utat 12—14 nap 
alatt teszik meg. Estefele, valamely 
alkalmas helyen szekereiket az út 
mellé terelik és ott táboroznak éj
szakára. Régebben bizony a Kasmír
ba igyekvő utasoknak is 7—8 napig 
kellett utazniuk a kétlovas tongán, 
meg-megállva éjszak ra a dák-bang- 
lókban.

Mikor a Kasmírt környező he
gyek magaslatairól leszállunk a benső 
fensíkra, kitarul előttünk a kasmiri 
plató, amely 1500 m-es átlagmagas
ságban fekszik a tenger színe fölött. 
A fenföldet a Dzsélum folyó mesz- 
sze szétterülő völgye alkotja — a 
„Boldog V ö lgy ah o g y an  a régi köl
tők nevezték Kasmírt. Az út mentén 
szántóvetőket látunk, amint apró ök
reikkel, az ősi faekével túrják a ter
mékeny kasmiri földet. Búza, árpa 
és máléföldek váltakoznak, nagy rizs
táblák zöldéinek a keskeny csator
nák közt, amelyek a rizsföldeket víz
zel árasztják e l ; amikor pedig a sáf
rány megérik, a tarka foltok közé 
harsány sárga színek vegyülnek. 
Minden európai gyümölcs és , vete- 
mény jól megterem Kasmírban. Eszak- 
india nagyrészét Kasmír látja el gyü
mölccsel. Földje vasat, rezet, ólmot, 
sőt aranyat is rejt. Modern, felelős és 
igazságos kormányzat mellett Kas
mírnak gazdag, prosperáló országnak 
kellene lennie, a valóságban azon
ban szegény, földhöz ragadt nép lakja 
a Boldognak nevezett völgyet. A bir
tokrendezési törvény (Settlement bill) 
alkalmazása óta, amely angol sugal- 
mazásra és presszióra vezethető visz- 
sza, nagy mértékben javult a kas
miri nép helyzete, de, mint a legtöbb 
indiai benszülöttáliamban, általában 
ma is még minden csak a Maharad
zsa személyes érdekeit és privát 
passzióit szolgálja Kasmírban.

A folyópart mentén, ahol az út

vezet, a népi élet sok érdekes moz
zanata tárul elénk. Kasmír népe föld- 
mivelő és állattenyésztő ; lépten-nyo- 
mon találkozunk birka és kecskenyá
jakkal. Birkagyapjuból készülnek a 
kasmiri kelmek és szőnyegek, míg a 
kecskék finom, rövid, pelyhes szőré
ből, amely az első nyírás után még 
visszamaradt, készítik a világszerte 
ismert és értékelt kasmiri sálokat. Az 
igazi kasmiri sál puha, könnyű és 
meleg, s oly rugalmasan finom, hogy 
egy jókora ágyteritő nagyságú dara
bot könnyűszerrel át lehet húzni egy 
gyűrűn. Ezeket meglehetős drágán 
adják el gazdag indusoknak és euró
paiaknak.

Végre elérjük Szrinagart, Kasmír 
fővárosát, India Velencéjét. A Rádzs- 
putána-beli Udaipurt is India Ve
lencéjének szokták nevezni, de mig 
Udaipurban a tóra épült márvány 
kioszkok és mesterséges szigetek in
kább művészi hatásban emlékeztet
nek Velencére, addig Szrinagar ab
ban hasonlít a Dogék városára, hogy 
életének központja és főhordozója a 
a viz, — a Dzsélam folyó, s a be
lőle kiágazó csatornák. A folyó és a 
csatornák pariján álló házsorok va
lóban sok tekintetben Velencére em
lékeztetnek, bár Szrinagar egyébként 
más jellegű, s főleg, sokkal szegé
nyesebben hat, mint az Adria Ki
rálynője. Bizony pompás épületek és 
büszke paloták sorát hiába keresnők 
Szrinagarban. A vízparton, egy-két 
hindu templomon kívül, csak egyet
len nagy épületcsoport emelkedik, 
amely kőből épült, a Mahárádzsa 
palotája. Dzsammu és Kasmír Ma- 
hárádzsájának palotája valóban im
pozánsan hat, de inkább csak tisz
tes távolból. Mikor könnyű csónakon 
megközelítjük a terjedelmes épületet, 
vagy jobban mondva épületcsopor
tot, akkor kiderül, hogy nem mind 
arany ami fénylik, azaz nem mind 
kő és márvány, ami messziről annak 
hat. A palota magas talapzata kö
zönséges téglából készült, amit az*

9d
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tón vörösre festettek és fehér vona
lakkal jókora kőkocka-beosztást imi
táltak rajta. A hatás így közelről elég
gé ízléstelen, olcsó. Pedig Kasmír 
mahárádzsájának még tellett volna 
kőre, vagy márványra. A takarékos
ság már csak azért sem örvendetes, 
hiszen biztosra vehetjük, hogy nem 
az ország látta a hasznát. Ha a ma- 
hárádzsa palotája eluralkodik is Szri- 
nagar s a Dzsélam folyó fölött, a 
szerényebb vizparti házak sokkal 
művészibb, sokkal érdekesebb képet 
nyújtanak.

A kasmiri építkezés ugyanúgy 
elüt az India más vidékein látott stílu
soktól, mint ahogy maga Kasmír jel
lege is különbözik Indiától. A kas- 
miriakban sok művészi készség és 
ösztönös Ízlés lakik. Házaikat és ipar- 
művészeti termékeiket eredeti, sajá
tos ornamentikával díszítik fel. Való
ságos művészi élmény végighajózni 
a Dzsélamon, a dús faragásokkal és 
változatos színekben ékeskedő há
zak sora előtt.

A házak kő vagy téglaalapzaton 
épültek, amire szükség is van, mert 
a Dzsélam igen gyakran árvizet zú
dít a városra, amikor aztán a folyó
parttól távolabb eső utcák is Velen
cére emlékeztetnek. De a házak fel
építménye mór rendesen fából ké
szül s a kasmiri mesterember a ház 
felületét végesvégig rójja faragások
kal és díszítményekkel. Cifra fará
csok takarják az ablakot és erkélye
ket, a felületek közét pedig erős, vilá
gos színekkel festik be. A te^őt föld
del borítják, úgyhogy a régi házak 
tetején egész kis rét fűszálai lenge
deznek a szélben. Itt már nem ta
lálkozunk az indiai házak lapos, nyi 
tott tetőerkélyeivel, hiszen Kasmírban 
télen hótakarő súlya nehezedik a 
házfedélre.

Amilyen szépek és festőiek Szri- 
nagar házai kellő távolságból, olyan 
kiábrándító túlságosan közeledni hoz
zájuk. M< rt a kasmiri nép, bár értel
mes és tehetséges, rendkívül piszkos.

A vízpartokon, a házak tövében vagy 
keskeny utcákon annyi szenny és 
hulladék fogadja az érdeklődő ván
dort, hogy ugyancsak edzettnek kell 
lennie, ha a festői, változatos és érde
kes kép kedvéért túl akarja tenni 
magát az elriasztó benyomásokon. Ez 
az általános tisztótlanság, a higiénia 
elemi követelményeinek ez a lóbbal- 
taposása, valószínűleg a mohámé 
dánság vívmánya. Mert Kasmír ős
lakói, a csaknem egészen tisztafajú 
ind-árja hinduk, még ma is jóval 
tisztábbak a muzulmán kasmiriak- 
nál. A kasmiri hinduk túlnyomó ré
sze a bráhman kaszthoz, vagyis a 
hindu társadalom legmagasabb rend
jéhez tartozik, míg a Dzsammu kör
nyékén lakó hinduk nagyrésze, a 
Dóghrák, a rádzsputokhoz, vagyis a 
harcosok rendjéhez számít. A leg
több kasmiri hindu világosbőrű, ha
tározottan árja tipusu emberfajta. Még 
a csaknem egészen fehér testszínű, 
vörósesszőke hajú és kékszemű 
északi árja típus sem ritka köztük, 
ami a régi hindu hagyományt iga
zolja, amely szerint az egykori ind 
árják, akiknek őshazája valószínűleg 
épen Kasmir volt, fehérbőrű faj vol
tak és csak később, India forró sík
ságaira leereszkedve váltak évszá
zadok alatt barnává. A kasmiri bráh- 
manok a magasabb, enyhébb éghaj
latú hegyvidéken meglehetősen meg
őrizték az eredeti ind árja típust. No
ha a Kr. e. első évszázadokban fe- 
hérhún (ephtalita) népelemek is meg
telepedtek Kasmírban, s idővel be
olvadtak a hinduságba, az árja típus 
mai napig is a leggyakoribb a kas
miri hinduk közt.

Hanem Kasmir egykori urai, a 
hinduk, ma már az ország kisebb
ségére zsugorodtak össze. A muzul
mán hódítókat az Iszlám térfoglalá
sának kezdetétől fogva mindig csá
bította a Boldog Völgy szép és dús 
földje, s ahol a muzulmán hódítás 
tartósan befészkelte magát, az erő
szakos hittérités is megkezdte mun-
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káját. A kasmiri hindukat tűzzel-vas- 
sal terelték a próféta nyájába, ezer 
meg ezer hithű hindu szenvedett 
vértanúhalált hitéért, de végül a több 
évszázados elnyomás mégis ered
ménnyel járt és a kasmiri nép nagy 
többsége az Iszlám hitére tért. A mu
zulmán kasmiriak aztán elkeveredtek 
ugyan az idegenfajú muzulmán hó
dítókkal, de azért legtöbbjükön még 
ma is észrevehető az árja eredet 
jellege. Családneveik is többnyire 
hindu származásra vallanak, de a 
személynév már arab, mint mindenütt 
az Iszlám világában. A szanszkrit ere
detű kasmiri nyelv hatása mutatko
zik azonban abban, hogy az arab 
nevekhez rendesen még egy rövid 
„a“ hangot biggyesztenek, pl. Ibra- 
hima, Guláma, stb. Az ind-árja ere
detről beszél az is. hogy a moha
medán szokástól eltérően, a kasmiri 
muzulmán nő ritkán takarja el arcát 
fátyollal. Amiért kár is lenne, mert 
sok finom, szépvonású arcot láthatni 
a kasmiri nők, sőt a férfiak között is.

Miután a nép többsége az Isz
lámot követi, mecset is több van 
Szrinagarban, mint hindu templom. 
A kasmiri mecsetek építésmódja egé
szen eredeti, tökéletesen elüt az In
diában, vagy a mohamedán világ 
más tájain látható mecsetek archi
tektúrájától. A fából épült mecsetek
hez sajátos jellegű tornyok járulnak. 
Ezt a tornyot s az egész konstruk
ciót már annyira megszokták a kas
miri mohamedánok, hogy még a 
szrinagari tőmecset, a Dzsama Masz- 
dzsid is, noha kőből építették, anya
ga dacára pontosan a faépület meg
szokott konstrukcióját utánozza. A 
Dzsama Maszdzsid, tágas udvarával, 
amelyen hatalmas csendrfák állanak, 
egyike Szrinagar legérdekesebb épü
leteinek. Mint említettem, stílusa, tor
nyai, a fából épült mecsetekére em
lékeztetnek. Bár kőből való, azért 
belül, a nagy csarnokot belülről alá
támasztó számtalan, vastag, magas 
oszlopot sudár deodárfa-törzsekből

faragták. így egyesítették a kő- és 
márványkonstrukciót az ősi kasmiri 
építőanyaggal, a fával, ami rendkívül 
eredeti és érdekes hatást ad a me
csetnek.

Nagyobb ünnepeken tarka tömeg 
hullámzik a mecset udvarán s az 
oszlopcsarnokok alatt. A mecsetek 
környékén az ünnepek alatt egész 
sereg bódét állítanak fel mint ná
lunk a búcsúkon. Édességet, gyü
mölcsöt és cifra, aranyozott papírból 
készült díszeket, nyakláncokat árul
nak a vásáros sátrak alatt. A szo
katlan formájú, fantasztikus színű 
kasmiri édességek óriási halmazai íny
csiklandó hatással csalogatják a még 
tapasztalatlan idegent. De mikor köze
lebb lép az édesség-hegyhez, elmegy 
tőle a kedve: a legyek ezrei és száz
ezrei vastagon belepik az egész porté
kát, ami azonban a jó kasmiriakat a 
legkevésbé sem zavarja. Jó étvágy- 
gyal majszolják az édességeket. Nem 
csoda, hogyha járvány üt ki a város
ban, a kolera vagy a dysentéria a 
lakóságot alaposan megtizedeli.

A hindu és muzulmán szent he
lyeken kívül van egy egészen spe
ciális szent síremléke Szrinagarnak, 
az úgy nevezett Makbara-i-lszct (ma
gyarul : Jézus sírja), amely a főváros 
Mohalla Kanjár nevű kerületében áll. 
Egy különös szekta, a Kadiani vagy 
Ahmedi nevű felekezet, amelynek 
tagjai nagyrészt a muzulmánok kö
zűi kerülnek ki, azt tartja, hogy Jé
zus nem halt meg a Golgothán, ha
nem mint tetszhalottat emelték le a 
keresztről és valami titokzatos bal
zsammal életredörzsölték. Egy régi 
afghán író. Kemál-ud-Din műve, az 
Ekmál-ud-Din (A vallás beteljesülése) 
tartalmazza Jézus további életének 
azt a legendás verzióját, hogy a 
Megváltó elhagyta Palesztinát és Per
zsián, Afghánisztánon át Középázsi- 
ába ment, édesanyjával, Máriával 
együtt. A turkesztáni Jange Hisszár- 
ban ma is mutogatják a Makbara-i- 
Marjam-ot, Mária állítólagos sírját,
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Jézus, az említett mű szerint, Tur- 
kesztánból Kasmírba ment. ott élt és 
ott is halt meg. A Kadiani szekta 
nagy tiszteletben tartja a sírt. Való
színű; hogy a szrinagari sírban egy 
régi arab származású muzulmán pír, 
vagyis szent fekszik, akit története
sen épen íszának hívtak, ami meg
felel a Jézus névnek. Az egész le
genda nyilván csak a név hasonló
ságából ered, de a Kadianiak es
küsznek rá.

Vége-hossza nem lenne, ha Szri- 
nagar érdekességeit fel akarnám so
rolni. De minthogy hétmérföldes csiz
mával akarjuk most végigjárni Kas
mírt, nem időzhetünk sokáig a fővá
rosban, hanem áttérünk Kasmír leg
jellegzetesebb vonására, a vízi életre.

A Dzsélam folyón, a városbeli 
csatornákon és a tavakon már régi 
idők óta bárkaházakban éltek azok 
a kasmiriak, akiknek nem jutott föld 
és telek. Ezek a vízen és a vízből 
élnek. A Dál-tavon még úszó kerte
ket is létesítettek. A sekély vízbe le
vert cölöpök közét gallyakkal fonták 
át s a felületet földdel takarták le. 
Ezeken a kis úszó szigeteken kony- 
haveteményeket termesztenek. Mikor 
az angolok felfedezték, milyen üde, 
egészséges a kasmiri kiima, Kasmír 
hamarosan egész Eszakindia kedvelt 
nyaralóhelyévé vált. A kasmiri bár
kaház, a dunga lipusából az angol 
igények kifejlesztették a modern 
house boátokat, házhajókat. Számta
lan ilyen house boat áll a Dzsélam 
vagy a Dál csatorna partján és bér
lőre vár. Nagy a választék. A bár
kaházak kasmiri tulajdonosaiból egé
szen külön osztály alakult ki, az 
úgynevezett hándzsik. A hándzsik 
igen ügyes, talpraesett emberek. Ala
posan értenek a víziélet dolgaihoz, 
a house boat kiszolgálásához, a bár
kák kormányzásához és áz evezés
hez. Igaz, hogy ezen az ügyességen 
kívül legtöbbjükben kevésbbé rokon
szenves vonásokat is felfedezhetünk : 
még nagyobb mértékben megbízha

tatlanok, mint a kasmiri nép átlaga. 
De azért akadnak köztük becsületes 
emberek is ; legalább az én bárka
házam tulajdonosa, Lasszu Dánd, 
fivérei s egész házanépe, rendkívül 
derék, megbízható embereknek bizo
nyultak. Mint a hándzsi családokban 
szokásos, az egész család résztvett 
a ' bárkaház szolgálatának ellátásá
ban. A családfő, ez esetben a leg
idősebb fivér, volt a kis flotta pa
rancsnoka, a középső fiú a szakács, 
még pedig kitanult angol szakács, 
ifjabb öccse pedig a szolga és inas 
egy személyben.

Vannak egészen kicsiny bárka
házak, amelyekben csak egy ebéd
lővel kombinált nappali, egy háló
szoba és egy kis fürdőfülke van, de 
vannak nagyobbak, sőt egész úszó 
paloták is. Az enyém a középtipus- 
hoz tartozott, volt benne egy kis nyi
tott veranda, nagyobb nappali vagy 
dolgozószoba, ebédlő, két hálószoba 
— az egyiket sötétkamrának rendez
tem be — és két fürdőfülke, a tetőn 
pedig nyitott erkélyféle, amely fölé 
gyékénymennyezetet lehetett feszíteni. 
Minden house boathoz járul egy úgy
nevezett konyhabárka, amelyben nem
csak a konyha és éléstár foglal he
lyet, hanem ott lakik a house boat- 
tulajdonos hándzsi egész családja is. 
Ez egyszerűbb kivitelű, lebocsátható 
gyékényfalakkal ellátott bárka. A 
flottát kiegészíti még a síkúra, a 
könnyű csónak. Középen kis meny- 
nyezet alatt, hímzett párnákon fog
lalhat helyet az utas. a hándzsik 
meg rövid, szívalakú lapátokkal hajt
ják a csónakot, mint ahogyan a ca- 
noekben szokás evezni. A house 
boat belsejét is hímzett kasmiri térí
tők, párnák és nemezből készült, 
hímzett, úgynevezett namda-szőnye
gek, olykor fafaragások is díszítik.

A hándzsi minden szükségessel 
ellátja, berendezi house-boatját, több- 
személyes asztalikészlet és evőszer
felszerelés áll a, kis tálalófülke fali
szekrényében. Étkezések alkalmával
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szépen megterítik az ebédlőasztalt, a 
szolga átalakul belső inassá, felölti 
a hosszú, tiszta fehér kabátot, vörös 
övvel, s a fehér turbánt, a khitmad- 
gár, vagyis az asztali felszolgáló sze
mélyzet szerepéhez tartozó kosztü
möt. Az étkezés és a felszolgálás 
egészen európaias jellegű, noha a 
konyhabárkában még ugyancsak 
ázsiai módon történik a főzés. A 
deszkafedélzeten, téglából és agyag
ból eszkábált alacsony tűzhelyen, fa
szén-parázson kotyvasztja az elede
leket a bávarcsi, a szakács, a pad
lóra kuporodva, mig a család többi 
tagjai segítenek neki. Jobb nem na
gyon utánanézni, hogyan megy a 
munka a konyhabárkán, t. i. a kas- 
miri szakács nem ragaszkodik túlsá
gosan a tisztaság követelményeihez. 
De hát ezen nem lehet segíteni, leg
jobb tehát, ha az ember beletörődik 
a „kiszmetbe“, annál is inkább, mert 
a víziélet egyébként igen kellemes.

Szrinagar környékén a Dzsélam 
vizét estefelé ellepik a sikárák, a 
csónakok. Egész csónakkorzó kelet
kezik és érdemes egy kis indiszkré
cióval beleskelődni a mellettünk el
suhanó sikárák baldachinjai alá. Szá
las angol urak és szőke hölgyek ül
nek a sikára hímzett ernyője alatt — 
ugyanis Szrinagar azért is megér
demli a „Kelet Velencéje“ nevet, 
mert az indiai angol nászutasok ép- 
oly szívesen keresik fel, mint az eu
rópai nászutasok az igazi Velencét. 
De indus nyaralók is szívesen csó
nakáznak a Dzsélam vizén. Bengáli 
vagy pandzsábi hölgyek díszes, arany
nyal átszőtt köntösökben pihennek a 
sikára párnáin, világos arcszínű pár- 
szi nők suhannak el mellettünk a 
színes, nyüzsgő csónaktömegben. 
Csak a muzulmán nők arcát takarja 
fátyol. Különösen akkor hemzseg sok 
sikára a Dzsélamon, amikor a kas- 
miri mahárádzsa ünnepélyes bevo
nulását tartja székvárosába. Őfensége 
augusztusban ilyen díszbevonulással 
ünnepli meg a születésnapját. A dí

szes, arannyal, bíborral ékesített ün
nepi bárkák már délelőtt feleveznek 
a folyón s a városon kívül várakoz
nak, mig délután a Mahárádzsa és 
kísérete autón kimegy a bárkákhoz 
és zeneszóval, ágyúdörgés közepette 
bevonul a városba. Az evezősök szép 
fehér ruhát és sárga turbánt kapnak 
— de csak erre az egy alkalomra, 
mert úgy toborozzák össze őket a 
hándzsi-népség nincstelenjei közül. 
Mikor aztán lezajlott az ünnepség, 
számukra is vége a dicsőségnek, be
szolgáltatják a szép ruhát és felöltik 
piszkos, rongyos condráikat. A be
vonulás impozáns látvány, amint a 
sok evezős ütemre, egyszerre meríti 
meg aranyozott lapátját, mig a gyöngy
gyei, gyémánttal ékes mahárádzsa 
kegyes kézmozdulatokkal fogadja né
pe harsány hódolatát. E leereszkedő 
kézmozdulatokon és az ünnepi este 
tűzijátékának ingyenes látványossá
gán kívül úgysem kap tőle sokat 
Kasmír népe...

A sikára-csónak üzleti célokra is 
szolgál. A szrinagari kalmárok, árúk
kal megrakodva, végigporlyázzák a 
folyót és mint a kalózok, megrohan
ják a house boatja verandáján gya
nútlanul pihenő nyaralót. Mindent 
házhoz, illetve hajóhoz hoznak, s a 
gyümölcsárús, a zöldséges csónakjai 
után a faragott s egyéb kasmiri dísz
tárgyak árúsai, ékszerészek, szőnyeg- 
és kelmekereskedők következnek vég 
nélkül. Mi több, felajánlják csónak
jaikat, hogy az érdeklődőket elvigyék 
üzleteikbe. A sok kasmiri műiparárú 
üzlet egymás mellett sorakozik a 
Dzsélam pariján. Szép faragott búto
rok, hímzések, szőnyegek, ezüst öt
vösmunkák sokasága csábítja az ide
gent. Karakterisztikus a papírmasé 
ipar is. A papirmasé-készítés régi, 
perzsa eredetű iparág Kasmírban. A 
fával kombinált papirmasé-anyagból 
mindenféle dísztárgy készül. Kézzel 
festett finom virágdíszekkel dekorál
ják a kandelábereket, vázákat, tála
kat, dobozokat, hamutálcákat, iróasz-

4
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tál felszereléseket. Hanem igen fon
tos, hogy a vevő értsen az alkudo
zás művészetéhez, mert a derék kas- 
miri kereskedő elvből háromszor any- 
nyit kér minden portékáért, mint 
amennyit megér. A kalmár büszkén 
mutogatja emlékkönyvét, vagy az el
ismerő levelek paksamétáját az ott
járt idegenek aláírásaival és dicsére
teivel. Mikor végre hosszas alkudo
zás után megveszünk valamit, felkér, 
hogy mi is Írjuk bele könyvébe, mi
lyen olcsó és szép dolgokat lehet 
nála kapni. Nem tudom, hogy az al- 
királyok és más indiai angol méltó
ságok, mint pl. a néhai Lord Kitche
ner és Lord Roberts, stb. valóban 
minden szrinagari boltban vásárol
tak-e, azt sem tudom elképzelni, mi
hez kezdhettek azzal a hajórako
mányra való holmival, de tény, hogy 
aláírásaik és elismeréseik minden 
egyes kalmár emlékkönyvében olvas
hatók !

Olykor különös, lágy zene hang
jai hatolnak be a house boat nyitott 
ablakain át. Vándor muzsikusok há
zalják végig a fák árnyékában kikö
tött bárkaházakat és addig zenélnek, 
amig csak meg nem kapják a bak- 
sist. Némelyikük igen jól játszik tipi
kus hangszerén, a szeringiu, amely
nek hangja a brácsáéra emlékeztet. 
Az indus zene szépen és finoman 
hat a szeringi húrjain, de a kasmiri 
muzsikus azzal véli elbűvölni a house 
boat európai lakóját, hogy kétségbe
ejtő angol nótákat és amerikai slá
gereket húz exotikus hangszerén, még 
kétségbeejtőbb módon. Ami nem 
rossz fogás, mert a zenei Ízléssel 
megvert hallgató annál gyorsabban 
kiutalja a baksist, csakhogy a mű
élvezettől megszabaduljon.

Célszerű is mihamarább elme
nekülni Szrinagarból, ahol a sok ku- 
fár, muzsikus vagy koldus nem hagvja 
nyugton a house boatok nyaralóit. 
A Dzsélam folyót csatorna köti össze 
a Dál tóval. A csatorna maga is kel
lemes kikötőhely, bár túlzsúfolt és

zajos. Állandóan jönnek-mennek a 
sikárák és bárkaház-flották, amint a 
Dál tó felé, vagy onnan vissza Szri- 
nagarba igyekeznek. Ha ki akarunk 
jutni a Dál tóra, előbb a csatorna 
zsilipkapuján kell keresztülvergődni. 
Ez a manőver sok incidenssel és or- 
dítozással jár. Ugyanis a tó s a folyó 
szintje közt mindig különbség van 
s amikor a kaput kinyitják, legalább 
arasznyi vízesés keletkezik. Igaz, 
hogy a szaháb a bárkaház verandá
ján kényelmesen elterpeszkedve néz
heti az egész műveletet, mig a hánd- 
zsik sok veszekedéssel és vitatko
zással átterelik a bárkát a kapun. 
Aztán a kiszélesedő csatornán, bár
kák sorai közt halad tova a house 
boat, mögötte a konyhabárka s a 
hozzákötött sikára. Elsiklik a Szrina- 
gar fölött uralkodó szép hegy, a 
Takht-i-Szulejmán, vagyis „Salamon 
trónja“ alatt és végül eléri a Dál ta
vat.

A Dál tulajdonképen nem is egy, 
hanem két tó, amelyet rövid csatorna 
köt össze. A partok környékét ró
zsaszínű lótuszvirágok ezrei borítják, 
de érdemes lenézni a kristálytiszta 
víz mélyébe is. Az egész lófenék 
olyan, mintha árvíz öntött volna el 
egy cserjés erdőt, a vízinövények 
sűrű bokrai az egész fenéket elta
karják s ágaik sokszor a víz színéig 
nyúlnak. Épen ezért a fürdés vagy 
úszás nem a legnagyobb élvezet a 
Dál tó egyébként hívogatóan hűs vi
zében. A hínárra emlékeztető ágak 
folytonosan súrolják, el-elkapják az 
úszó lábait. Kis szigetek emelkednek 
ki a vízből, az egyiken régi romok 
beszélnek valamelyik elmúlt fejede
lemről, aki ott kéjlakot építtetett. A 
Dál tó környékét különben is régóta 
alkalmasnak találták arra, hogy a 
part szebb pontjait díszkertekkel és 
kéjlakokkal népesítsék be. Különösen 
India egykori urai, a Nagymogulok 
kedvelték Kasmírt, mint nyaralóhe
lyet, ahová elmenekülhettek a delhii 
síkság forró évszaka elől. Dzsehán-
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gir nagymogul híres szép felesége, 
Nur Dzsphán — „A Világ Fényessé
ge" — nagyon szeretíe a szép ker
teket. Remek díszkerteket létesített 
Lahorban, a Pandzsáb fővárosában 
is és mi sem természetesebb, hogy 
a felséges kasmiri tájat még von
zóbbnak találta. A Nisát Bágh pom
pás csenárfa ligetei, csodaszép pá
zsitja, virágszőnyegei, vízmedencéi és 
szökőkúljai, mind a nagymogul csá
szárasszony Ízlését és a régi indusok 
kertművészetét hirdetik. A víz volt a 
régi keleti kertek legfontosabb, elen
gedhetetlen dísze. A nappalok tik
kasztó melegében mi sem lehetett 
üdítőbb, mint a kis kioszkok márvá
nyán, a hatalmas csenárfák árnyéká
ban, a hűs lehelletű, zsongítóan cso
bogó vízmedence mellett pihenni. A 
csatornákat rendesen átvezették a 
márványkioszkokon is. A nagymo
gulok értettek ahhoz, hogy az életet 
széppé tegyék. Valóságos ezeregyéj
szakái hangulat lengi át a régi mo
gul-kerteket a Dál tó partján, a Nisát 
Bághot és a Salimár Bághot. A víz
művek ma is kifogástalanul működ
nek és azokon a napokon, amikor a 
szökőkutakat megnyitják, százával 
siet a szrinagari nép a híres régi ker
tekbe. A tarka csoportok, a férfiak 
turbánjai, a nők fátylai a rég letűnt 
időket idézik fel a képzeletben. Kü
lönösen este, holdfényben leírhatat
lan a kasmiri mogul-kertek hangula
ta. A márványkioszkokban, a csa
tornák, medencék és mesterséges víz
esések mentén mintha megelevened
nének a rég szertefoszlott árnyak... 
India ura, a hatalmas, rettegett Nagy
mogul andalog ott szép hölgyeivel... 
s a szerelmes nagyúr, a földi para
dicsomért elfeledve a túlvilágit, a pró
féta tilalmáról is elfeledkezik és si- 
rázi borral telt arany ivócsészéjét 
emelve, a perzsa költők verseit sut
togja hölgye fülébe — a szépségről, 
az élet mámoros csodájáról, amely 
azért oly drága, azért oly édes, mert 
elmúlik, mint minden... Ott a hold

fényes Saíimár-kert elvarázsolt csönd
jében nyilatkozik meg előttünk leg
tökéletesebben Háfiz vagy Omár 
Khajjám költészetének minden sej
telmes szépsége, misztikus mámora 
és szomorúsága...

A mogul-kertekre az óriási cse- 
ndrfák terítik hűs árnyékukat. De 
Kasmirra általában jellemző ez a 
szép fa, a csenár, vagy kasmiri pla
tán. Mindenütt megtaláljuk Szrinagar- 
ban, a folyók és tavak partján, egé
szen a hegyek lejtőjéig, ahol aztán 
magasabban már a deodár és a fe
nyő foglalják el helyét. Helyenként 
egész ligetekbe borulnak a hatalmas, 
sűrűlombú csenárfák. Évszázados 
csenár óriások törzsét olykor szinte 
teljesen odvassá fúrták a férgek, a 
hangyák és a harkályok; némelyik 
törzs odvábán, amelybe ajtónagyságú 
nyílás vezet, akár szobát lehetne be
rendezni. Pásztorok akárhányszor ta
nyát ütnek, sőt tüzet is raknak a fa 
odvábán. A csenár rendkívül s z í v ó s , 

szinte elpusztíthatatlan fa. Láttam 
egy nagy hatalmas csenárt, amely 
miután törzsét egészen odvasra váj
ták az évszázadok, a Dzsélam folyó 
áradásakor kidőlt és kiszakadt gyö
kereivel együtt a vízbe zuhant. De 
nem halt meg, mert törzséből azon
nal kihajtottak az új törzsek zsenge 
ágai és egyenesen a magasba törve 
a fa törhetetlen életerejét hirdették. 
Evek vagy évtizedek múltán majd 
lassan elkorhad a régi törzs, de a 
belőle sarjadt új törzsek belekapasz
kodnak gyökereikkel a vízpart tala
jába és újabb, hatalmas csenárfákká 
növekednek.. Mintha a hinduk ősi, 
kiirthatatlan hitét példáznák — az 
újjászületés gondolatát, amely sze
rint a halál csak lépés az újabb éle
tek felé . . .

Nemcsak a Dál tavakra lehet 
kirándulni s ott időzni a bárkaház
zal. hanem a folyón le vagy fölfelé 
haladva is sok szép, kellemes hely 
kínálkozik a kikötésre. Künn, távol 
a fővárostól, csendesebb és zavar-
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talanabb is a vizen való nyaralás. 
Ganderbal, Szrinagartól északra és 
Bidzsbehára, délen, a legkedveltebb 
helyek a Dzsélam mentén. Mikor a 
house .boat útra kél. a hándzsi csa
lád férfitagjai hosszú farudakkal hajt
ják előre a bárkákat, mig az asz- 
szonynép nagy lapátokkal kormá
nyozza a járműveket. De ha felfelé 
történik az utazás, akkor néhány ku
lit is kell fogadni a nehéz munkára. 
Ahol a part lehetővé teszi, kötéllel 
vontatják a bárkákat a sebes ár el
lenében.

Bidzsbehára, az említett kedvelt 
kikötőhely, központja a Kasmír déli 
részében tett kirándulásoknak. Nem 
messze onnan terülnek el Avantipur 
régi romjai. A régi kasmiri hindu 
templomok ezelőtt 1500—2000 évvel 
épülhettek és még romjaikban is fel
ismerhetők az egykori formák. A 
hajdani kasmiri hindu templomok 
stílusa eltért az indiai hindu temp
lomokétól. Görögös és perzsa hatás 
látszik rajta. Ami érthető is, hiszen 
Kasmírba hamar eljutott az India 
északnyugati részein kialakult greco- 
indiai stilus hatása. Tudjuk, hogy az 
egykori Gandhárában és Baktriában, 
— amelyek a mai Afghánisztánnak és 
az indiai északnyugati határvidéknek 
feleltek meg, — valamint a Pandzsáb- 
ban is, Nagy Sándor hódításainak 
nyomán görög fejedelemségek kelet
keztek. Ha a görögség később nyom 
nélkül el is tűnt a pandzsábi fajok 
kevert néptengerében, a görögös mű
vészet emlékei felfedezhetők észak- 
nyugati Indiában és a határos terü
leteken. Es a zarathustrai perzsa val
lás hatásai szintúgy. Nagy Sándor 
idejében a régi perzsa birodalom ke
leti határa az Indus folyó, tehát a 
Pandzsáb volt és a perzsa hatás be
szivárgott már jóval előbb az Indus
tól keletre fekvő területekre is. Taxi
idban, amely a Kasmírba vezető 
egyik ősi útvonal kezdetéhez közel 
terül el a Pandzsábban, perzsa tűz- 
templomok romjait ásták ki és Kas

mír ősidők óta kapcsolatban állt a 
Pandzsábbal. A Kr. e. első századok 
fehér-hún hódítói is behozhatták Kas
mírba az Aveszta vallását. A kas
miri hindu templomromok középső 
építménye, a szentély, az óperzsa 
tűztemplomokra emlékeztet és felte
hető, hogy a zarathustrai tűztisztelet 
Kasmírban egybevegyült a hindu 
vallás rítusaival. A martandi temp
lom romjai is világosan bizonyítják 
azt a kapcsolatot, amely a 2000 év 
előtti kasmiri hindu vallás és a Pand- 
zsábba beszivárgott perzsa zarathus
trai kultusz közt fennállt. A martandi 
templom nap-templom volt, az ind 
mythológia napistenének, Szúrjanak 
szentelték, s a szentélyben az égi 
tűz szimbólumaként öröktűz égett, 
hasonlóan az óperzsa tűztemplomok- 
hoz. Az ásatások óriási cserépurná
kat hoztak napfényre a templom ud
varán. Ezekben az urnákban egykor 
gabonái tartottak, mert a martandi 
templom épúgy, mint a keleti ősval
lások nagy templomai mai napig is, 
valóságos gazdasági és kereskedelmi 
központok, magtárak és kincsőrző 
bankok voltak. Erős falak övezték a 
nagy templomokat és a gyakori há
borúk idején az emberek odavitték s 
biztonságba helyezték vagyonukat, 
asszonyaikat és gyermekeiket.

Nem messze a martandi temp
lomtól fekszik Acsibal, ahol a nagy
mogulok szintén kertet és nyaralókat 
építettek. Az acsibali díszkert, ha ki
sebb is, mint a Dálparti mogulkertek, 
végtelenül hangulatos és szép. A 
márványcsarnokokat egyszerűbb, de 
annál kedvesebb, meghittebb hangu
latú kioszkok helyettesítik. A kert
hez csatlakozó pisztrángtenyésztő tó
ban egymás hegyén-hátán nyüzsög
nek a halak ezrei. Szinte el sem fér
nek a vízben. Táblák figyelmeztetik 
a népet, milyen súlyos büntetéssel 
járhat, ha valaki Őfensége Dzdam- 
mu és Kasmir mahárádzsájának egy
két pisztrángját ki találná markolni a 
halak megszámolhatatlan sokaságá
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ból. Az Acsibal Bágh nagy előnye, 
hogy távol lévén Szrinagartól, keve
sebben keresik fel, mint a dáltavi 
mogulkerteket. Egy-egy „déjeuner sur 
l’herbe“ igazán kellemes élmény a 
csendes, árnyas kertben.

A folyón lefelé haladva Szrina- 
garból, pár órai hajókázás után, majd 
egy keskeny csatornán átvergődve a 
könnyű sikárával, elérjük a Mánasz- 
bal tavat. Egyike ez a hires kasmiri 
tavaknak. Bár nem nagy, a környé
ke nagyon szép és szintén az az elő
nye, hogy nem túl sokan keresik fel. 
A nagymogulok a Mánaszbal part
ján is létesítettek egy kisebb kertet. 
A Mánaszbal tónál azonban sokkal 
impozánsabb a messzebb északon 
elterülő Vulár tó. A Dzsélam folyó 
átömlik a nagy tó vizén és egyben 
irányt is változtat. A tóig délről észak
nak folyik, a tavat azonban már nyu
gati irányban hagyja el. Az átkelés 
a Vulár tavon akár a bárkaházzal, 
akár sikárával, vagy halászcsónakon, 
feledhetetlen élmény, különösen nap
szállta idején. Hanem ez az átkelés 
nem megy mindig simán, sőt néha 
komoly veszéllyel is járhat. Szinte 
nap-nap után, ismétlődő szabályos
sággal s épen este felé, feltámad az 
erős északnyugati szél és alaposan 
felkorbácsolja a hatalmas tó hullá
mait. Délután, mikor napnyugta ideje 
közeledik, a halászcsónakok egész 
rajai igyekeznek a part felé a tó 
nyílt vizéről, nehogy a fenyegető szél
vihar odakünn érje őket. Ezek a ha
lászok szívesen körüleveznek a ta
von az idegen látogatóval. Hogy uta
sukat még jobb kedvre derítsék s 
ezzel a várható baksist is lehetőleg 
megnöveljék, időnként karban üvölt- 
ve éltetik a szaháb bahádurt, ahogy 
általában az európaiakat címezik. A 
főevezős felemeli a kezét és elordít
ja : "„Szaháb bahádur!“ — mire a 
többiek rázúdítják tele torokkal : „ki 
dzsáj!“ — „Éljen 1“, szószerint: „Győ
zelem neki 1“ Pár órai gsónakázás 
alatt annyi győzelmet kívánnak, hogy

hat hadvezérnek elég lenne néhány 
világháborúra.

A Dzsélam nyugatnak fordulva 
egyre inkább összeszoiul a hegyek 
falai közt. Különös folyó : felső fo
lyásán hamarosan kiszélesedik és 
hajózhatóvá válik, de középső sza
kaszán vad, harsogó hegyipatakká 
zsugorodik és vízeséseken, zúgókon 
át töri útját a Himálaja nyugati hegy
során keresztül a Pandzsáb síkságára, 
ahol ismét szétterülve siet az Indus 
folyó felé. A kasmiri hegyvidék, amely 
a Boldog Völgyet minden oldalról 
övezi, méltó kerete a szépséges fen- 
siknek. Pompás völgyek szakítják meg 
a hegykoszorút, a Dzsélam felé lejtve.

Hanem a remek kasmiri hegyvidé
ket persze már más alkalmatossággal 
kell járni, elhagyva bárkaházunkat. 
A nomád, sátoros barangolás Kasmír 
hegyei közt újabb nagyszerű élmény. 
A könnyebben elérhető magas rétsé- 
gek és hágók átlag 2800—3000 mé
terrel terülnek el a tenger színe fö
lött, de a hegymászó túrista is válo
gathat a szép és nehéz feladatokban. 
Ott van a Haramukh 5160 méteres 
csúcsa, az 5430 m. magas Kolahoi, 
és ha még ez sem lenne elég, messze 
fenn északon emeli fejét a felhők fölé 
a Afanga Parbat 8000 méteres hegy
óriása, amelynek csúcsát mainapig 
sem közelítette meg senki.

Mi azonban elégedjünk meg sze
rényebb magasságokkal. A szrinagari 
ügynökségektől sátrakat és tábori fel
szerelést lehet bérelni, aztán a kellő 
szolgaszemélyzettel nekivághatunk a 
hegyeknek. A sátrat bárhol felüthet
jük, ahol a táj maradásra biztat. A 
kényelmes, úgynevezett kabuli típusú 
sátorban minden megvan, ami kell : 
összerakható asztal, heverőszék, tá
bori ágy, még elkülönített fürdőfülke 
is, kis bádogkáddal. A szolgák külön 
kisebb sátorban tanyáznak és a tur- 
bános szakács szabad tűzhelyen koty
vasztja a szaháb eledelét. Persze a 
legtöbb élelmiszert magával kell ci
pelnie az utazónak, mert a hegyi fal
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vakban vagy elszórt tanyákon csak 
gyér pótlás szerezhető. Ez sem megy 
mindig simán, mert a falusi elöljáró 
előbb égre-földre esküdözik. hogy 
nincs . a faluban semmi ehetőség, 
persze csak azért, hogy az utas an
nál többet ígérjen. És ha a tapasztal
tabb idegen erélyesen lép fel. akkor 
a jó kasmiri, szakálas, idős férfiú lé
tére sem átal sirvafakadni és úgy 
bömböl, mint valami ötéves tacskó, 
mig végre előkerül a baksis. A kas
miri nem épen a világ leggerincesebb 
emberfajtája.

A felszerelést kulik cipelik az 
egyik táborhelyről a másikig, az utazó 
pedig apró hegyilovat bérel a falubeli 
ghóreválákíó\, vagyis hajcsároktól. 
Némelykor bizony olyan csekélyke ló 
kerül az ember alá, hogy a lovas, 
földigérő lábaival, szinte Petőfi juhá
szára emlékeztetne, ha rövidre nem 
húzná a kengyelszijjat. így felszerelve 
aztán elindul a kis karaván és megy- 
mendegél a legközelebbi szép pon
tig, vagy az előre kitűzött célig, ahol 
árnyas fák és csörgedező patak kel
lemes táborhelyet kínálnak. A kasmiri 
kuli hihetetlen súlyt elcipel a hátán. 
Erről egész Északindiában híres. — 
Szimlában, Masszuriban és más in
diai hegyiáílomásokon gyakran látni 
kasmiri kulit, aki egész szárnyzongo
rát cipel meggörnyedt hátán.

A kasmiri hegyvidék egyik leg
felkapottabb nyaralóhelye Gulmarg. 
„Marg“-nak nevezik kasmiri nyelven 
az alpi mezőket. Ezek közt legismer
tebb Gulmarg, a Rózsa- vagy Virág
mező, kb. 2600 m. magasan a Pir 
Pancsál hegyláncában. Aki a szűz 
természet szépségeit jobban szereti 
a civilizáció vívmányainál, legalább 
nyáron, azt Gulmarg már túlságo
san emlékezteti az európai divatos 
nyaralóhelyekre Az angolok régóta 
felkapták és mindent létesítettek a 
tágas margón, ami a brit szivet ör
vendeztetheti. Golf, cricket, tennisz, 
póló- és lóversenypályák, fából épült, 
de európai módon berendezett mo

dern hotelek és penziók, üzletek 
sorakoznak a hófödte hegyek koszo
rújában meghúzódó rétségen. Még 
anglikán templomot is építettek, kas
miri fafaragók művészetével szépen 
feldíszítve. Nyár közepén, amikor a 
Dzsélam völgy fülledt meleg, Gulmarg 
a kasmiri nyaralóélet központja. Te
hetősebb angol és indus urak úgy
nevezett „kunyhókat“ (hűt) építtetnek 
Gulmargon, de a kis nyaralók igazán 
csak túlzott szerénységből viselik a 
kunyhó nevet.. Kényelmes, kellemes 
otthonok ezek a kasmiri stílusban fá
ból készült házacskák. A szobákban 
jókora téglakandallók szolgálnak arra 
a gyakori eshetőségre, ha estefelé 
hirtelen lehűl a levegő. Az éjszakák 
Gulmargon még nyár idején is gyak
ran hűvösek. Ilyen kunyhókat hosz- 
szabb-rövidebb időre bérelni is le
het és bizonnyal melegebb tanyák a 
szellős sátornál. Mint mondottam, 
Gulmarg már egészen nagyvilági nya
ralóhellyé nőtte ki magát s a hotel 
ötórai teáin választékos toilettekbe 
öltözött angol hölgyek táncolnak a 
jazz band zenéjére ; vacsoránál pe
dig épúgy kötelező az urakra nézve 
a dinner jacket, amit mi szmoking
nak nevezünk, mint bárhol, ahol an
golok diktálják az angol stílust.

Szép, szép, de mégis csak kü- 
íömb dolog szmoking nélkül járni 
Kasmír remek hegyi világát, a tábor
tűz mellett viseltes sportruhában va
csorázni és legalább pár hétre elfe
ledkezni a civilizáció kétes értékű 
vívmányairól ! — A Szind folyó völ
gyében a nomád hajlamú utazó már 
zavartalanul élvezheti a természet 
békéjét és szépségét. Szebbnél szebb 
tájakon ütheti fel sátorfáját és ha 
túrista kedve támad, megmászhatja a 
környező hókoronázott hegyeket, vagy 
felkeresheti a Szind és Liddar folyók 
vízválasztójának magasságában a 
hires Amamáth barlangot, amelyhez 
augusztusban a hindu zarándokok 
ezrei igyekeznek. A Szind folyó völ
gye különben reánk magyarokra néz
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ve különös jelentőséggel b ir: erre 
haladt el több mint száz évvel eze
lőtt a magányos székely vándor, Kö
rösi Csorna Sándor. Kasmíron át, 
ahol hónapokat töltött, a Szind völ
gyén végig igyekezett Nyugati Tibet, 
azaz Ladákh felé.

A Szindvölgy legszebb pontja, s 
egyben Kasmír egyik legszebb tája. 
Szónamarg. Szónamarg szintén ter
jedelmes alpi mező, mint Gulmarg, 
de — legalább szerény véleményem 
szerint — százszor külömb az utób
binál. A gleccserekkel barázdált he
gyek tövében elterülő margón nyoma 
sincs a civilizáció állandó jeleinek 
— a polgárosultságot egyetlen vö
rösre festett bádog levélszekrény 
képviseli a nagy rélség közepén. 
Mert Szónamarg is kedvelt nyaraló
hely, de az üdülnivágyóknak a ma
gukkal hozott sátrakban kell lakniuk, 
félnomád életet élve. Nyaranta sok 
angol és indus keresi fel Szónamarg 
rétségét, üde, erősítő levegőjét, úgy 
hogy valóban megérdemli Kasmír 
szanatóriumának nevét. Némelyik an
gol nyaralócsalád akkora sátrakat 
állít fel a margón, hogy villáknak is 
beillenének. Szerencsére az alpi me
ző oly nagy, hogy a legnépesebb lá
togatás évadján is zavartalan ma
gányt élvezhet az, aki ezt keresi. Az 
angol nyaralók azonban hamar ösz- 
szeismerkednek, tea partykra és va
csorákra invitálják egymást, sőt az 
sem ritka, hogy a szabad tűzhelyen 
készült fogásokat szmokingosan, es- 
télyiruhásan költik el a nyitott sátor 
alatt, persze whisky, port wine és 
pezsgő mellett.

Pedig Szónamargtól már csak 
egy napi menet Kasmír keleti föld
rajzi határáig, a Nagy Himálaja-hegy- 
lánc vad és kietlen vidékéig. A Zod- 
zsi La-hágó környékén zord, barát
ságtalan táj váltja fel Kasmír üde 
zöld kertjét. Erre már csak ritkán ve
tődnek kéjutazók, csak a vállalko
zóbb turisták vágnak neki a hágó

havának, amerre az Indiát Közép- 
ázsiával, keleti Turkesztánnal össze
kötő kereskedelmi útvonal kezdődik. 
Főleg turkesztáni török-tatár kalmárok 
járják ezt az ösvényt kis járkendi 
hegyilovaikon, áruikat málhásállalo- 
kon szállítva. Az út Ladákhon, majd 
a Karakóram magas hágóján keresz
tül visz Kinai Turkesztán felé. Erre 
ment egykor Körösi Csorna Sándor 
Nyugati Tibetbe, s ezen az úton kö
vettem én is az ő elmosódott láb
nyomait 1928 nyarán, Zanszkár felé 
igyekezve. A hágón túl már egyre 
barátságtalanabb tájak következnek, 
amelyek Kasmír pompázó völgyei 
után még komorabbaknak, még ki
etlenebbeknek hatnak.

A Szind völgye különben nem
csak Csorna emlékével kapcsolódik, 
hanem ott emelkedik Mohandmarg 
havasa is, amelynek immár harminc 
év óta lakója egy másik világhírű 
magyar származású tudós, Stein A u
rél. Fáradságos expedícióiról vissza
térve, mohandmargi sátortáborának 
zavartalan nyugalmában tölti a nyara
kat s ott dolgozza fel az összegyűj
tött tudományos anyagot. Megláto
gattam kiváló hazánkfiát Mohand- 
marg 3200 m. magas havasán, de 
ez a kirándulás, tekintettel Stein Au
rél személyére és nagyjelentőségű 
munkásságára, megérdemli, hogy 
majd alkalomadtán külön cikkben 
számoljak be Mohandmargról és az 
ottani benyomásokról.

Az az ország, amely egykor Kö
rösi Csorna Sándort látta, s amelynek 
oly régi, hűséges lakója Stein Aurél, 
nem maradhat egészen idegen szá
munkra. De a magyar vonatkozások
tól eltekintve is, Kasmír a Föld egyik 
legérdekesebb, legszebb tája, s ha 
pár oldalon s néhány kiragadott kép
pel nem is adhattam egy kis Ízelítő
nél többet, azért a „Földgömb“ olva
sói így is megismerhettek valamit a 
Boldog Völgy országából.

109
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Az Etna körül.
Irta : HALÁSZ GYULA.

It Monte, mondják az olaszok, 
a majesztetikus névelővel, mint ahogy 
nagy költőjük neve is csak II Danié 
— keresztnevén. A szicíliai sem hívja 
másként, ő is csak hegyet emleget, 
de furcsa pleonazmussal két nyelv
ből rakja össze a nevét, az olaszból 
és az arabból. így lett a Monte 
Dzsebel-ből Mongibelio(„hegy-hegy“).

A „Mongibello"-t, a hegyek he
gyét, falvak, városok gyöngysora öve
zi : fák, kertek, fehérlő házak csip
keszegélye. Ha megrázkódik az óriás, 
a gyöngyök lehullanak.

Följebb kaptatva a lankás, mo
solygó hegyoldal lassan-lassan merő 
sivataggá zordonul. Egyetlen zöldelő 
cserje, de még csak fehér kavics 
sem enyhíti a komor fekete kőtenger 
kietlen hullámait. A látóhatár fölött 
az Etna két egyenlőtlen kormos kúpja 
tornyosul égnek : a hegy, amely „Szi
cília viruló szigetének felére árnyat 
borít ‘ — nem jelképi árnyékot, való
ságosat. Aminthogy a lángoló Etna 
éjnek éjszakáján, fénypontja, termé
szetes világítótornya Szicíliának.

*

Az Etna története — paradoxon
nal szólva — a történelem előtti kor
ba nyúlik vissza. Szicília őslakóit, a 
szikulokat és a szikánokat alighanem 
a tűzhányó kitörése űzte el a kör
nyékről.

A görög hitrege alvilágának meg
teremtésében is része lehet a tűzokádó 
Etnának. S ha Vulcanus istenről ne
vezték is el a vulkánokat (ő a ke
resztapja), mégis csak maga a vul
kán termékenyítette meg azt a kép
zeletvilágot, amelyből a görög és ó- 
itáliai allegorikus istenek életre keltek.

Homérosz ismeri a hegyet, de 
nem emlékezik meg róla, hogy tűz
hányó. A legrégibb följegyzés az Et- 
náról harmadfélezer éves. Pindarosz

énekelte mega „Hó táplálójának“ és 
az „Ég oszlopának“ kitörését az ötö
dik században Krisztus előtt. A rá 
következő évszázadban még heve
sebb kitörést jegyeztek föl. Vergilius 
is megverselte az Etna tűzokádó ko
hóját :
Vidimus undantem ruptis fornacibus

[Aetnam
Flammarumque globos, lique factaque

[volvere saxa.
Összevéve mintegy nyolcvan ki

törésről van határozott tudomásunk. 
Ezek közül a legpusztítóbbak lehet
tek az 1669. és Í693-i. A tizennyol
cadik század is több hatalmas kitö
résnek volt tanúja. A lisboai földren
gés évében (1755) és a francia for
radalom idején is tevékeny volt a 
hegy. A tizenkilencedik században 
tizenkilencszer tört ki az Etna. Újab
ban az 1908. évi volt a legvégzete
sebb, ha nem is maga a kitörés, a 
vele összefüggő szörnyű földrengés, 
amely Messina városát percek alatt 
rombadöntölte. Legutóbb 1923-ban 
fenyegette meg a hegy a tövében élő 
félmilliónyi lakosságot. És végül 1928- 
ban pusztított.

*
Az Etnát megmászó turista hu

szonnégy óra alatt a szinte afrikai 
forróság viruló tájairól kiindulva, sor
ra átszeli a mérsékelt, majd északia- 
san ható zónát, föl egészen az alpi 
régióig. Az év tiz hónapján „örök“ 
hó borítja a gőzölgő hegy gyönyörű 
kúpját.

Mi, akik az Etna körvasútján — 
a Ferrovia Circumetnea vonatán — 
járjuk körül a hegyet, fáradság nél
kül, — akárcsak mozgóképként vo
nulna el előttünk, — gyönyörködünk 
a napfényben sziporkázó, néma, fe
kete kősivatag megragadó nagysze
rűségében. Balról a viruló lankák
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mosolygó képe kisér jó darabon, jobb
ról a láva síri temetője. Éjszakai táj.

Amily kietlen és kihalt a hegy 
magasabb öve — a Régióné Deserta 
—, éppoly szívderítő a színekben 
tobzódó gazdag és termékeny hegy
alja : a Régióné Piemontese vagy 
Collivata, Szicília, talán egész Olasz
ország legsűrűbben lakott tájéka. 
Örökzöld növényzetének legjellem
zőbb fája az olajfa és a citrom.

A kettő között — • a termékeny 
hegyalja és a sivatagi zóna közölt — 
terül el az erdő övezete : a Régióné 
Boscosa vagy Nemorosa örökzöld 
fenyveseivel, dió-, gesztenye- és tölgy
ligeteivel. *

Az Etna kitörésének hírére min
den élőlény, ember és állat, menekül 
a tüzes lávafolyam pusztító útjából. 
Annál jobban elözönlik a kiváncsi 
turisták ezrei a tűzhányó szelíd lej
tőjének többi tájékát, hogy minden 
oldalról megközelítsék a félelmetesen 
fenséges látományt. A szicíliai Rivié
rát járó kéjutazók más években mesz- 
sze elkerülik a kihalt, fekete láva 
komor birodalmát. Olyankor, amikor 
élő lávafolyók sisteregnek a hegy ol
dalában, oda csábul mindenki (aki
nek nincsen veszteni valója), hogy 
kacérkodjék a lomhán hömpölygő 
tűzkígyóval, amely vakon siklik nyo
mul lefelé a tenger vizébe. Vakon és 
vakítón. Amily kitéríthetetlen meg
szabott útjából. olyan könnyű kitérni 
előle, mert hiszen alig halad előre 
arasznyit percenkint.

Ha kihűl a lávafolyam, falvakat 
építenek rája, utat, vasutat, mint ahogy 
az 1895-ben megnyílt Ferrovia Cir- 
cumetnea is a láva tengernyi deltáin 
hatol fölfelé a tengermellék paradi
csomi tájairól a f< kete poklokon ke
resztül újabb paradicsomi tájak felé. 
Cammogó, elátkozott vonatunk maga 
is mintha ilyen lassan gördülő, szi
szegő fekete lávatolyam volna, amint 
beljebb és beljebb fúrja magát a he
gyek közé.

Catania narancsligetei, kéklő ten
gere elvész előlünk az első kanyaro
don. A vasút vonala átmetszi az 
1669-i kitörés borzalmas emlékű láva
mezejét, amelynek egyik ága magát 
Cataniát is félig eltemette.

Misterbianco városkáján túl át
lépjük a Nicolosiba vivő utat, ame
lyen Goethe nyargalt fölfelé öszvér
háton a Monte Rosso-ig. Csakhamar 
megpillantjuk jobbról az 1669-ben 
ugyancsak elpusztult s azóta másutt 
fölépült Belpasso városát.

Jóval nagyobb ennél az ősrégi, 
romladozó Paternó, ahol északnak 
fordul a vonal s bár még mindig 
tisztes távolban az Etna kúpjától, 
egyre közeledik a 3000 méteres ret
tegett hegyhez. Aderno városa már 
600 méterre van a tenger színe fö
lött, légvonalban 15 kilométerre az 
Etna csúcsától. Ez a távolság 12 ki
lométerre csökken, ahogy tovább ha
ladunk észak felé a régi lávamező
kön át Bronte felé.

Brontén túl már csaknem havasi 
jellegű tájakon járunk s még egyre 
fölfelé kapaszkodunk, csaknem pon
tosan 1000 méterig. Innen kezdve 
lefelé gurul velünk a vonat az Alcan
tara és Simeto vízválasztóján át, tölgy
erdőkön keresztül, a középkorias 
Randazzo városkába. Az Etna kör
vasújának legészakibb pontja. Innen 
már kelet felé gördülünk lejjebb és 
lejjebb az 1928. évi kitöréskor sokat 
emlegetett Linguaglossán át Piedi- 
monte Etnéo-ba. Ennek a helynek 
már a neve is mutatja, hogy lent já
runk már a szelíd, termékeny hegy
alján. Innen már közel a tenger ke
let felé (alig tiz kilométerre vagyunk 
a békés, idilli Taorminától), de a kör
vasút itt délnek fordul s mielőtt be
torkol a fővonalba, megáll velünk a 
vonat Annunziata és Mascali között.

Keletre vagyunk az Etna ormá
tól. Erre vette az útját 1928 novem
berben a legnagyobb lávafolyam a 
tenger felé. Előbb az etnai körvasutat 
semmisítette meg, aztán rázuhant
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Mascali falura. Ez a szerencsétlen 
sorsú falu már oly közel van a ten
gerparthoz, hogy a fővonalnak is ál
lomása. Itt szakította el a hömpölygő 
tüzes folyam a Riviera Siciliana fő
ütőerét : a messina—cataniai vasút
vonalat és országutat.

Egy-két virágzó falut elsöpörhe

tett a föld 3zínérői, fölperzselhetett a 
haragvó Etna, amely egyaránt hint 
áldást és kárhozatot félmillió gyanút
lan gyermekére : az éltető napfény 
örök mosolya, ami elömlik a „Mon- 
gibello“ áldott lankáin, új életre fogja 
lehelni ezeket az igéző tájakat.

Élet a Bernina alján.
Irla : DR. KARL JÁNOS.

Az éjjel esett és a Bernina-vo- 
nulat néhány ezer méter magas csú
csain új hótakaró fedte be az em
beri nyomokat. Reggelre azután sűrű 
köd borított be mindent s így az 
amúgy sem valami tág látóhatár még 
kisebbre zsugorodott. Pontresinában, 
a világhírű nyaralóhelyen a vendé
gek álmosan ébredtek. A máskor 
igen rövid reggeli idő ilyenkor meg
nyúlik. Valamennyiünk arcáról leol
vasható a kérdés : lesz-e még ma 
jó idő ?

Végre tíz óra tájban a mindene
ket éltető Nap megadja a feleletet. 
Dárdázó sugarai áttörik a ködtaka
rót s az lomha, kóválygó cafatok 
alakjában vándorol a völgybe ide s 
tova. A hófedte csúcsok vakító fehé
ren csillognak s valami leírhatatlan 
titkos varázzsal csalogatnak. Megin
dul nyomában az emberi áradat. 
Déltájban Pontresina már úgy fest, 
mint valami üres hotelváros. Lakói 
szétszéledtek a nagy Hegyek vilá
gába.

Magam is elindulok. Tegnap a 
Piz-Languard 3200 m-t meghaladó 
csúcsáról szemléltem a környéket s 
a páratlanul szép sziklabirodalmat. 
A természet hatalmas erői: a glecs- 
cser és a rohanó hegyipatak vívják 
ott ezer formában elkeseredett küz
delmüket a gránittal. Napról-napra

megújul közöttük a harc az évezre
dek hosszú során át és a figyelmes 
szemlelő látja már az eredményt : 
gutta cavat lapidem.

Mai utam célja a Bernina-pass. 
Ez a hágó kb. kétezerháromszáz 
méter magasságban húzódik a Ber
nina csúcs alatt; összekötő útvonal 
Itália és az Alpokon inneni tájak kö
zött. Nem is olyan régen, körülbelül 
egynegyed századdal ezelőtt még pos
takocsival bonyolódott le rajta a for
galom. Hatalmas, négy lóval vont 
kocsik (kettő közülük a zürichi Lan
desmuseum kapualjában van kiállít
va) gördültek végig a nagyszerű or
szágúton. Harsogott a kürt, szikrát 
vert a kemény úton a lovak patkó
ja, zúgott a szél . . .  A hófedte csú
csok feszesen tisztelegtek . . . s távol
ról csábítóan integetett a citrom ha
zája. Régi, romantikus idők, Isten 
veletek. Ma a Bernina vasút (konti
nensünk legnagyobb adhéziós vona
la) kényelmes kocsijaiban utazik a 
természet szépségeiért rajongó ha
landó.

Segítségével tizenkét óra tájban 
elérem a hágót. A Nap perzselően 
süt alá. Ritka szép idő fogad a ha
vasok világában. Tőlem jobbra a hó
fedte csúcsok egész sorozata : a Piz 
Palu, Piz Morteratsch, Piz Rosetsh 
és a csúcsok királya, a Piz Bernina.
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Lejtőjük hóval és jéggel fedett. Glecs- 
csereik lassan kúsznak le a völgybe. 
Ott még folyik az elkeseredett küz
delem, amelynek mását tegnap a 
Piz Languardon láttam. Balkézfelől 
a Lagalle és Camposcio hegyei zár
ják el a látóhatárt. Ezeken csak itt
olt ragyog a hópalást. Régen őket 
is befedte a jégpáncél. S ez a rém- 
séges sziklavilág körülöttem páratla
nul nagyszerű múltról beszél. Ennek 
a tanúi mindenütt itt láthatók : göm
bölyűre csiszolt sziklák s a közöttük 
meghúzódó mélyedések. Ma ezekben 
meggyűlik az eső és az olvadó hó 
vize s az egykori jégpáncél helyén 
számos kicsi tó csillog. A nagyobbak 
vizét hullámokba fodrozza a havasi 
szél, a kisebbeket meg rövid idő alatt 
kiszárítja. Zordon élet ez, a jégvilág 
élete . . .

Sziklán, jégen, havon és vizen 
kívül mást is talál itt a természet 
szerény tanulmányozója. Csodás szép
ségű havasi flóra köszönti. Fának és 
erdőnek természetesen nyoma sincs. 
Az elmarad az 1700—1800 méteres 
régiókban. A jégtől lecsiszolt köve
ket sárgás-zöldes foltokban zuzmók 
vonják be. A sziklák közötti repedé
sekben és mélyedésekben, ahol némi 
termőföld keletkezik, havasi Geriti- 
anak, Primulák, Soldanellák, Ranun- 
culusok, és Anemonek rejtőzködnek 
és bontják ki csodaszép virágukat. 
A kisebb vizenyős mélyedéseket a 
Carex és az Eriophorum kezdi benőni. 
Valamivel lejebb azután megjelenik 
a havasi rózsa, a Rhododendron is. 
Milyen nagyszerűen szemlélhető itt a 
növényvilág lépésről-lépésre történő 
térfoglalása. Alig 200—300 méter tá
volságban az örök halál birodalma, 
a gleccser. Itt m^g az állati élet elő
feltétele, a növénytakaró. Számtalan 
problémát rejt magában ez az élet, 
mert nemcsak leirhatatlanul szép, 
hanem végtelenül érdekes is.

Jegyzeteket készítve járok-kelek 
ebben a szinte álomvilágba illő biro
dalomban. Szemlélődésemből szo

katlan zaj ver fel. Valami jókedvű 
turista alighanem pisztolyt sütött el s 
erre felel szörnyű dörgés közepette a 
havasok rengetege. Amint szétnézek, 
egyszerre csak észreveszem, hogy 
lassan megelevenedik körülöttem a 
táj. Turisták csoportja itt is, ott is. A 
Bernina-vasúton halkan kúszik tova 
a villamos vonat. A régi, százados 
országúton nyikorgó kocsik gördül
nek Poschiavo felé. A mélyből a le
gelésző állatok kolompcsengését hoz
za felém a szellő. Ez is élet, de egé
szen más ! Ez már az ember élete. 
Tekintetem az országúton akad meg. 
A hágó legmagasabb ponijáig együtt 
halad a vasúttal a rohanó hegyipa
tak völgyében. Itt elválik tőle és me
rész szerpentinában ereszkedik le 
Poschiavoig. Mint valami fehér, ezüst 
szalag, úgy emelkedik ki a zöld me
zőből. Merész kanyarulatain lavina
fogókat építettek. Nem állhatom meg, 
hogy néhány kilométert ne gyalogol
jak rajta. Mennyien taposták már 
előttem ezt az utatl Barbár hadsere
gek nyomakodtak itt dél felé az 
örök tavasz és nyár hazájába, ahol 
illatosabb a virág és forróbb a csók. 
Bűnbánó zarándokok méregették 
számtalanszor, hogy lelkűkre vigaszt 
találjanak az örök város templo
maiban. Furfangos diplomaták vág
tattak rajta nem egyszer gyorsan és 
sürgősen, hogy az Észak és Dél kö
zött lévő s végelemzésben magában 
a tájban, a természetben gyökerező 
ellentéteket elsimítsák emberi furfang- 
gal. Kalandra és szerelemre vágyó 
lovagok hányszor, de hányszor vé
gig nem léptették. És ezt a különös 
emberi életet látták ezek a hófedte 
óriások Még elképzelni is borzasztó, 
hogy, milyen múlt áll mögöttük.

Érdekes most már az a kérdés : 
mit látnak a vén csúcsok mostaná
ban ? Éppolyan nyüzsgő és tolongó 
életet, mint ezelőtt, csak más formá
ban. A Bernina-alja és az Engadin- 
völgye ma is a népek találkozóhe
lye. A hetenkint háromszor közlekedő
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engadini express Európa minden né
pét összehordja ide. Bad St. Moritz, 
Schoul-Tarasp, Pontresina ma az elő
kelő Világ nyári és téli találkozóhe
lye. Angol, német, olasz, francia be
széd haliszik a szállók fényes étter
meiben. Kitűnően gondozott hegyi- 
utak vezetnek mindenfelé az állandó 
hó övéig. Nők és gyermekek egész 
könnyedén elsétálhatnak idáig. Ezen 
felül kezdődik a bálrak világa. Ed
zett hegymászók vezetők segítségé
vel vakmerő túrákat tesznek. Az ott
hon maradók távcsövén figyelik hoz
zátartozóik mozdulatait s nem egyszer 
megreszketieti őket az aggodalom.

A délutáni órákban azután gesz
tenyebarnára sült (csodás hatása van 
a bőrre a magashegyi klímának) s 
némileg fáradt utasokkal telik meg a 
Bernina-vonat. S amint tova robog

velük, merész tekintetek szegeződnek 
itt is ott is valami pontra. A nap 
eseménye a gyönyörű kirándulás: 
ez feledteti a diplomatával, a ban
kárral, az üzletemberrel, a gyárossal, 
a kutatóval idegölő, mindennapi prob
lémáit.

Az esti vacsorán azután Páris, 
London, Berlin és Zürich divalujdon- 
ságaiban gyönyörködhet az érdeklődő. 
A villanylámpák fényében ragyog a 
sok ékszer s csodás vagyonokról me
sél a hullámzó selyem. S az ezüst 
evőeszközök csengése közben egy
szerre csak felzeng a zene: Verdi, 
Rossini, Puccini édes muzsikája.

A hófedte, sok vihart látott vén 
havasok fölényesen mosolyognak be 
a nagy ablakon. Mintha csak ezt 
kérdenek : mondjátok emberek, mi 
az élet célja?

Apró közlemények.
NÉMET EXPEDÍCIÓ A GRÖNLANDI 

BELFÖLDi-JÉG BIRODALMÁBAN.
A grönlandi belföldi jég birodalmának 

tudományos kutatása több szempontból rend
kívüli fontosságú. Ilyen pl. a tudományos idő- 
jóslás,  az Óceánok átiepülése, a hajózás 
(jéghegyek I), a talajkutatás. 1929 nyarán a 
„Német tudomány szükség-szövetsége“ (Not- 
gemeinschaft der deutschen Wissenschaft) 
támogatásával Alfred Wegener egyetemi ta
nár vezetésével expedíció indult Grönlancba. 
Föladata : előkészíteni az 1930—31-re terve
zett nagyobb expedíciót Első orban Umanak 
kolónia környékén alkalmas helyet kellett 
keresnie, ahol föl lehet jutni a szárazföldi 
jégtakaróra ; azután itt ki kellett próbálnia 
néhány kutatási módszert, melyeket a főex- 
pedició nagyobb mértékben fog majd alkal
mazni. Ilyen volt pl. dr. Mothe módszere a 
jég vastagságának mérésére mesterséges föld
rengés úiján.

Az expedíciónak csak négy tagja volt •' 
Alfred Wegener tanár, mint vezető, dr. Georgi 
birodalmi tanácsos (Hamburg), dr Loewe 
(Berlin) és dr. Sorge tanügyi tanácsos (Ber
lin). Motorcsónakjuk is Vv.lt s ezen a Disco 
öböl, meg Umanak környékének jégborította

fjordjaiban, gyakran igen veszélyes körülmé
nyek között, 3800 km-nyi tudományos kutató
utal tettek meg, kb. ann>iU m in ta  London — 
Newyorki út Útjaik közben behatoltak a Toi- 
sukatak. Karajak és Rinks Irbrae félelmetes 
jégfjordjaiba is, amelyeket csaknem egészen 
megtöltenek a jéghegyek. A borjazó gleccser 
hullámai pusztítással fenyegették a csónakot, 
egy alkalommal pedig csaknem összeroppan- 
totta a jég.

Hogy e vidék legnagyobb gleccserét, a 
jakobshavn-i Eisstrom-ot is megmérhessék,
— amelynek fjo dia teljességgel járhatatlan
— Georgi és Sorge összerakható cső nakot 
vitt magaval ; igy érték el, részben száraz
földi úton, részben a szomszédos fjordokon 
ót, a gleccser homlokát. A hajókazásnak ez 
a módja szeptember végén, mikor a fjordok 
befagytak, igen veszedelmessé vált. Motor
csónakon jártukban is elég kalandjuk akadt.  
Az expedíció utolsó napján például a jég a 
csónak mindkét csavarszórnyát letörle ; iszo
nyú viharban, segélyvitoiIával vergődtek el 
90 km-nyi úton, a Disco öblön át a téli szál
lásra. Sorge és Loewe tiz gleccsernek mérték 
meg mai állapotát s azt találták, hogy ezek 
többnyire erősen visszahúzódtak. Emellett
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számos s gyakran igen nehéz gyalogutaf is 
tettek a szárazföldi jégtakaróról (Inland Ice) 
letoluló gleccsereken, valamint a belföldi jég 
szárazföldi peremén. Sorge és Georgi 24 órás 
kemény mászással följutottak a W hymper 
sikertelen próbálkozása óta megm ászhatat
lannak tartott Urnanak-hegyre. Ez a siker a 
kolónia lakosait hallatlanul fellelkesítette s a 
visszatérő hegymászókat üdvlövésekkel fo
gadták és vállukon vitték a kolóniába.

Az expedíciónak két helyen is sikerült a 
belföldi jégre feljutnia, pedig ez mindenütt 
igen nehéz; a belföldi jégen azután két szán- 
utát tettek, hogy a peremsáv viszonyait ta
nulmányozzák. Az első ilyen szánútra a 
Disco-öbölből indultak el, arról a helyről, a- 
melyen 1912-ben a de Quervain-vezetle svájci 
expedíció is följutott a belföldi jégre. De mig 
a svájciak délkelet felé szelték át a belföldi 
jeget, a  németek északkeletre, eddig még ki 
nem kutatott terület felé fordultak. Az expe
díció tagjai maguk, vontatták a szónoka1. 
Rendkívül könnyű fölszerelésük lehetővé tette, 
hogy 150 km-re hatoljanak be a jégtakaró 
peremétől. Teljesen átszelték az itteni olva
dás övét s még a firn területre is mélyen 
benyomultak. Itt 2000 méteres magasságot 
mértek a tenger színe fölött. Útközben hóba
bákkal jelölték meg táborhelyeiket s a hátra
hagyott eleségkészletekeí s közben-közben is 
hóbabákat állítottak. Az út három hétig tar
tott (május közepétől június elejéig) A csak
nem állandóan rosszra fordult időjárás meg
nehezítette útjukat. Csak öt nap volt teljesen 
csapadékmentes .

Visszatérő útjukban mindenütt rátaláltak 
a különböző pontokon elhelyezett élelmisze
rekre és eszközökre. A peremövben néha 
völlig pottyantak bele a hófútta szakadékok
ba, szerencsére komolyabb következmények 
nélkül. Itt öt különböző helyen négy méter 
mély lyukakat fúrtak a jégbe s ezekbe mérő
pálcát sülyesztettek. A jövő esztendőben 
ezekről majd le lehet olvasni az  évi olvadás 
mennyiségét. Az első ilyen lyuk épen a bel
földi jég szélén van, az utolsó a firnterület 
határán Bambuszrúdra erősített zászlócskák
kal jelölték meg őket. A szánút 300 km. 
hosszú volt s igy Nansené után a leghosz- 
szabb, amit a grönlandi belföldi jégen gya
logszánnal valaha megtettek.

Az Umanak-környéki tájékozódó kirán
dulások során sikerült olyan följárót találni, 
amelyet még maguk a grönlandiak sem is
mertek, holott ez a feljáró, kivált nyáron, 
nagy terhekkel való fölmenetelre is alkalmas. 
Ez az Igneril-fjord északi oldalágában van. 
Innen indult ki ennek a nyárnak fővállalko
zása, mert ezt a  helyet szemelték ki feljáróul 
a következő évre is. A fölvezető út a szá
razföldi jégről csaknem a tengerig lenyúló 
gleccseren vezet fölfelé, Wegenerék kutyák 
és bennszülöttek segítségével kapaszkodtak

fel. A legnehezebb szakaszon, ahol a glecs- 
cser össze-vissza repedezett törési lépcsőben 
meredeken lejt, lépcsőket kellett készíteni s 
a málhát — összesen 2000 kg. — úgy kel
lett felhordani. Mikor aztán minden odafenn 
volt, 900 m. magasságban, egy kis nunatak- 
nál a grönlandiakat egynek kivételével elbo
csátották. Ez késznek mutatkozott az expe
díciót a jégsivatagba követni. Összesen négy 
szánjuk és 32 kutyájuk volt. Először az ösz- 
szerepedezett peremövön keltek át s tudo
mányos kutatásokat végeztek ; majd két cso
portra oszlottak. Wegener, Georgi és a grön
landi keletre mentek, 200 km-re hatoltak előre 
és 2500 m. tengerszín feletti magasságra ju
tottak fel. Az utat ismét hóbabákkal jelölték 
meg és fekete papírzászlócskákkal.  A zász
lócskákat menet közben, a haladó szánból 
dugták a hóba, minden kilométernyi szak a 
szon egyet-egyet. Az előhaladás az állandóan 
a tenger felé fújó (másodpercenként tiz mé
teres) szél és a hófúvás miatt nehezen ment. 
Naponta kb. 25 km-t tettek m eg ;  a visszaté
rés azonban annál gyorsabban esett meg. 
60—67 km-t is megjártak naponta.

Loewe és Sorge ez idő alatt kutyaszán
nal északra, tehát a belföldi jég szélével pár
huzamosan haladtak kb. 80 km-nyire. Meg
állapították a firnhatár helyzetét és a perem
öv jellegét ezen a területen, valamint kikutat
ták a följárótól északra elterülő nagy fjord 
mögötti területet, ahol valószínűleg 2400 m. 
magas hegyek is akadnak. Ezeknek a szán- 
ulaknak összes hossza 850 km volt.

A kutyaszánnal utazók is megfúrták a 
belföldi jeget s a fúratokbu mérőrudat tűztek, 
hogy az olvadást ellenőrizzék. A napi olva
dás mértékét már meg is állapították. Meg
lepően nagy volt ez : a peremen napi 5 cm. 
E mérések kiegészítéseképen a firnterület 
belsejében 17 bambuszrudat helyeztek el, 
hogy a rákövetkező esztendőben majd a le
hullott hó mennyiségét leolvashassák róluk-

A belföldi jégen végzett további kutatá 
sok sorában a legérdekesebbek a már emlí
tett jég-vastagság-mérések voltak. A mester
séges földrengést dinamit-robbantással idéz
ték elő s erre a célra 50 kg. dinamitot vittek 
magukkal. A robbantás pontjától a jégben 
tovaterjedő rengés-hullámokat megfelelő távol
ságban egy rendkívül érzékeny, különleges 
szerkezetű függőleges földrengésjelző fofogra- 
fikus úton jelezte. Az ilyen jelzésnél a gyor
san pergő jelzőszalag először azokat a hul
lámokat jelzi, amelyek a legrövidebb úton, 
a föld felszínéhez közel érték a készüléket. 
Valamivel később érkeznek be a robbantás 
pontjáról ferdén lefelé, a jégbe hatoló s aztán 
a jég alatti földkéreg által ismét ferdén fölfelé 
visszavert hullámok. Ezek ugyanis hosszabb 
utat tesznek meg. A jelzőszalagról leolvas
ható a kétféle hullám beérkezése közti időkü
lönbség s ebből kiszámítható a jég vastagsága.
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Sorge és Loewe ezeket a nehéz, de é r 
dekes méréseket négy különböző helyen vé
gezték s a jég vastagságát a peremtől befelé 
300, 600, 750 és 1200 m-nek találták. Legér
dekesebb a legutolsó mérés, amely a jégpe
remtől 40 km-re, már a firnterületen történt 
s első sikeres alkalmazása ennek a módszer
nek ilyen területen. A firnhó levegő-tartalmá
nak fojtó hatása miatt itt 13V2 kg. dinamitot 
kellett egyszerre robbantani,  hogy használ
ható kilengéseket kaphassanak. A belföldi jég 
vastagságának ez az első mérése földrajzi 
szempontból máris igen nevezetes eredményre 
vezetett: minthogy ugyanis az utolsó robban
tásnál a jég felszíne csak 1500 m-nyire volt 
a tenger színe fölött. 1200 m. jégvastagság 
esetén a jégalatti szárazföld csak 300 m. m a 
gas lehet. A terület tehát, noha a parton 
2000 m-nél nagyobb magasságot is elér, a 
belföldi jég alatt olyan roham osan lelapul, 
hogy magassága a paritól 40 km-nyire mér 
csak 300 m. Nem egészen alaptalan tehát az 
a kérdés, hogy Grönland legbelső része nem 
fekszik-e a tenger színe alatt ? Ez esetben a 
belföldi jég jelentékenyen vastagabb lenne, 
mint ahogy eddig hitték. De ezt is, meg még 
sok más, a belföldi jéggel és éghajlatával 
összefüggő fontos kérdést, csak a főexpedició 
beható vizsgálatai oldhatják meg teljes b iz 
tossággal.

A NEW-ZEALAND1 „VÉDETT TERÜLET“.

New-Zealand két szigetből áll. Az északi 
sziget fensíkjából vulkánok emelkednek ki. 
E vulkánokról mesélik az ottani bennszülöt
tek, a maóri-törzs tag ja i : „A sziget belsejé
ben egyszer a hegyek gyűlést tartottak A h e 
gyek férfiak v o l t a k ; istenek és harcosok. 
Csak egy asszony volt közöttük: Pihanga. 
Minden férfi-hegy szerette Pihangát és fele
ségül szerette volna ven,.i. Vad küzdelem 
után Tongariro kerekedett felül s a többi he
gyet elkergette. De a hegyeknek csak este 
szabad mo/ogni és így eltávolodásuk a Pi- 
hangától é jszaka történt. Legnehezebben vált 
el tőle Tauhara, még most is visszanéz P i
hanga felé.“

E hegyek csúcsai elérik a 3000 métert. 
Hó borítja őket. Három vulkán van a hegy
láncban. Fgyikük még most is működik. A 
többinek a kráterét mély tavak töltik ki. A 
tavak vize néha forrásnak indul, olyan m e
leg. E hegyes fensík merő ellentéte a mély 
öblökkel megszabdalt partvidéknek. Buja tró
pusi növényzet pompázik itt. Az erdős elő
hegyekben gyönyörű vízesések zuhognak alá 
nagy robajjal. Mikor a múlt században  az 
angolok ezt a gyönyörű helyet gyarmatosítani 
kezdték, a trópusi vidékek megszokott eler- 
nyedt törzsei helyett harcias, edzett és bátor 
népet találtak i t t : a maórikat. Az angolok 
letelepedését ez a szívós, küzdésre termett

nép sem tudta megakadályozni- Főnökük arra 
kérte a betolakodó fehéreket, hogy területüket 
nyilvánítsák „védett területnek“. Az angolok 
teljesítették ezt a kérést és azóta a „védett 
terület“ kormányzóságában egy színes ember 
is helyet foglal: a maóri-törzs főnöke.

A NAPPAL HOSSZA KÜLÖNBÖZŐ 
SZÉLESSÉGEK ALATT.

A nappal hossza az év minden napjára 
egyszerű trigonometriai képlet alapján kiszá
mítható. Az asztronómiai kézikönyvekben táb
lázatok is vannak, amelyekből a nappal hosz- 
szusága azonnal megállapítható, két szám- 
oszlopból- Ezek egyike a földrajzi szélességet, 
másika a Nap távolságát adja az egyenlítőtől 
(declinatio).

Az azonban  már kevésbé ismeretes, hogy 
adott esetben a számítást s a  táblázatok 
használatát egyszerű rajzbelí ábrázolással

tSZPW i* DÉLI
SPUlí. tiO" 70°
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pótolhatjuk. Az itt közölt rajz a vízszintes vo
nalakon meghatározott nappal- időtartamokat 
ad 12—24 óráig; a függőleges vonalak a Nap
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távolságát ábrázolják az egyenlítőtől. Hogy a 
rajz áttekinthetőbb legyen, e távolságnak csak 
minden ötödik foka van ábrázolva.

Ezután egy szögmérő segítségével, melyet 
a kiindulási pontra, vagyis az alsó bal sa 
rokba helyezünk, mint látható, sugarakat hú
zunk, amelyek 5 foktól 5 fokig futnak. 10 fo
konként számozva vannak  s a földrajzi szé
lességet tüntetik föl. A képen föl fog tűnni, 
hogy a Nap declinatiója az előjelre való te
kintet nélkül ábrázoltatok s hogy csak 12— 
24 órás nappal időtartam fordul e lő ;  ez a be
rendezés azonban azonnal világossá fog 
válni.

Ha pl. a 40° északi vagy dél' szélesség, 
tehát talán Madrid, Philadelphia vagy Valdi
via (Chile) leghosszabb nappal- időtartamát 
kell meghatároznunk - a 40° sugarat a Nap 
legmagasabb állásáig, vagvis 23V20 declina- 
lióig követjük. Ez, mint látható, 1472 és 15 
órányi nappal-időtartam közt végződik, kb, 
14 óra 50 percnél - Ez 40° szélességen a nap
pal leghosszabb időtartama. Ebből a szám 
ból azonban  azonnal kiderül a legrövidebb 
nappal hossza is, még pedig úgy, hogy a ta
lált számot kiegészítjük 24 órára. Ez 9 óra 
10 perc.

Azokra az időpontokra, amelyek a tavasz
és ősz-kezdeten, vagy a napfordulókon kívül 
esnek, ismernünk kell a Nap declinatióját. 
Ez pedig :

0° márc. 21-én ás szept. 23-án.
+  5° ápril 4. és szept. 10.
— 5° okt. 6 és márc. 8.
+  10° ápr. 16. és aug. 28.
— 10° okt. 20. és febr. 23.
+  15° máj. 1. és aug. 12.
— 15° nov. 3. és febr. 8.
+  20° máj 21. és jul. 24.
—20° nov. 22. és jan. 21.

+  23'/2° jun. 21.
- 2 3 V2° dec. 22.
A Nap declinatio számai az év folyamán 

eltolódnak, ez azonban a rajz pontosságát 
nem érinti.

Tudni akarjuk pl., milyen hosszú a n a p 
pal április közepén, 60° é. szélesség alatt 
(Oslo). Az előzők szerint április 16-nak +10° 
Nap-declinatió felel meg. A hozzátartozó me
rőlegest a 60°-os ferde sugár 14 óra 20 perc
nél metszi. Ezzel meg is találtuk a keresett 
nappal-időtartamot. A lakóhelyünk földrajzi 
szélességének megfelelő sugarat a szögmérő 
segítségével rajzolhatjuk be.

Ez a módszer nincs tekintettel a légköri 
sugártörésre : ez a hiba azonban csak magas 
szélesség alatt válik jelentékennyé.

A SZAHARA MÚLTJA.

Bögholm dán kutató most tette közzé két 
éves Afrika-utazásának ideiglenes eredmé
nyeit. Első közleményeiben a Szaharával fog

lalkozik és ebben am a nézetének ad kifeje
zést, hogy az jelenlegi a lakjában legfeljebb 
400 éves múltra tekinthet vissza. A sziklafa
lakon és a földalatti vízvezetékeken, a fog- 
garákon található rajzok következtetnek a r 
ra, hogy itt régebben kulturnép tanyázott. 
Ezek a sziklarajzok amellett tanúskodnak, 
hogy a lakósok állattenyésztők voltak Bög
holm úgy gondolja, hogy a Szahara kultur- 
centruma oly területen volt, amely nem á l
lott viz alatt. Az ezen a területen talált kő
korszaki leletek több hasonlósáwot mutatnak 
a szudániakkal,  mint az algeriakkal.

A kőkorszaki leletek oly területről szár
maznak, melyek most sivatagi állapotban 
vannak, míg a vasnorszakiak a hegyvidék
ről származnak. Ama nézetének ad kifeje
zést, hogy a Szahara-kulturák. egységesek és 
egy keletiől származó néptől származnak. 
Véleménye szerint a 13-ik században Tuat- 
ban még zöld vegetáció volt.

Még egyelőre korai volna Bögholm ál
lításait kritizálni, vagy akár véglegesen elfo
gadni. Ezt még további adataitól és az azok
ban foglalt tudományos bizonyítékoktól kell 
függővé tenni.

GIBRÁLTÁR-ALAGÚT.

Angliának az európai szárazfölddel való 
közvetlen szárazföldi összeköttetése érdeké
ben vették fel már évtizedekkel ezelőtt a c sa 
torna alatti alagút megépítésének tervét. A 
terv azóta is többször napirendre került, ko
moly tárgyalásoknak képezte alapját,  de meg
valósulása elmaradt, talán nem is annyira a 
technikai vagy pénzügyi nehézségek, mint in
kább stratégiai megfontolások miatt. Az angol 
vezérkar meg akarja őrizni a szigetországnak 
a szárazföldtől való függetlenségét.

A csatorna alatti alagút mellett, most 
egy másik hasonló terv merült fel, mely a 
Gibraltár szoros alatt építendő alagúttal hoz
ná szárazföldileg kapcsolatba Európát Afri
kával. A gibraltári alagút ma már egész ko
moly stádiumba jutott A spanyol kormány, 
mely az építést végeztetné, alapos tenger- 
mélység méréseket végeztet a szorosban. 
Geológiai tanu’mányokat folytattak a szoros 
altalajáról és az európai és afrikai partokat is 
alaposan megvizsgálták az építendő alagút 
szempontjából.

Két meggondolás is szól a Gibraltár-alag- 
út mellett. — Spanyolország szempontjából 
az alagút afrikai gyarmatai felé a biztos ösz- 
szeköttetés segítségével a hatalmi terjeszke
désnek. gazdasági gyarapodásnak biztos le
hetőségeit adná  meg. Biztosítaná a spanyol 
egyeduralmat a tengerszorosban, mely az 
egyetlen nemzeti programja a spanyol kül
politikának. További nyereség volna az eu
rópai vasúthálózatnak közvetlen összekötte
tésbe hozása az afrikaival. A világforgalomra
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forradalmi hatással volna az Afrikában h á 
rom irányban kialakuló fő forgalmi hálózattal 
kapcsolatban. A francia Északafrikában nyu
gat keleti irányban már kiépült egy össze
függő vonalrendszer Tanger cs Tunis között, 
mely —-ha az összekapcsoló vonalak spanyol 
Marokko és olasz Tripolis felé kiépülnek — 
közvetlen összeköttetésbe jut az egyip- 
tomi-előázsiai vonalakkal és innen Bagda
don keresztül az összeköttetés Indiával is lé
tesíthető lenne. Ebben az esetben a tengeri 
út hosszadalmasságával és aránylagos olcsó
ságával hatásosan versenyezhet az időben 
rövidebb, de költségesebb szárazföldi út.

Franciaország hatalmas gyarmat birodal
mának összekovácsolására nagyarányú vas
utakat épít a közeljövőben a Szahara északi 
és déli részében, sőt tervbe vették a Szahara 
vasúthálózatának összekapcsolását a délaf
rikaival is. Európa jóval közelebb jutna Nyu
gat-, Közép-, és Dél-Afrikához a gibraltári 
alagút megépítésével nyújtott közvetlen ösz- 
szeköttetés révén.

Harmadik irányban Amerika felé nyitna 
a közlekedésben új lehetőségeket az  alagút. 
Az Atlanti óceán legkeskenyebb darabja tud
valévőén az afrikai Dakar kikötő és Észak- 
kelet-Brazilia között van, A marokkói vasút
hálózatnak Dakarig való meghosszabbításával 
a spanyol vasúthálózattal Délamerikába Da
karon keresztül, a leggyorsabb modern óce- 
ánjárók beállításával az összeköttetést jelen
tősen meg lehet javítani. Spanyolország szem 
pontjából legalább is igen jelentős lenne, ha 
Lalin-Amerika testvérországai közelebb ke
rülnének.

Az alagút megépítése mindezen előnyök 
ellenére is még problematikus, am a nagyará
nyú nehézségek miatt, amelyeket az építésnél 
megoldásra váró technikai nehézségek nyúj
tanak Az angol csatorna mintegy 33 km. 
hosszú keresztmetszetében a mélységviszonyok 
a lapocan ismertek és az átlagos mélység mind
össze 85 m, ezzel szemben a Gibraltár bizo
nyos tekintetben valóságos nyilttenger, mély
ségviszonyai pontosan nem ismertek. Ko
moly munka ebben az irányban csak az 
alagút probléma felvetődése nyomén indult 
meg. Eddig pontosan csak annyi állapítható 
meg, hogv a tenger a szoros legkeskenyebb 
részén 14 km. széles, ahol 600—700 m-es 
minimális mélységgel kell számolni A Föld
közitenger felé a tengerfenék meredeken esik 
1000 m-re. Ily körülmények között az alagút 
építésére két lehetőség van, az alagút bejáró
ját vagy meredeken vezetik a legnagyobb 
mélységekhez, amivel a gyors közlekedésnek 
nyújtanak nagy akadályokat, vagy a modern 
gyorsvonati mozdonyokkal m a már legyőz
hető 2 Vo—3 % -o s  eséssel vezetik messziről a 
szárazföldekről az alagutat, amivel viszont 
annak  hosszát nyújtják 60 km-re. Spanyol- 
o r s z á g  sz # m p o n tjó b ó I  str a tég ia i o k o k b ó l e z

utóbbi megoldás alkalmatlan, mert a marok 
kői partizóna aránylag keskeny.

Nehezen leküzdhető akadályt jelent az 
alagút építése számára a szoros altalajának 
geológiai ismeretlensége. Az alagút építésénél 
nem elégséges a két part rétegviszonyainak 
ismerete, mert hisz abból biztos következte
tést még nem lehet vonni azoknak a tenger 
alatti elrendeződésére, különösen olyan terü
leten, mint Gibraltár, ahol a talajrétegek vető
dése gyakori.

Az alagút vezetése a legrövidebb út m en
tén a tenger mélysége és a geológiai bizony
talanság miatt lehetetlen, épen ezért a kér
dést tanulmányozó tudományos bizottság más 
megoldást keres Az Atlanti óceán felé a ten
ger feneke emelkedik, kb. 400 m.-ig, Tanger 
felé egészen 320 m-ig. Hosszabb úton mint
egy 3%-nyi eséssel volna így az alagút meg
építhető. Hossza 33 km. lenne, melyből 
30 futna a tenger alatt, de legnagyobb mély
sége 400 m. lenne. A mélységmérések, a 
geológiai próbafúrások ezen a szakaszon 
folynak is jelenleg.

Az alagút megvalósítását a  technikai ne
hézségeken kívül az anyagi kérdések is ne
hézzé teszik. A tengeralatti alagút méteren- 
kinti építésköltscgeit kereken 8.400 P-re b e 
csülve, az egésznek költségei 276 millió pen
gőbe kerülnének.

CSEREBOGÁR OKOZTA KÁROK.

Franciaországban kiszámították, hogy a 
megelőző évben a cserebogarak okozta kár 
60—250 millió pengőt tesz ki. Ausztr iában pe
dig az ez év tavaszán okozott kárt 25 millióra 
becsülik.

MENNYIVEL EMELKEDNE AZ ÓCEÁNOK 
V1ZSZ1NTJE. HA A GRÖNLANDI JÉG

TAKARÓ MEGOLVADNA.
Az óceánok területe 380xl06 négyzeikm., 

a grönlandi jégtakaró 2.1xl06 négyzetkm. 
nagyságú. A jégtakaró vastagsága 1 km. Egy 
m. vastagságra redukálva a jégtakarót, ennek 
nagysága 2.1xl09 négyzetkm-re nő- Ezt el
osztva az óceánok területén, az olvadási 
veszteséget számitásba véve, azok szintje ke
rek 5 m-rel emelkedne. Ha újból beállana a 
jégkorszak, az óceánok szintje a mainál m é
lyebbre sülyedne. Ha ebben az esetben a 
sarki jégtakaró a 60-ik szélességig nyomulna 
előre, a földfelület 1/7-ét 70x106 négyzetkm. 
jég borítaná, 35-ször akkora területen, mint 
a mai Grönland. Ebben az esetben az óceá
nok felülete 165 m-rel sülyedne, ami viszont 
Európa szempontjából elégséges lenne arra, 
hogy selfjeit a tengerszint fölé emelje. A 
fenti számok természetesen nem pontosak, de 
érdekesen mutatják azt a változást, amit egy 
esetleges felmelegedés, vagy újabb jégkorszak 
o k o z h a tn a .
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KORAI KŐKORSZAKBÓL SZÁRMAZÓ 
ESZKÖZÖK KÍNÁBAN.

A Sárga-folyó felső folyásánál a korai 
kőkorszakból származó eszközöket találtak, 
jeléül annak, hogy itt a kőkorszakban embe
rek éltek. Teilhadr páter vezetése alatt, aki 
a francia geológiai társaság elnöke, folynak 
a munkálatok. A megtalált eszközök igen ke
mény quarzitból állanak, melyet erős ütések
kel törtek le és amellyel azután más kőesz
közöket alakítottak A Sárga folyón kívül h a 
sonló eszközöket találtak a nagy fal mentén 
is. A pleistocén kor kultúrája, melyet most a 
folyó felső részénél talállak meg, ugyanaz, 
mint amelynek nyomait 1923-ban a moustiér 
kultúrával hasonlították össze, ez utóbbi viszont 
Európában a neandervölgyi ember korába tar
tozik. Az a tény, hogy az eszközöket a lösz
takaró alján találták meg, valószínűvé teszi, 
hogy ezt a területet a Góbi felől jövő porvi
harok borították el. Ettől az időtől fogva az
után az emberi kultúra is megszűnt itt, mivel 
az emberek elvándorollak, s csak a késői, tel
jesen kifejlődött kőkorszak idején jöttek ismét 
vissza Az ekkor kialakult kultúra az európai 
jégkorszak utáni neolit kultúrával egyező.

AZ U. S. A. VADÁLLOMÁNYA.

Néhány évvel ezelőtt még úgy látszott, 
hogy az északamerikai vadállatok ki fognak 
pusztulni. Épen az utolsó pillanatban lepett 
közbe az amerikai kormány s tett kellő in
tézkedéseket. Ezeknek meg is volt a kellő 
hatásuk, ami kitűnik az Ü. S A. erdészeti 
hivatala jelentéséből E szerint egy év alatt 
a szarvasok szám a 47 ezerről 748 ezerre 
emelkedett az antilopok száma pedig 7700- 
ról 8500-ra.

Az anyagias gondolkozású Amerikában 
úgy látszik, sokkal többet törődnek a termé
szetvédelemmel, mint nálunk.

UJ FELFEDEZÉS ARÁBIÁBAN.

A XIX század elejéről származó térké
pek nagy „fehér foltjai" ma már bizony erő
sen összezsugorodtak, részekre sz* kadozlak, 
helyenként pedig teljesen eltűntek a mai tér
képekről. A XX századra vár az a munka, 
hogy a Földnek még ismeretlen területeit is 
feltárják. Egy ilyen fehér folttal lett most ke
vesebb Betram Thomas angol kutató jóvol
tából, aki 1928-ban expediciós útjában átszel
te délkeleti Arábiát Suweik és Dhofar között. 
Utjának tudományos eredményei most kerül
tek nyilvánosságra. A borzalmas Arab-siva
tagnak ezt a részét fehér ember lába még 
nem érintette. Utjának igen érdekes eredmé
nye az a megállapítás, hogy az ott lakó tör
zsek közül öt törzs valószínűleg hamita szár
mazású, ami északafrikai kapcsolatra mutat.

Embertanilag és néprajzilag is erősen elütnek 
a szemita araboktól.

A JAPÁN BEVÁNDORLÁS BRAZÍLIÁBA.

A túlnépesedett Japánnak  nagy gondot 
okoz népfeleslegének elhelyezése. Az amúgy 
is sűrű népességű Kínában már nincs hely 
számukra. Ausztrália pedig féltékeny szem
mel nézi Japánnak  a Csendes Óceán szige
tein való terjeszkedését s kereken elzárja a 
japánok előtt országának kapuit. A „sárga 
faj“ az Egyesült Államokban sem szívesen 
látott vendég. A délamerikai államok az 
egyedüliek, amelyek — legalább s egyelőre 
— nem gördítenek különösebb akadályokat 
a japánok bevándorlása elé. Sietnek is ezt a 
kedvező alkalmat kihasználni, annál is in
kább, mert maguk is jól tudják, hogy a m un
kásság nyomása alatt Délamerika is kényte
len lesz majd kapuit bezárni e rendkívül 
igénytelen munkabérrontó bevándorlók elől, 
Á dekonjunktúra és a nyomában fellépő 
munkanélküliség, mely a háború alatti és 
utáni példátlan gazdasági felvirágzás után 
már Délamerikában is felütötte fejét, fenye
gető jel számokra. Egyelőre azonban még 
tart a sárgák beözönlése. Egyedül Brazília 
több mint 11.000 japánt fogadott be 1929-ben. 
Az sem képez akadályt szamukra, hogy ki 
kell keresztelkedniök- (Elsősorban ugyanis 
katholikus japánok vándorolhatnak b e )  A 
japán kormány azt reméli, hogy a közeljö
vőben évente legalább 30.000 embert tud 
majd elhelyezni Brazíliában.

A KISEBBSÉGI KÉRDÉS MEGOLDÁSA 
TÖRÖKORSZÁGBAN ÉS GÖRÖG

ORSZÁGBAN.

Tudvalevő dolog, hogy Kisázsiában, kü
lönösen a parti városokban igen sok görög 
él, azaz helyesebben csak élt Kemál p a sá 
nak a görögök felett aratott győzelméig. A 
világháború után Törökország kénytelen volt 
a Sévres-i békeszerződésben Thrácia és a 
kisázsiai partvidék egy részéről lemondani 
Göiögország javára. Mindezek a területek 
azonban Kemál győzelmes hadjáratai nyo
mán a lausannei békeszerződésben ismét 
visszakerültek Törökországhoz. Kemál pasa 
azonban ne.n érte be ennyivel, han em  a tö
rökországi görög kisebbség kérdését is radi
kálisan megoldotta s ezzel minden „nemze
tiségi“ alapon támasztott görög aspiráció alól 
egyszersmindenkorra kihúzta a talajt Kis- 
ázsiában. Törökország követelésére Görög
ország kénytelen volt belemenni abba  a fel
tételbe, hogy úgy Görögország, mint Török
ország kölcsönösen kicserélik török, illetőleg 
görög nemzetiségeiket. Az ennek keresztülvi
telére létesített bizottság éppen most fejezte 
be működését, úgyhogy most már lezárult a
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mai idők legnagyobb népvándorlása, amely 
teljesen megváltoztatta Kisázsia és Görögor
szág néprajzi térképét.

Sajátos, hogy e nagyarányú népességel
tolódásról nem állanak megbízható számszerű 
adatok rendelkezésünkre, úgyhogy becslések
re vagyunk szorulva, melyek persze igen kü- 
lömböző eredményt adnak, aszerint, amint 
török vagy görög forrásból származnak. A 
törökök állítása szerint mintegy V2  millió kis- 
ázsiai görögnek kellett lakóhelyét elhagynia 
s körülbelül ugyanannyi muzulmánt vettek 
át Görögországtól, akiket főleg Anatóliában 
telepítettek le. Ezzel szemben Görögország azt 
állítja, hogy nem V2 . hanem 1 Va millió görög 
menekült Kisázsiából, Ez mindenesetre mór 
túlzás, az igazság a két értékelés között lesz. 
Mindenesetre kétségtelen, hogy Törökország 
járt jól, mert hiszen körülbelül 1 millió gö
rögtől szabadult meg s csak x!% millió honfi
társát kellett elhelyeznie az országban.

Kisázsiában már egyáltalán nincs görög 
s Konstantinápolyban is csak 70 000 görög 
lakost tűrtek meg, mig Görögországban alig 
3000 muzulmán él még.

DÉLAFRIKAI KŐSZÉNTELEPEK.

A fokozottabb mértékben megindult rész
letkutatások Afrikában a  világgazdaság te
kintetéből nézve is igen jelentékeny ásvány
telepeket tárták fel. Ezek között a  jövőben 
fontos szerepet fognak játszani a számottevő 
széntelepek is Eddig a széntelepek megfelelő 
k iaknázásának  gátat vetett, hogy a telepek 
nehezen megközelíthető helyen, közlekedési 
vonalaktól és ipartelepektől is távol feksze
nek. Újabban a délafrikai vasúthálózat sű- 
rűsbödésével és különösen a fémipar erős- 
bödésével mindinkább nagyobbodó lehetősége 
adódik a belföldi széníelepek k iaknázásá
nak is.

A délafrikai széntelepek három csoport
ban, délen, középen és északon helyezked
nek el. Délen, T ransvaalban és Natalban, 
1928-ban 16,500.000 tonna szenet bányásztak. 
Nagyon megkönnyíti a széntelepek k iaknázá
sát, hogy azok gyakran az aranytartalmú ré‘ 
tegek felett fekszenek. Fogyasztóknak azon
ban csak a nemesfémtelepek, a vasút és a 
kisipar jöhet figyelembe, ami édeskevés az 
55 milliárd tonnára becsült készletekkel szem 
ben. Ezért a  Délafrikai Unió kormányzata

nagyon szeretné a hatalmas széntelep kiak
názását elősegíteni. Elsősorban a Pietermaritz
burg—Durban vasútvonalat akarják megjaví
tani és arra is gondolnak, hogy a vrijheidi 
bányatelepet közvetlen vasúttal az Indiai óce
ánnal,  a Lucia öböllel is összekötik. A trans- 
vaali és natali szénnek jelenleg erős verseny
társa az indiai szén, mert D uibanban és 
Lourenco Marquesben 1928-ban 2,280.000 
tonna szenet hajóztak ki.

A közbülső szénvidéken különösen két 
középpontnak van nagyobb jelentősége, a 
Livingstone közelében levő W ankienek és 
Teténak. A W ankie  Colliery Co Ltd. 1928-ban 
1,150000 tonna szenet aknázott ki, de üze 
mét tovább bővíti. Készletét 3 milliárd ton
nára becsülik. Ez a szén nagyon jóminőségű, 
könnyen bányászható és sikeresen versenyez
het a natali telepekkel az azoktól távolabb 
fekvő piacokon. Főfogvaszlója a felsőkatan- 
gai rézművek. Katanga és Rhode
sia hatalmas érctelepei, ha megfelelő össze
köttetésre tesznek szert, nagyon jól tudnák 
értékesíteni a wankiei széntelepek készleteit.

A zambézii bányatársulatok is megkezd
ték a tetei hatalmas szénkészletek k iaknázá
sát. Jelenleg az évi termelés ugyan csak 20 
ezer tonna, mert Tete távol van a nagy nor
mális vasútvonalaktól s igy csak  a helyi kis
vasutak a gyapotüzemeket és az Alsózam- 
bézi cukorgyárait számíthatja fogyasztói közé. 
Lényegesen meg fog változni a helyzet, ha 
Tétét a  T ranszam bezia  Railway vonalával 
összekötik.

Sokkal kedvezőtlenebb a helyzet a szén
telepek északi csoportjában. Már maguk a 
szenek is sokkal gyengébbek, lignitesek. A 
legjelentékenyebb bányahelyek Luena és 
Greinerville környékén vannak, a Kiasafra, 
Kavolo és Sambu vidékieket nem is bányász
szák Ezeket a széntelepeket a közeli rézér
cek feldolgozásában lehetne értékesíteni.

KÉZ A.

H elyre igazítás .  Egy nap a Szaharában  
címen lapunk legutóbbi szám ában  közölt 
cikkünkben az 56. oldal 1. hasábján  felülről 
a 8. sorban „koponyájának“ helyett kapujá
nak, — a 26. sorban pedig „2—300“ helyett 
2300 olvasandó. Kérjük t. olvasóinkat, szí
veskedjenek cikkünk szövegének ilyen érte
lemben való helyreigazítását szives tudom á
sul venni.
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A FÖLDGÖMB
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA

Vraca.
Irta : SZILÁDY ZOLTÁN dr.

A Nyugati Balkán egyik legszebb 
fekvésű bolgár városkája a történeti 
emlékű Vraca. A költő és szabad
sághős Krisztó Botevnek és társainak 
1876 évi fölkelése a török ellen Ro
mániából indult ki. A kalandos du
nai átkelés után Dunabulgária lakos
sága mindenütt csatlakozott a fölke
lőkhöz és eleinte győzelmesen ha
ladtak előre a főváros felé Ennek 
a szép reményekkel megindult had
járatnak a vracai ütközet vetett vé
get. 1876 június 2-án volt a végze
tes küzdelem, a Balkán hegység 
messzefehérlő vracai szikláin. Itt várta 
be a visszavonuló török sereg a táma
dókat és itt esett el jun. 2-án maga 
Botev is. Utoljára a küzdelem hevé
ben egy hegytetőn látták és aztán 
eltűnt, mint költői eszményképe, Pe
tőfi Sándor Segesvárnál. Senki sem 
lá!ta többé.

Vraca városa most is minden 
évben megünnepli a mártir-költő és 
fölkelővezér emlékét. Az ország min
den részéből nagy vendégsereg gyü- 
lekezik'össze ezen a napon, hosszú 
menetben vonulnak ki forró napsü
tésben a véráztatta sziklákra, ahol 
iga alakjában összerakott dárdava
sak jelzik a megszentelt emlékű he
lyet. A hazafias ünnep után a város 
a szabadban vendégeli meg az ösz- 
szegyülteket.

Vraca város környéke az ő ün
nepélyes fenségben emelkedő szik
láival valóságos nemzeti panthepn.

A városka maga jelentéktelen. Van 
nehány gyára, egy állami asztalos 
és faipari iskolája, fegyintézete és ál
lami selyemipari igazgatósága. A bol
gár házi selyemtermelésnek egyik 
legfontosabb központja ez. Egységes 
irányítással, de kis üzemekben dol
goznak. Gyártmányaik nem drágák 
és az újabb divat igényeihez is jó 
ízléssel alkalmazkodnak.

A török harcok idején és még- 
inkább a világháborút követő lőszer
robbanások miatt a város nagy része 
elpusztult, de a romok helyén ma 
mindenütt új épületek, új utcasorok 
emelkednek. A belső város kedve
sen régies hangulatú. Villaszerű kis 
bolgár házai szőlőlugasok közt buj
kálnak és a török korszakból is meg
maradt két érdekes régi vártorony és 
két mecset.

Vracai barátaink elbeszélik, hogy 
a város régebben beljebb volt a he
gyek közt és csak a török világ ide
jében terjeszkedett lefelé a hegy lába 
előtt elterülő lapályra. Régebbi helye 
a mai vízvezetéki források körül most 
is látható nehány falrom alakjában. 
A legrégibb település pedig 3 kilo
méterrel délebbre volt. Itt most egy 
kis falut találunk, amelynek neve, 
Zgori Grad égett várost jelent. Az 
első települők itt a rómaiak voltak, 
ők nyitották meg az ólombányát és 
a monda szerint kegyetlen módon 
kényszerítették munkára a leigázott 
lakosságot.

ÖNYVTÁRAI

A
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Ha a Torockóra vezető Kőköz, 
vagy a Stracenai sziklavölery képét 
akarjuk fölidézni emlékezetünkben, 
sétáljunk ki az égett város felé. A 
régi mecset mögött tornyosodó szik
lák keskeny völgyszorost nyitnak a 
tisztavizű Vracai patak mentén. Itt 
vezet fölfelé az országút. Virágos 
kertek, malmok, érdekes török dogá- 
nos házak előtt haladunk el. A törö
kök rég elköltöztek innen. Az áru
bódé ferde kirakatdeszkái zárva ma
radtak. (Erdélyben és a Levantén 
dogán a neve az ilyen kirakós árú
bódénak). De a hárem ablakrácsai 
és a díszes homlokzatfalak a török 
Ízlést dicsérik még elhagyatotíságuk- 
ban is.

A vracai sziklaszoros szédületes 
magasságú mészkőfalait, a barlan
gokat, a völgy virágpompáját és a 
tájék minden szépségét bajos volna 
rövidesen leírni.

A szoros környékén sok kisebb- 
nagyobb csepkőbarlang van. Ezekről 
a helybeliek azt mesélik, hogy tö
mérdek víz gyűlik össze benne. Ha 
ez a tengernyi víz egyszer kifakad, 
az egész várost el fogja árasztani és 
a lakosok belevesznek az özönvízbe. 
Ilyen özönvíz régebben is volt már 
állítólag és a város helyváltoztatását 
is ilyen okokkal magyarázzák. Annyi 
igazság lehet benne, hogy a Vraca 
patak nagy esőzések idején megda
gadva váratlan károkat okozhat, eb
ben azonban a barlangok természe
tesen ártatlanok.

A turisták máris sűrűn látogat
ják ezt a pompás, változatos hegy
vidéket és a vracai vendégfogadók
ban olcsón kapnak kényelmes, tiszta 
szobát és jó ellátást. Még magyar 
vendéglő is van.

Vraca nevezetességei közé tar
tozik a nagy vásártér is, mert itt lát
hatjuk meg vasárnap délutánokon a 
híres vracai hóró táncot. A bolgárok 
közt sok ügyes táncost találunk és 
valóságos versengés folyik az irány
ban, hogy melyik vidéken járják

szebben és ügyesebben a nemzeti 
táncokat.

A bolgárságnak két ilyen nem
zeti táncát ismerem, a hórót és a ra- 
csenicát.

A hóró a régi görögök körtán
cának, a choirénak a származéka. 
Ezt a táncot különböző helyi válto
zatokban az összes délszláv népek
nél megtaláljuk, de a görögöké ép- 
penúgy elüt a bolgár hórótól, mint 
az oláh hóra a szerb kólótól ; pedig 
amint láthatjuk, a nevük is egyazon 
törzsből származik. Férfiak és nők 
füzérben karjaikkal összefogódzva 
lejtik a hórót hol a maguk énekére, 
hol duda vagy gajda zenéjére és föl
váltva majd jobbra, majd balra lép
kedve járják ezt a táncot. A bolgárok 
többnyire félkörbe sorakoznak, nem 
körbe, mint az oláhok. A füzér két 
végén álló vezetőtáncosnak irányító 
szerepe van. Az egyes részletekben 
aztán annyi sok a változatosság, hogy 
a bolgár legény, he más városba 
megy, jó ideig nem állhat be a lánc
ba, mert megcsúfolják, hogy nem is
meri a helyi tánc különleges lé
péseit.

Sokkal jellegzetesebb táncuk 
mégis a lendületes, tüzes racsenica. 
Ezt ők maguk is a mi csárdásunkhoz 
hasonlítják és ha bármily nagy is a 
különbség, katonás gesztusaiban, 
dobbantásaiban, fordulataiban tagad
hatatlanul megérezzük a rokonele
met. A racsenicát is többféleképpen 
járják, fiúk és lányok együtt, vagy csak 
lányok,ahogy Mrkvicska híres lakodal
mi képén is látjuk, vagy férfiak a csár
dában, ahogyan egy másik Mrkvicska 
kép bemutatja (két férfi). A legjelleg
zetesebb alakjának mégis azt tartom, 
amikor egy legény és egy leány jár
ja magában. A leány kendőt lobog
tat, hol a jobb, hol a bal kezében 
és csalogatva hátrál, csapong a le
gény körül. Ez meg kést forgat jobb 
kezében és tréfás fenyegetéssel ke
rülgeti, üldözi a leányt. Időnként 
mégis kézrekapnak s megforgatják
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«egymást, mint a magyar táncban. A 
■dobbantó, lejtő lépések közt legug- 
golások és egyéb cifrák váltakoznak, 
•elvétve féllábon is, mint a kozák- 
itáncban. A bolgár racsenica nagyon

közel áll a mi hajdútáncunkhoz. Ezt 
a táncot ugyanis minden jel szerint 
a török háborúk idején hozzánk 
menekült délszláv harcosok, a haj- 
dukok honosíthatták meg nálunk.

Afrika betegsége.
Irta : KÉZ ANDOR dr.

Afrika — a fekete kontinens — 
•az Antarktisz jégvilágának kivételé
vel a világ legmostohább, legelha
nyagoltabb kontinense. Peremvidékei, 
•elsősorban északon, a legkorábban 
feltűnnek a kulturvilág ismeretköré
ben, de gazdasági kifejlődésében, 
jelentőségében a jóval később felfe
dezett és megismert kontinensek mind 
messze túlszárnyalták.

Afrika birtoklására csak a leg
nagyobb szükségben fanyalodott rá 
a  gazdasági élettérért küzdő európai 
világ. De ez a hódító és mindent át
szervező közösség Afrika képén a 
lényeget illetően vajmi keveset tudott 
változtatni. Ma már meglehetős ala
possággal ismerjük minden részletét, 
végigböngészte elrejtett zugait a fehér 
kíváncsiság, de gazdasági talpraállá- 
sa még mindig késik és késlekedni 
fog még nagyon hosszú ideig. A fe
kete kontinens úgy látszik még so
káig fekete kontinens marad, legalább 
is a szó modern értelmében.

A gyarmattartó államok legtöbb
jének afrikai birtokai még mindig te
hertételek. Az északi és déli perem
vidékek helyzetük és előnyösebb 
természeti viszonyaik miatt a legko
rábban érik és fogják elérni a gaz
dasági helyzet magasabb szintjét, de 
a  kontinensnek a természettől is go
rombán faragott zömök, középső ré
sze a legalacsonyabb gazdasági fo
kon áll. Eddig minden jobb jövő elő
készítésére irányuló munka és küz
delem eredménytelen maradt, — sőt

bizonyos szempontból még az ősi 
állapotoknál is reménytelenebb hely
zetet teremtett.

A zömök törzs nagyobbik részé
vel belefekszik az egyenlítő övébe, 
abba az övbe, ahonnan a modern 
civilizációnak számtalan nyerster
ményre van szüksége. Az ázsiai szi
getvilág egyes távolabb fekvő, nagy
jából hasonló termelőképességű terü
letein (Jáva) kincsesbányákat fakasz
tott a fehér ember beavatkozása, 
Brazília hasonló övezete is megnyí
lik lassan a fehér ember előtt: ezzel 
szemben az Európa szomszédságá
ban levő Afrika megfelelő része szin
te kong az ürességtől. Igazi ültetvé
nyes gazdálkodása, kivitelre termelő 
mezőgazdasága alig van. Teméntelen 
anyagi áldozat és fáradság árán a 
modern közlekedés erei furakodnak 
be az afrikai vidékekbe, — de az 
eredmény nagyon siralmasan kevés.

Az egyenlítő szomszédságában 
levő északi és déli vidékeken, vagy 
a magasabb fennsíkokon az őserdők 
övezetéhez pompás szavannák és 
sztyeppek csatlakoznak, ezek a ter
mészettől a nagy állattenyésztés te
rületének volnának szánva. Állattár
házai a husszegény Európában Ar
gentínának és Ausztráliának tudná
nak legázolhatatlan konkurenciát csi
nálni, de ezzel szemben alig akadni 
nehány elszigetelt marhacsordára. El- 
hagyatottságukban ezek a vidékek a  
nagyvadak tanyahelyei.

Hogy Afrika közbülső részének.
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ilyen szomorú a gazdasági képe, ab
ban nagyon nagy szerepe van a 
csaknem kizárólag afrikai betegség
nek : az álomkórnak.

Az álomkór terjesztője a Glossi- 
nának nevezett iégyfajta. Ennek kb. 
19 egyedét ismerik eddig, de az álom- 
kórnak csak a Glossina palpalis és a 
Glossina morsitans az igazi terjesztője. 
Ezek oltják be az álomkór kóroko
zóit, a Trypanosomákat, az emberi

és állati testbe és ezek gondoskod
nak a veszedelmes fertőző betegség 
további terjesztéséről is. A csecsele- 
gyek, ahogyan a Glossinákat közön
ségesen nevezik, ugyanolyan viszony
ban vannak a Trypanosomákhoz, 
mint a maláriát terjesztő szúnyogfajta 
(Anopheles maculipennis) a malária 
kórokozójához. Délarábiá*ól, az Aden 
mögötti területtől, eltekintve a csecse- 
legyek csak Afrikában fordulnak elő.

Elterjedésüket jellemzi, hogy a szá
raz, forró, árnyékszegény területeken 
nem tudnak megélni. Birodalmuk 
északi határa kb. a 16°, ahol a sza
vannák és világos erdők a sztyeppbe- 
mennek át, délen a 15°-ig, délkeleten 
a 22° ig ér. De az előbbi határon' 
belül sem tudják a csecselegyek az. 
1200 m-nél magasabb szintekben fek
vő területeken életfeltételeiket meg
találni.

Különben a Glossinák elterje
déséről a mellékelt térkép kielégítő 
felvilágosítást nyújthat. A Glossina 
palpalis különösen előnyben részesíti 
az erősen árnyékolt folyómenti galé
riás erdőket, a tavakat, mocsarakat 
szegélyező sűrűségeket, de azért elég 
változatosan előfordulhat más terüle
teken is. A Glossina morsitans nem 
olyan válogatós, aránylag szárazabb- 
területeken is megtelepszik, messze-

m m m im  Cl giossinák elterjedésének kardra.
 ̂ Clglossinapa/pa//'s elterjedése.
J Cl glossina morsitans e/teyedese
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•elhúzódik a folyók és mocsaras te
rületek köréből és a szavannás, par
kos vidékek is kedvelt vadászterüle
tei. A csecselegyek nagyjából a mi 
közönséges legyeinkhez hasonlítanak, 
azoktól csak szúró fegyverzetükkel 
és abban különböznek, hogy pihenő, 
ülő helyzetben szárnyaikat ollóhoz 
hasonlóan zárják össze.

A betegség lefolyása nagyon kí
nos. Ha a fertőzött legyek az embert 
megcsípik, a Trypanosomák gyorsan 
elszaporodnak az ember vérében. A 
Trypanosomáktól való beoltás után 
a  betegség az emberen csak hetek, 
hónapok, sőt esetleg csak évek múl
tán jelentkezik s az ember a fertőző
anyagot magával hordozza, a beteg
ség terjesztésére alkalmas akkor is, 
amikor még tudatára sem ébredhetett 
fertőzött voltának és teljesen egész
ségesnek érzi magát. Az ilyen para
zitahordozók a legveszedelmesebb 
titkos terjesztői az álomkórnak.

Bizonyos idő múltán a Trypano
somák különösen a nyaki mirigyek
ben szaporodnak meg. A nyaki mi
rigyek megduzzadása az első, de ké
sői jele az álomkórnak. Ezt a jelen
séget már a rabszolgakereskedők is 
jól ismerték és amerikai szállítmá
nyaikból az ilyen egyéneket kiközö
sítették.

Később már a betegségnek élén- 
kebb jelei is feltűnnek. A végtagok, 
különösen a lábak, nehezebben moz
gathatók, s lassankint a beteg már 
járni és állni sem tud. A beteget lá
zas állapot kíséretében, étvágytalan
ság fogja el, lesoványodik, általános, 
az apatikus állapotig fokozódó ked
vetlenség vesz rajta erőt s végezetül 
idejének legnagyobb részét álomban 
tölti. Ez az álom olyan mély, hogy 
a beteget még a legszükségesebb ét
kezés idejére is alig lehet belőle fel
verni. Az elmúlást gyakran hetekkel 
megelőző sajátságos aluszékony ál
lapottól kapta ez a pusztító kór a 
inevét is.

A Glossinák sokkal inkább a

fekete bennszülött lakosságot támad
ják meg, nemcsak azért, mert a fer
tőzésnek foglalkozásánál fogva stb. 
jobban ki van téve, hanem a bőr 
sötét színe miatt is. A fehér emberen 
ruházata miatt kisebb a támadható 
felület, de azt is megfigyelték, hogy 
a felöltözött egyének közül is inkább 
a sötét ruhában levőket lepik el a 
csecselegyek, az európaiak pedig a 
trópusok alatt tudvalévőén inkább fe
hér ruhában szoktak járni.

Amikor Afrika még ősi életét élte, 
az álomkór nem jelentett a bennszü
lött lakosságra olyan nagy veszedel
met, mint ma, amikor a különböző, 
sokszor nagy távolságban élő törzsek 
között is sokkal több alkalom van 
az érintkezésre és így a fertőzésre, a 
betegség széthurcolására is. A múlt 
század első évtizedeiben jóformán 
még csak igazi otthonában, Nyugat- 
afrikában ismerték az álomkórt és 
azóta hurcolták be a kontinens többi, 
a csecselegyek elterjedésére alkalmas 
vidékeire. 1828-tól indult meg Nyu- 
gatafrikából az álomkór térhódítása 
és a Kongó torkolatvidékéről első
sorban az ember-karavánok terjeszt- 
gették.

Egészen pontos, számszerű ada
tokkal az álomkór pusztítását Afrika 
kultúrálatlan volta miatt nem lehet 
bemutatni, mert Afrika legnagyobb 
részén a veszedelem térhódítása előtti 
időkből nem ismerhetjük és nem le
het megállapítani a lakosság számát. 
Csak az újabb időktől kezdve álla
nak a valóságot jobban megközelítő 
adatok rendelkezésünkre és ezek az 
adatok az álomkór pusztításának ret
tenetes mértékéről tesznek bizonysá
got. Bizony nagyon sokan nem is 
sejtik, hogy az emberiség sorából 
milyen rettenetes vámot szed ez a 
borzalmas epidémia. Különösen bő
séges aratása van a Niger könyöké
nél, Kűri, Qagadugu, Gaua és Si- 
kasso vidékén, az Alsó Volta, a Kon
go és Sanga környékén, Ugandában 
és a Victoria tó övezetében.
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A bennszülöttek bemondása sze
rint a Niger könyökénél az álomkór 
századunk első évtizedében jelentke
zett. Azóta sok népes törzs és köz
ség valósággal eltűnt a Föld színé
ről. Pl. Kaho egészen kipusztult, 
Nandule 3000 lakójából mindössze 
csak 50 ember maradt életben. 1906- 
ban Carnot község, a Kongo egyik 
mellékfolyója mellett, gazdagságáról 
és pompás egészségügyi viszonyairól 
volt híres. Fontos kereskedelmi utak 
kiinduló és keresztező állomása volt 
s 1910-re, rövid négy esztendő alatt, 
nemcsak Carnot, hanem egész kör
nyéke sivár pusztasággá változott. A 
csaknem teljesen lakatlan községben 
csak néhány szenvedő álomkóros 
bolyong. 1921-ben Francia-Egyenlítői 
Afrikában megközelítő pontosságú 
népszámlálást hajtottak végre és a 
terület lakosságát 2,854.948 lélekben 
állapították meg. Ugyanennek a terü
letnek lakosságát 1913-ban kb. 8—9 
millióra becsülték. Nyolc esztendő 
alatt tehát megközelítő pontossággal, 
a lakosságnak kétharmada pusztult 
el álomkórban. Kisantuban, Belga- 
Kongo egyik kerületében, az álom
kórt első ízben 1900-ban észlelték, 
addig híre sem volt ezen a vidéken. 
T íz esztendő alatt a kerület lakossá
gának kétharmada pusztult el álom
kórban. 1915—17-ben Belga-Kongo 
Dukwango kerületében végeztek pon
tos megfigyeléseket. Az eredmények
ről Masters számolt be és többek kö
zött a következőket m ondja: „Az 
álomkór mindenkit megfertőz a köz
ségekben és hamarosan az egész 
község lakosságát kipusztítja. A kuny
hók bedülnek, a növényzet belepi az 
elsorvadt község területét, az utazó 
csak itt-ott bukkan magában álló te
lepre, az egykori falvak helyét cse
rép stb. maradványok nyomán lehet 
csak megtalálni. Ma már az 5000-es 
tagú törzsek nagyon ritkák és a la
kosság 50°/o-a beteg. A meglevő köz
ségekben rendszerint 12—20 kuny
hónál nem lehet többet látni. Talál

koztam olyan törzsfőkkel, akiknek, 
egész törzse csak nehány beteg asz- 
szonyból állott.“

Az álomkórtól sújtott vidékek. 
legnagyobb részéről mind ilyen szo
morú jelentések számolnak be. Ugan
da területén több százezerre becsü
lik az utóbbi 8 esztendőben az álom
kórban elpusztultak számát. Ugandá
ban olyan hirtelen ütötte fel a fejét 
a veszedelem, hogy a lakosság kö
rében valóságos pánikot idézett elő. 
Az egészségesek az álomkóros be
tegeket kegyetlenül kiközösítették kö
rükből és a vadonba űzve őket az 
éhhalál vagy a vadállatok marta
lékának szánták. Sok helyen az 
életben maradottak felkerekedtek és 
elvándoroltak a halál birodalmából, 
a pusztulásnak engedve át az ültet
vényeket, tisztásokat stb.

Afrika emberanyagának, ennek 
a legértékesebb élő anyagnak, a 
pusztulása nemcsak Afrikára, hanem 
közvetve az egész emberiségre vesz
teség. Afrika amúgy is nagyon gyé
ren lakott kontinens, az álomkórtól 
sújtott területen pedig az átlagos nép
sűrűség — kevés kivétellel — knr- 
kint 15—25 között ingadozik. Az 
aránylagos ritka népesség annál sú
lyosabban érezhető, mert Afrika meg
felelő gazdasági kihasználása csak 
sokkal nagyobb embertömeggel volna 
lehetséges. Erősebben érzik ez a hiány 
azért is, mert nagyobb háziállatokat, 
ugyancsak a csecselegyek miatt, nem 
lehet tartani. Az ültetvényes gazdál
kodásnak így csak szűk korlátok 
közé szorítolt határai vannak. Hogy 
mekkora az emberhiány az álomkór 
sújtotta vidékeken, mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy a 340 km hosz- 
szúságú alsókongói vasút karbantar
tására idegen vidékről kell munka
erőt szállítani, mert a törzslakosság 
csaknem teljesen kipusztult és az 
egykor nagy falvak helyén elszórtan 
csak egy-egy kunyhót lehet találni.

A bennszülött gazdaságokat az 
asszonyok pusztulása kezdi ki. Mivel
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a mezőgazdaságban a női nem a 
fontosabb, sőt kizárólagos munkaerő, 
a földek megművelését elhanyagolják, 
a föld csökkenő hozadékát éhínség 
követi, ami az álomkór pusztítását 
még jobban elősegíti. Régebben a 
belgák azzal, hogy a bennszülötteket 
kényszermunkára hurcolták, közvetve 
maguk is elősegítették az álomkór 
terjedését. Újabban már kénytelenek 
a kisebb családok fennmaradásának 
biztosítására adóelengedéseket adni.

A lakosságnak az a része, ame
lyik inkább helyhez van kötve, az 
öregek és a gyermekek, nincsenek 
annyira kitéve a csecselegyek fertő
zésének. Elsősorban a folyók, tavak 
mentén és erdőségekben foglalkozók 
körében a legnagyobb a fertőzés há
nyada és lehetősége.

így pl. a franciáktól fenntartott 
hajó- és csónakközlekedés személy
zetének 50 °/o-át három hónaponkint 
rendszeresen ki kell cserélni az álom
kor miatt. Elsőknek mindig a parti 
halászok, a hajósok és a gummisze- 
dők lesznek a csecselegyek áldoza
tai. Ezért némelyik angol területen a 
gummiszedők már kipusztultak és 
újabb munkásokat, magas bérigére- 
tekkel, idegen vidékekről csalogatnak. 
Természetesen a jövevények előbb- 
utóbb fertőződnek és azután munka- 
képtelen állapotukban magukkal hur
colják a betegség csiráit az eddig 
érintetlen területekre is.

Előfordult az is, hogy az álom
kor gazdag gummitermő területeken 
annyira kipusztította a munkásanya
got, hogy a gummikitermelést teljesen 
abba kellett hagyni. A világpiacon 
az így előálló nyerskaucsuk veszte
ség nem vehető észre, mert a folyton 
nagyobb mértékben dolgozó ültetvé
nyes kaucsuktermelés a hiányt bősé
gesen pótolja. Annál súlyosabban 
érzik a veszteségei az egyes vállal
kozások és legelsősorban a benn
szülöttek.

Hasonlóképen megakadályozhat
ják a csecselegyek az olajpálmaerd '5k

kiaknázását is. Ezekről a vidékekről 
különösen vészes álomkór pusztítás
ról számolnak be az újabb jelentések.

Még a közönségesebb földműves 
munkák sem mentesek az álomkór 
veszedelmétől. Különösen a rizsültet
vények környékén gyakoriak a csecse- 
légy telepek. Emiatt is jelentékeny te
rületek maradnak kihasználatlanok.

Az emberben könnyen felvetőd
hetik az a gondolat, hogy az álom
kor pusztításának nemcsak és kizá
rólagosan a csecselegyek az okai, 
hanem más tényezők is közrejátsza
nak. A kutatások során azonban be
bizonyosodott, hogy ahol a csecse
legyek hiányoznak, ott az álomkór 
sem üti fel a fejét. A trópusi Ameri
kába áttelepedelt négerek az álomkórt 
új hazájukban nem terjesztették ei.

Az álomkór menten feltűnik egy 
glossinás vidéken, ha arra a vidékre 
álomkórral fertőzött egyén kerül. A 
forgalom, az érintkezés nagyon elő
segíti a fertőzés lehetőségeit, ha arra 
a körülmények is kedvezőek. Ezért a 
forgalmas karavánutak, azok keresz
tező állomásai, a nagy bennszülött 
munkástelepek stb. a legfertőzöttebb 
vidékek közé tartoznak. így a foko
zottabb forgalom, az európaiak elő
nyomulása, mindinkább távolabbi sá
vokra terjesztette ki a fekete kontinens 
veszedelmes betegségét.

Dr. Gravot 1907-ben Délkamerun- 
ra vonatkozóan még azt jelenti, hogy: 
„A törzsek közötti ellenségeskedés, 
nagy területek lakhatatlansága, ame
lyeken csak egészséges egyének tud
nak átkelni, a folyók hajózhatóságá
nak nehézségei, a kereskedelem hiá
nya az oka annak, hogy az álomkór 
Délkamerunban olyan nehezen tud 
elterjedni. De mindezeknek az aka
dályoknak és a védekezés rendsza
bályainak ellenére egyszer el fog jönni 
az az idő, amikor a veszedelem teljes 
mértékben fel fogja ütni a fejét és 
pedig a fokozottabb forgalom és ke
reskedelem életrekelésével egyidő- 
ben.“ Gravot jóslata tényleg bevált.
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1913-ban Stechele már azt jelenti 
Délkamerunból, a Felső-Ivondó vidé
kéről, hogy a lakosságnak 5—25°/0-a 
álomkórral fertőzött. A betegség el
terjedését a gummigyüjtés. karaván
közlekedés és kereskedelem mozdí
totta elő. Természetesen a folyókmenti 
átkelőhelyeken és rakodók közelében 
a legerősebb a fertőzés.

Ugyancsak nagyon erős terjesztői 
az álomkórnak az egyik vidékről a 
másikra időszakosan vándorló mun
kások is. Togóban a vasúti munká
sok terjesztették el a járványt és je
lenleg a koncessziós társaságok csak
nem egész személyzetüket fertőzött 
vidékről toborozzák, mert a betegek, 
ameddig csak bírják, szívesen álla
nak munkába, hogy otthonukból ki
menekülve, az éhhaláltól megszaba
duljanak. A világháború alatt és az 
után ismét erősebben lépett fel az 
álomkor, mert a veszélyeztetett terü
leteken teherhordó karavánoktól kisért 
katonai csapatok vonultak végig és 
az álomkór elleni küzdelem is veszí
tett erejéből.

Amint már említettük is, az álom
kóros területeken, ha a betegek ki
sebbségben vannak, az egészségesek 
a betegeket kiközösítik. Emiatt az illető 
terület a munkáskezek csökkenése 
miatt gazdasági jelentőségéből veszít. 
Az álomkór újra való fellobbanásával 
az e^et megismétlődik, a helyzet fo
kozatosan rosszabbodik. A földmű
velést lassan a gyűjtögető gazdálko
dás váltja fel s az is folytonosan 
szőkébbre szorul a gyérülő kunyhók 
lakossága körül. Végezetül a gazda
sági visszafejlődés teljes mértékű lesz, 
az egész terület elvadul.

Hogy ilyen elhagyott területek 
újra népesedtek volna, arról eddig 
még nincsenek adatok. De valószínű, 
hogy ez az eset is elő fog fordulni 
és a természet mostoha játéka meg
ismétlődik. A csecselegyektől veszé
lyeztetett területeket így bizonytalan 
gazdasági területeknek kell monda
nunk, ahol a munkának és tőkebe

fektetésnek biztosított jövőjére nem 
lehet számítani.

Egész trópusi Afrikában az em
berhez hasonlóan megbetegszenek 
az állatok is. így a csecselegyektől 
fertőzött területeken szarvasmarha, ló, 
szamár és disznó sincsen, csak a 
bennszülött juhok és kecskék ellen
állóbbak az álomkórral szemben. — 
Természetes, hogy ez az álomkórral 
sújtott területek gazdasági kihaszná
lását még jobban megnehezíti. Fo
kozza a bajt még az is, hogy az 
álomkórtól mentes területek állatait 
sem lehet értékesíteni, mert azok ren
desen szigetszerűen helyezkednek el 
és az állatokat a megfelelő piacra, a 
tengerpartra csak a veszélyeztetett 
területeken keresztül lehetne kiszállí
tani, ami azonban a szállítmány fer
tőzésére vezetne.

A földművelő gazdálkodást is na
gyon bizonytalanná teszik a csecse- 
legyek. Trópusi Afrika nagyrészében 
a kapás földművelés az uralkodó. 
Hogy a kapás művelésről az ekés 
művelésre nem lehet áttérni, annak 
egyik fontosabb oka az is, hogy iga
vonókat nem lehet tartani. Egy néger 
család kapás műveléssel alig dolgo
zik meg több földet, mint amennyi
nek termése saját szükségletének fe
dezésére elegendő. Nyugat-Afrika je
lentékeny részében a talaj és éghajlati 
viszonyok a gyapottermelésre meg
felelőek lennének, ha a csecselegyek 
az ekés művelést lehetővé tennék. 
Újabban fokozottabb mértékben kez
dik és szeretnék alkalmazni a gép
erőt, de ez is sok nehézséggel jár, 
mindenütt nem alkalmazható, mert 
fűtőanyagot nem lehet szállítani.

Természetes, hogy az európaiak 
a fokozatos térfoglalásukkal területet 
nyerő kórral szemben is igyekeztek 
a küzdelmet felvenni és különböző 
védelmi rendszabályokat vezettek be. 
A legújabb időkig ezek a rendsza
bályok csak jelentéktelen eredmé
nyekkel jártak és ezideig az álomkór 
támadásával nem sikerült biztonság
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íjai szembeszállni.
A védekezésnek egyik gyakor

latban levő módja az, hogy a veszé
lyeztetett folyó- és tómenti telepeket 
■a partszegélyről belsőbb övezetbe át- 
iakoltatják. A régi telepeket azután 
az  európaiak teljesen megsemmisítik 
ós bizonyos ideig az új telepeseket 
■anyagi támogatásban részesítik. De 
«ez az eljárás nem olyan egyszerű, 
mint ahogyan az ember hirtelen el
gondolja. A természetes állapotban 
élő bennszülöttek emberöltőkön át a 
vizmenti életre nevelődtek, azzal forr
tak össze és a belföldi részek élet- 
föltételeivel egészen idegenül állanak 
szembe. Egész szellemi és testi éle
tük a vízhez, halászathoz, hajózás
hoz stb. idomult és az áttelepítés a 
bennszülöttek életére roppant mély 
hatást tesz. Azért az európaiak na
gyon meggondolják a do'got, mielőtt 
ilyen áttelepítésekhez folyamodnának 
és csak a legvégső esetben hajtják 
azt végre. A bennszülöttek önmaguk- 
tól már csak a közvetlen halálve- 
szedelem idejében vállalkoznak át- 
telepedésre.

A védekezésnek másik módja 
-az, hogy a veszélyeztetett vidéket zár 
alá helyezik, a forgalmat csak a leg
szükségesebbre és úgy korlátozzák, 
hogy a csecselegyek működésének 
idejét (t. i. azok leginkább az esti és 
éjjeli órákban szúrnak) elkerüljék. A 
veszélyeztetett területek lezárása azon
ban megnehezíti a terület gazdasági 
kihasználását, azonkívül az egész
séges és beteg embereket egyaránt 
sújtja.

Ahol a gyérebb növényzet azt 
megengedi, közvetlenül a legyekkel 
veszik fel a küzdelmet azzal, hogy 
a bozótokat, a csecselegyek tanya
helyeit kiirtják, a nedves, mocsaras 
területeket lecsapolják. Mindezek az 
óvintézkedések azonban kezdetlege
sek és a bennszülöttek életberendez- 
kedettsége miatt is nehezen keresz- 
tülvihetők. Azonkívül a kiirtott bozó
tok nagyon hamar újranőnek. A baj

megelőzéséről tehát nem igen lehet 
gondoskodni.

Az irtáson kívül kísérleteztek a 
bozótok felégetésével is. Ennek hát
ránya, hogy a tűz a csecselegyekkel 
együtt a nagyvadakat is elűzi, viszont 
a csecselegyek lárváit nem pusztítja 
el és később a felégetett területek 
csecselegyekkel részben az új ivadé
kok, részben a visszatérők útján újra 
benépesülnek.

Inkább emberbaráti intézkedés
nek, mint a baj elleni küzdelemnek 
kell tekinteni a betegeknek táborok
ban való csoportosítását. Ezeket az 
álomkóros telepeket vagy légvmentes 
vagy irtással tisztított vidékeken állít
ják fel. Az álomkórosok tábora ke
rítéssel övezett bennszülött faluhoz 
hasonlít. Amig a betegek állapota 
megengedi, rendszerint foglalkoztatják 
őket, a telep földjein dolgoznak. A 
táborokban általában csak a be
tegek életét hosszabbítják meg és el
múlásukat teszik emberibbé, elvisel
hetőbbé.

Az elmondottakból megállapít
hatjuk, hogy az álomkór elleni véde
kezés általában nagyon is gyarló. De 
nem lenne teljes a beszámolónk, ha 
meg nem említenénk, hogy a háború 
utáni esztendőkben, nagy áldozatok 
árán, mégis felcsillan az álomkór el
leni küzdelem sikeresebb voltának a 
reménysége.

A háború után a német kémiai 
ipar lepte meg Afrikát egy készít
ménnyel, az u. n. „Germanin“-nal 
vagy „Bayer 205“-tel, amely állítólag 
hatásos gyógyszer az álomkór ellen. 
A német feltaláló emberbaráti meg
gondolásból találmányát nem védje
gyeztette s azt ma már a franciák is 
szabadon gyártják. Ezekkel végeznek 
a francia gyarmatterületeken oltó kí
sérleteket, de egyelőre a veszélyez
tetett terület óriási kiterjedése, az or
vosok aránylag kis száma miatt az 
eredményeket nem lehet jelentékeny
nek mondani. Tény, hogy az állató
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kon sikeres tapasztalatokat szereztek. 
A veszélyeztetett területeken az álla
tok rendszeresen nagyon gyorsan 
megbetegednek, lesoványodnak és el
pusztulnak, az oltások bevezetése óta 
legalább annyira mérsékelni lehet a 
betegség lefolyását, hogy az állatokat 
vágóállatnak fel lehet használni. Két
ségtelenül már ez is nagy eredmény, 
mert igy legalább az állatok egész
séges területre való szállítását bizto
sítani lehet.

130

Afrika és a világgazdaság szem
pontjából is elsőrangú fontosságú kér
dés az álomkór elleni küzdelem. — 
Ezért nemzetközi intézmények, több 
más elemi csapással egyetemben, a 
csecselegyek elleni harcot is fontos 
programmpontjaik közé iktatták. Re
mélhetően ennek a harcnak előbb- 
utóbb eredménye lesz és a fekete 
kontinens trópusi része is kibontako
zik egyszer mai, szinte.megközelíthe- 
tetlen gazdasági elzártságából.

A székely Hargitából.
Irta : BÁNYAI JÁNOS.

Minden népnek van egy-egy 
olyan helye, melyhez a nemzeti ha
gyományok ezer szála fűződik. A szé- 
kelységnek is meg van a maga szent 
hegye : a Hargita. Évezredes múltjá
nak sok-sok emléke lengi körül ezt 
a hegyet.

A felejthetetlen emlékű Orbán 
Balázs volt az, aki monografikus le
írásaiban valóban meg akarta értetni 
a Hargita jelentőségét. Nehéz mun
kát végzett, mert az ő összefoglaló 
munkáját nem támogatták jól kidol
gozott részlet tanulmányok.

Sajnálatos, hogy ez a nagyérde- 
kességű terület csak a legutóbbi idők
ben tudta felkelteni azt az érdeklő
dést, amelyet már régen megérde
melt volna.

Már a neve is rejtély. Lehet, 
hogy ősi, kiveszett székely szó ez a 
Hargita. Az is meglehet, hogy valami 
régi szláv néptörzs neve. Értelmét ma 
már nem ismerjük. Egyik magyarázat 
szerint a hara feketét jelent, a geta 
meg valami név.

A terület kutatása köréből idáig 
a legtöbb és legérdekesebb eredmé
nyeket a geológiai kutatások szolgál
tatták. Ugyanez sok szép s főként 
aranybányászattal kapcsolatos álom

tól fosztotta meg a népet. Másfelől 
azonban sok eddig észrevétlenül meg
húzódó ritkaságunk iránt felkeltette- 
az érdeklődést.

A régi adatok szerint a Hargita 
egységes vulkáni lánc és trachit (?) 
— anyaga egy hatalmas repedésen* 
ömlött ki a felszínre. (Valójában an
dezit).

Több mint tiz éve egy lengyel 
geográfus, Sawicki volt az első, akii 
több jó ösztönnel, mint kutatás alap
ján, inkább csak a felszíni formák, 
helyes megítélésével beszél a Hargita* 
egymástól izoláltan álló erupciós cent
rumairól.

A részletes geológiai és morfo
lógiai vizsgálatok e feltevés jogosult 
voltát teljesen igazolták. A szomszé
dos vulkáni centrumok önállóságát 
érdekesen mutatják a leszálló gerinc
részletek s a láva anyagnak külön
bözőségei 1 Az egykori kráterek olyan 
szép formában konzerválódtak, hogy, 
mint Cholnoky Jenő igen találóan 
megjegyzi, „szinte várja az ember az. 
újabb kitörésüket"'.

A Hargitából kifolyó andezitem 
láva-anyagon kívül igen fontos ter
mék került a felszínre a kidobott kü
lönböző nagyságú törmelékekből. Eb
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bői épült fel a remek Hargita-plató 
a vonulat nyugati oldalán, azaz a 
belső erdélyi medence felé. Ez a szép 
plató minden feldaraboltsága mellett 
is szépen követhető Szovátától Oláh
falun át egész Málnásfürdőig. Kele
ten csak Csikmadaras és Csikszent- 
tamás között maradt meg egy szép 
jellemző részlete.

Az eredeti állapotában az erdélyi 
medencébe mélyen benyúló fennsík 
a mai völgyek kialakulásával szét- 
darabolódott és a laza anyag lassan- 
kint el is tűnt onnan. A törmeléknek 
csak nagyobb szikla-darabjai marad
tak vissza, mint tanujelek a teljesen 
idegen környezetben. így pl. a Firtos 
csúcsa mellett az ú. n. Tabiáskő is 
ilyen hátra maradt andezit-tömb. 
Alakja olyan érdekes és meglepő, 
hogy a nép szája mindjárt mondát 
is fűzött hozzá, mint rendesen, amikor 
elfogadható magyarázatot nem talál 
rá, hogy hogyan keletkezhetett valami.

Maga a plató az eredeti vastag
ságában legszélső feltárásában épen 
itt a Firtos-csúcsnál maradt meg. Az 
erdőkoszorúzla környezetből élénken 
válik ki egy kis kopasz rész. Az an
dezittörmelék lecsúszásából keletke
zett ez a kopár fehér terület.

A Hargita plató szegélye igen 
szépen van feltárva Székelyudvar
hely mellett s az ú. n. Szarkakőnél. 
Nevét valószínűen onnan nyerte, hogy 
a laza törmelékfalban kapart lyukak 
igen alkalmasak voltak a szarkák 
fészkelésére. A szarkákat később a 
csókák szorították ki.

Innen a Hargita felé a hatalmas 
plató eléggé az eredeti mivoltában 
maradt meg. Mikor Székelyudvarhely
ről a csikszeredai úton a völgyből 
kikapaszkodunk, azt hinnők, hogy 
hegy tetejére érünk. Fenn a Cekken- 
den szétnézve vesszük észre, hogy az 
előttünk lassan kibontakozó sikság 
még csak lépcsőfok a Hargitának in
nen kiemelkedni kezdő gerincéhez, 
amely már a kifolyt láva anyagból 
van felépítve.

A szép vízszintes platónak sza
bályszerűsége adta az agyafúrtságuk
ról hires oláhfalviaknak azt az ötle
tet, hogy a Nagyküküllőbe siető Súgó- 
patak bő vizét átvezessék az egyenlő 
magassági vonalak felhasználásával,, 
az Olt vízrendszeréhez tartozó, Ho- 
moród patakba. Fürészmalmaik ott 
nyár idején azelőtt szárazon marad
tak. Így egy kb. 5 km. hosszú csa
tornával a földrajzban bifurkáció né
ven ismert eléggé ritka természeti je
lenséget állítottak elő mesterségesen.. 
A jól sikerült műveletet még két he
lyen ismételték meg s ilyen vizlopás- 
sal szaporították fel a másik Homo- 
ródnak is a bőségét a Vargyas és 
Haiaság patakokból.

No, de ötletesség dolgában a 
csikkarcfalviak sem maradtak hátrább 
a Hargita túlsó oldalán, akik meg a 
Dánfal va felé siető Lók patak vizét 
lopták át hasonló módon a Madicsa 
völgyébe.

Igen érdekes helyei a Hargitá
nak az egykori gejzír működést jelző 
opál-lerakódások 1 A legnagyobb elő
fordulások a Tolvajos patak egyik 
mellékárkában, közel az udvarhely 
—csikszeredai országúihoz, találha
tók. A különböző opáldarabok való
ságos színskálát reprezentálnak, köz
tük rengeteg kövesített szerves ma
radvánnyal. Az egykori kiömlést egy 
hatalmas májbarna opálszikla jelzi. 
Benne barlang van. Valóságos uni
kum ez. Nem találunk sehol említést 
az irodalomban opálbarlangról !

Hasonló gazdag opálos helyek 
vannak Füle és Magyarhermány kö
zelében. Magyarhermányon a Bodvaj 
nevű felhagyott vasbányánál és ko
hónál érdekes, dobostortára emlékez
tető rétegezett opálok találhatók : va
lóságos iskolai példái a kolloidális 
anyagokban lefolyó ritmikus lecsa
pódásoknak.

Az ütésre borotva-éles szilán
kokra széthulló opáldarabok az ős
embernek n  hasznos szolgálatokat 
tettek. (Dr. László F., a kiváló szé-
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kely prehisztorikus igen sok opálból 
készült szúró vágó eszközt talált Erősd 
"környékén).

Az eddig ércekben szegénynek 
hitt Hargita a részletes felvételeknél 
nagy meglepetéssel szolgált. A Mada- 
rasi-csúcsban cinabaritok, piritek s to
vább mangánvasércek, hematitok, li- 
monitok fordulnak elő. Különösen a 
csillogó pirit-szemcsék s az andezitek 
aranyosan fénylő biotit lemezkéi csá
bítottak rá sok székely atyafit az arany- 
bányászatra. Kisbacon határában a 
poetikus fekvésű Istenkasból zavart 
ki egy ilyen kutatót a bányából az 
erős széndioxid ömlés. a bőven folyó 
borviz. Most egy földalatti gőzkazán 
fortyogását, dübörgését hallhatjuk arra 
felé közeledtünkben. A bányászkodás 
igy a természeti ritkaságok kedvelői
nek, turistáinknak valóságos cseme
gét szolgáltatott az ásványvizes bar
langfürdő alakjában !

A Hargitának talán legjellem
zőbb alakulatai a rengeteg sok kén
hidrogén és széndioxid kiömlések 
kopár foltjai, valamint a lépésről-lé- 
pésre felfakadó vasas ásványvízfor
rások. Ezeknek a lerakódásai a bar- 
navasérces, sárga okkeres foltok 
messze elkísérik az elfolyó borvizeket.

Amilyen változatos sok megfi
gyelni való akad földtani szempont
ból, éppoly gazdag anyagot szolgál
tat a terület a botanikusnak is. A 
Hargita-gerinc laposabb helyein, az 
egykori eltőzegesedett kráterek tavai
ban s a völgyek kiszélesedéseiben 
igen sok alig hozzáférhető mocsaras 
lerület van. Ezeknek az állandó pá
rolgástól lehűtött területe érdekes és 
valószínűleg még a diluvium hideg 
korszakából hátra maradt különös
ségeket őrzött meg. (Betula humilis 
és nana, Saxifraga hirculus, Sa
lix rozmarinifolia stb.) Gyakoriak a 
rovarevő növények s ezeknek is rit
kábban előforduló fajtáik. (Pinguicola 
vulgaris. Drosera rotundifolia, D. ob- 
ovata, D. longifolia stb.)

A vidék képének érdekes kiala

kulását figyelhetjük meg az erdők 
eloszlásában. Lenn a nyugati és déli 
völgyekben a tölgyfa az uralkodó, a 
székelyek cserfája. (Ugyan a valódi 
tölgy itt egyáltalán nem fordul elő). 
Rendszerint ezek tele vannak az 
élősködő fakinnal (Loranthus). Vi
szont a vadalmák és körtéket a fa
gyöngy (Viscum) lepi el. A tölgyek a 
850—900 m magas platón szokatlan 
messze felhúzódnak a Hargita felé. 
A lávaárakból felépített oldalgerince
ket már a bükk, gyertyán, nyár, nyír, 
stb. kevert erdeje fedi s csak a ge
rinchez közeledve lép fel a lucfenyő 
(ezen a vidéken úgy az erdei, mint 
a jegenye fenyő ritka !) Csíkban már 
mindenütt a fenyő az uralkodó s ép 
azért különös látványt nyújt növény
földrajzi szempontból a leszálló nye
reg részleteken a csíki tetőkre áthú
zódó lombos erdő. (A bükk a fenyő 
fölé kerül látszólag.)

A Hargita természeti viszonyai 
nagy hatással voltak a kialakúló 
népszokásokra is. Ahol a terület a 
közbirtokosság tulajdonában van, ott 
évszázados jogszokás folytán a ha
szon eloszíik a lakosság közt. Min
denki tudja, hány állat legeltetési jo
ga illeti meg és hány „terű“ fára tart
hat évenként igényt. A kaszálókat 
elárverezik s a befolyó jövedelem
ből közkiadásaikat fedezik.

Ahol a telkek magán tulajdon
ban vannak, ott valóságos alföldi ta
nyarendszer alakult ki. Ez a kép leg
érdekesebben éppen a végeláthatatlan 
platón figyelhető meg legjobban. A 
homoródalmási ember pl. ha oda 
haza a falu közelében levő földecs- 
kéin elvégezte a mezei munkát, „hát
ra megy a szállásokra“ ! Ez rendsze
rint egy lakóházból s egy istáló-csűr 
szerepét betöltő széna rakodóból áll. 
(Hej, de remek témák volnának ezek 
az etnográfusok számára 1) A szállás 
állandó formájára is van példa, mert 
a völgyekben, a Hargita alatti közsé
gekben a lakosság szaporodásával 
mind többen és többen szorulnak ki
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a tetőkre. Oroszhegynek egy ilyen 
nagyobb csoportban levő tanyái már 
külön községgé is alakultak Varság 
néven. Hasonló fejlődési állapotban 
vannak a köröndi tetőn lakók is, 
akiknek már két külön iskolájuk és 
kápolnájuk is van.

Ezeknek a világból kiesetteknek 
érdekes szokásaik alakultak ki. Szinte 
a regényíró tollára kívánkoznak a 
különböző primitiv és ötletes vadá
szati módok, a vad méh után leső 
s mézet szüretelő székely figurája, a 
hegyi vad patakok pisztrángfogó atya
fia, stb.

Van itt tehát élet s nem oly el
hagyatott a Hargita, mint azt gon
dolnék. Különösen nyáron zajos a 
hely. Alig van olyan részlete, ahol 
legelésző csordákat ne találnánk. Má
sik helyen a favágók, szénégetők za
varják a csendet. A Hargitát járók 
ismerik is aztán határukat s ha útba
igazításért fordulunk hozzájuk, van 
ugyan, mit hallgassunk. A nagy vá

ros zűrzavaros utcanévtömege nem 
bonyolultabb ennél, amit itt végig 
kell hallgatni. Hogy is ne, amikor 
egy szuszra fújja atyánkfia az út
irányt. „Kerüljön csak fel az ifiúr a 
Pál Máté árkánál a Diadom dombra 
s a Szakács-kert sirilejin a Köves-ol
dal megmászása után a Tiva-patak 
fejinéi ától az Egres-mocsárhoz s in
nen az Előhágón ától a Meszes ol
dal mentén a Nagyos-patakon átgá
zolva a Sövénygesztenye alatt újból 
ki s a Somlyó-kútjánál már a Lucs- 
szélén es lesz.“ így lehet eljutni Csík- 
szentimréről a hargitai Lucs mejjéke 
nevű óriási láühoz. (Aki nem hiszi, 
nézze meg, s kísérje figyelemmel a 
25000-es térképlap adatait.)

Egy egész kis külön világ ez. 
Más szokásokkal, nehéz munkában 
megedzett lélekkel ismerkedünk meg 
a Hargita vidékén. Nem csoda, ma 
is emlegetik a régi rigmust, hogy r 
„Hargitának híres neve, de keserűi 
a kenyere.“

Repülőgépen a déli sarkra.
Irta : HALÁSZ GYULA.

I.

Idestova húsz esztendeje, hogy 
Amundsen letűzte az emberiség lo
bogóját a déli póluson. A szántalpra 
erősített norvég lobogó ott lengett 
még a Sarkon, amikor harminchar
madra megérkezett Scott fáradt csa
pata Amundsen utolsó tanyahelyére. 
A Polheim-en hagyott sátorban levél 
várt reá : Amundsen levele. A leve
let haza hozta a tragikus sorsú hős. 
Ő maga csak a nyolcvanadik szé
lességi fokig jutott el visszatérő út
jában, ott veszett el éhségtől és fagy
tól dermedten a Nagy Jégperem hó
sivatagában.

1929 november 28-án új ember 
szállt síkra a déli sark megostromlá-

sára — új ember, a modern technikai 
új vívmányaival. Richard Evelyn 
Byrd-ről valóban elmondhatjuk, hogy 
„síkra szállt.“ Hajója hátán repülő
gépeket vitt magával s ahol Scott és 
társai arcuk verejtékével vonszolták 
szánjaikat a déli sark háromezer mé
teres fennsíkjának örök havában : 
Byrd könnyedén suhant tova célja 
felé.

Byrd nem hozhatott haza olyan 
kézzelfogható bizonyságot, olyan meg
ható ereklyét a déli sarkról, mint an
gol elődje, hiszen le sem ereszke
dem útja végpontján, csak elröppent 
felette. Repülőgépénél is sebesebben 
szárnyalt a diadalmas hír a téli szál
lás felé és onnan szerte a világba,.
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Tiogy új lobogót lenget a szél a déü 
póluson : Byrd lehajított selyemlobo- 

•góját.
A várva-várt hír hallatára ide

haza a kételkedők összedugták fejü
ket és a szerkesztőségek és kávé
házak asztalai mellől rohamra indult 
a gyanakvás és féltékenység. Voltak, 
akik tudományoskodó képet öltöttek 
és rosszaló fejcsóválással szörnyül- 
ködtek (odahaza, a fűtött szobában !) 
Byrd négyezer méteres délsarki he
gyei fölött. Mások az Orca gladiator 
nevű „gyilkos bálná“-ra igyekeztek 
rásütni, hogy ezek a félelmetes ten
geri szörnyek Byrd fantáziájának te
remtményei. A hegyek és a bálnák 
túlságos nagyok voltak az Íróasztal 
mellől ítélkező kritikusok szemében. 
Amundsen és Scott sátrai és lobo
góinak rúdja pedig a déli sarkon túl
ságosan parányi ahhoz, hogyelhigy- 
jék róluk, hogy a sark felett elröppenő 
Byrd sasszeme felfedezhesse a ma
gasból.

Pillanatra sem jutott eszükbe, 
hogy hátha nem is Byrd rádiózta 
világgá ezt a kissé csakugyan meg
lepő hírt, bár hiszen lehetetlennek 
nem is lett volna olyan lehetetlen, 
hogy az amerikai repülők csakugyan 
megpillantsák a norvég és angol ex
pedíció valamelyes nyomait. (Amint 
hogy egy másik helyütt valóban rá
akadtak Amundsen dobozba-rejtett 
híradására).

Ma már elnémult a kételkedés 
szava. Apróra ismerjük az amerikai 
•expedíció tüneményes sikereit. Meg
hatott izgalommal és gyönyörűséggel 
néztük végig a déli sarkról hazaho
zott páratlan filmcsodát.

*

Byrd délsarki hajója, a Norvé
giában vásárolt 512 tonnás, méteres 
bordájú, régi fahajócska — új nevén 
City of New York — 1928 augusztus 
25-én hagyta el New York kikötőjét 
a Larsen vontatókötelén. Társhajója, 
•az Eleanor Bolling, már úton volt

ekkor New Zealand felé. A két hajó 
december 2-án vett búcsút a lakott 
világtól. December 10-én (az első 
december 10-én, mert ez a nap is
métlődött, akkor szelték át ugyanis a 
180. délkört) — már óriási jéghegyek 
között imbolyogtak. 14-én a segítő 
hajó átadta szenét a New Yorknak 
és visszafordult.

Még a zajló jég között vergő
dött a hajó, amikor megérkezett a 
Graham-föld felett repülő Sir Hubert 
Wilkins rádió-üzenete az Antarktika 
amerikai oldaláról. Byrd nyomban 
válaszolt neki. Az ide-oda cikázó 
üzenetváltás hírei 63000 kilométeres 
utat jártak meg, órák alatt.

23-án a Larsen vontató gőzös 
magára hagyta a New York-ot. Kará
csony napján megpillantották a nyolc
száz kilométeres Nagy Jégfalat. 28- 
án pedig megérkeztek a Bálnák öb
lébe (Bay of Whales), a Jégfalnak 
arra a pontjára, ahonnan Amundsen 
szán-expediciója kelt útra a déli sark 
meghódítására tizenhét évvel előbb. 
Amundsen téli tanyája — a Fram- 
heim — közelében építették fel egész 
k;s városnyi telepüket: Little Ameri- 
ca-t (Kis-Arrerika) a 78 fok 40 perc 
déli szélességen. Ötvennégy lakója 
volt a „városnak.“ Közülük negyven- 
kettő telelt át a déli kontinensen.

Ideiglenes antennájuk segítségé
vel tüstént összeköttetésbe jutottak 
hazafelé tartó segítő hajóikkal. New 
Zealand-del és Amerikával. Később 
felépítették az olajkutakra emlékez
tető 21 méter magas rádió-tornyaikat. 
A légben szálló repülőgépjükről is 
üzeneteket váltottak New Yorkkal és 
hajóikkal. Fenn a levegőben tudták 
meg, hogy az Eleanor Bolling New 
Zealandből visszatérőben elérte a 
Nagy Jégfalat. Két újabb repülőgépet 
hozott magával. Három monoplánjuk 
volt ekkor, egy kerekes-szánlalpas 
„hernyó“-autójuk és nyolcvan eszki
mó kutyájuk.
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Márciusban hat ember négy ku
tyaszánon tizenöt méter mázsa eleség- 
-gel útnak indult délnek a geológiai 
expedíció előkészítésére. Öt napra rá 
szerencsésen visszatértek. Annál 
nyugtalanítóbb volt egyik repülő cso
portjuk távolmaradása a Rockefeller- 
hegyekben. Byrd maga sietett kegyet
len viharban a bajban levők segítsé
gére. Szerencsésen rájuk is talált és 
repülőgépjén megmentette a „hajó
törött“ Virginia utasait. Kétszer kel
lett fordulnia. Byrd utolsónak maradt. 
■(Ez 1929-ben történt, háromnegyed 
évvel a Nobile-expedició pusztulása 
után. Nobile, mint ismeretes elsőnek 
szállt fel a megmentésére érkező 
gépre és ezt sohse bocsátotta meg 
neki a világ.)

A baleset után már csak két gép
jük maradt.

Télen át egyremásra jöttek és 
mentek a rádióüzenetek szerte a vi
lágba. A legemlékezetesebb rádióbe
szélgetések egyike volt — amióta vi
lág a világ — beszélgetésük a mi- 
chigani egyetem grönlandi meteoro
lógiai állomásával! Egyik társuk, a 
norvég Petersen, anyanyelvén beszél
getett — télből a nyárba — a grön
landi állomás rádió-kezelőjével. He
teken át egyre-másra kapták a híre
det Eckener földkörüli repüléséről. 
Egyik nap magával a Zeppelinnel is 
üzenetet váltottak. Akkor éppen Penn
sylvania felett szállott az óriási lég
hajó. Napról-napra küldték a jelen
téseket a New York Times-nak. Ez 
volt az első eset, hogy délsarki ex
pedíció naponta hírt adhatott magá
ról a nagyvilág sajtójában.

Július 3-án a new-yorki hőhul
lámról kaptak hírt —53 fokos hideg
ben 1 Július közepén —57 fok alá 
szállt a hőmérő.

Érdekes összehasonlítanunk a 
Byrd-expedició észleléseit Amundsen 
adataival a léli hónapok átlagos hő
mérsékletéről (Celsius-fok), a téli szál
láson :

Byrd (1929) Amundsen (1911) 
július —426 —36'5
auguszt. —33'2 —44'8
szept. —42'2 —36*7
A 3 hónap hőmérsékletének átlaga 
pontosan megegyezik : 39'3 fok.

A geológiai szánexpedició segítő 
csapata október 15-én kelt útra dél 
felé. Nyolcvan kilométerenkint ele- 
ségraktárt állított fel a csoport. Út
közben 800 méterenkint letűztek egy- 
egy bambusz rudat, rajta narancs- 
színű lobogó. Ez a szín a legszem- 
beszökőbb a fehér havon. November 
elején a 81 fok 45 perc déli széles
ségen felállították a negyedik eleség- 
raktárt és visszafordultak- Három 
nappal később elindult a főcsapat 
(hat ember dr. Gould vezetésével), a 
Maud királyné hegységbe (Queen 
Maud Mountains). Szánjaik Norvé
giában készültek. Egyiket Amund- 
sentől kapták a déli sarkon kipró
bált szánjai közül. (Ez a kedves fi
gyelem is megcáfolja a féltékenység 
és irigység kegyetlen vádját.)

Gould csoportja a hegy lábánál 
állomást létesített. Ez volt a szán
expedició főhadiszállása, egyúttal a 
délsarki repülők támaszpontja kény
szerleszállás esetére.

II.
A déli sarkra sem csak úgy vak

tában szállottak el az utazók. Gon
dosan előkészítették útjukat. Novem
ber 19-én depó-elhelyező útra röp
pentek fel. A magasból jól látták a 
száncsoportok zegzugos ösvényét je
lölő narancs-szín lobogókat.

Fotografáló társuk, Mc Kinley, 
megszakítás nélkül az egész útvo
nalat lefényképezte, minden vesze
delmes rianást, mélységet, szakadé
kot. A 300. kilométeren túl megpil
lantották maguk alatt a lassan ván- 
szorgó geológiai csoportot, leveleket 
és eleséget hajítottak le társaiknak. 
Az Axel Heiberg gleccser alján (a 
déli szélesség 85. fokán) leszállottak. 
160 kilogramm eleséget helyeztek el.

t
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olajat, gazolint kályhát és egyéb fel
szerelést. Ezt az állomásukat Jose
phine Ford (Edsel Ford kislánya) ne
véről nevezték el. (Ez volt a neve 
Byrd . repülőgépének is, amelyikkel 
1926-ban elrepült az északi sarkra).

Gépjük motorját el sem állítot
ták. siettek a levegőbe emelkedni. 
Egy kényszerű leszállás másfél napra 
megakasztotta útjukat. A téliszállás
ról segítségükre jött a másik gép és 
nagyobb baj nélkül hazaérkeztek.

November 28-án a geológiai cso
port a Maud királyné hegylánc kö
zeléből kedvező időt jelentett a téli 
szállásra. Aznap délután félnégykor 
felszállt Byrd negyedmagával, hogy 
megállás nélkül elrepüljön a déli sark
ra. Utitársai voltak: Bernt Balchen. 
Harold June és Ashley McKinley. 
Este nyolc után elröppentek a geo
lógiai csoport felett, 600 kilométerre 
a téliszállástól. Ejtőernyőn ledobtak 
egy zsákot, benne légi fényképek, 
hazai rádió-üzenetek, levelek, ciga
retta és egyéb dolgok. A hegyekről 
felvett légi fotográfiák megkönnyítet
ték Gould geológiai kutatásait. Á légi 
utasok jól látták röptűkben, amint 
társaik odalenn megrohanták a leve
gőből érkező „zsákmányt“.

Nyílegyenesen igyekeztek az Axel 
Heiberg jégár felé. A hágó legmaga
sabb pontja 3200 méter. Jobbról-bal- 
ról magasba tornyosuló hegyek. Az 
Axel-gleccsertől jobbra másik, isme
retlen jégár tűnt fel. Hirtelen elhatá
rozással arrafelé kormányoztak. Egy
másután két hetvenkilós eleséges- 
zsákot löktek ki a gépből, hogy fel
jebb emelkedhessenek. (A repülőgép 
terhelése induláskor mindenestül 6700 
kilogramm körül volt.)

Szinte súrolták a gleccserhágót, 
amikor felette elsüvített a gép. Fenn 
voltak a délsarki fennsík tetején : sza
bad az út a pólus felé !

Éjféltájban Byrd hátranyujtott egy 
nehánysoros írást June-nak. Rádió
üzenet Liftle Americába :

„Számításom szerint a déli sark

közvetlen közelében járunk. Magasar* 
repülünk, hogy méréseket végezzünk. 
Hamarosan északnak fordulunk.“

„Ez az utóbbi mondat felesleges 
volt“ — jegyzi meg Byrd. — „Hiszen- 
a déli sarkról nem is repülhetünk 
tovább másfelé, mint észak felé.“

Nyolcszáz méter magasságban 
kóválygott velük a gép a déli sark 
felett, azon a ponton, amely körüP 
pillanatok alatt mából a holnapba 
vagy a tegnapba röppenhettek s ahol 
délnek vivő útjuk szempillantásnyi 
idő alatt északnak csapott, bár nyíl
egyenesen haladtak tovább.

Kinyitották a repülőgép csapó- 
ajtaját és leejtették rajta az amerikai 
lobogót. Kegyeleíes megemlékezésüt 
az előttük járó Amundsenre és Scott 
kapitányra, a norvég és a brit lobo
gót is magával vitte Byrd a déli. 
sarkra.

„Éjjel“ egy óra 55 perckor visz- 
szafordultak. Egyetlen gondjuk az 
volt, hogy megtalálják azt a gleccser
hágót, amely felett légi útjuk vezetett 
a sarki platóra. Az Axel Heiberg 
gleccser aljára érve szerencsésen le- 
szállottak. A hegy lábánál elhelye
zett készletekből felvettek 200 gallon 
gazolint és otthagytak mintegy 16fr 
kilogramm eleséget Gould csoportja 
számára.

Délelőtt tiz óra tiz perckor földet 
ért a lábuk téli szállásukon, Little 
America-ban. Álomszerű útjuk véget 
ért, Tizennyolc óra 41 perc alatt két
ezerötszáz kilométernél nagyobb utat 
száguldottak be. Magukkal hozták 
ennek az óriási darab földnek képét 
és légi térképét.

A szerencsekivánatok özöne „hul
lott“ alá — valósággal az égből ! — 
az amerikai repülőkre. Megérkezett 
Hoover elnök és az Unió képviselő
házának üdvözlete és köszöneté.

*

Hatodnapra Byrd, negyedmagá
val, megint levegőbe emelkedett dia
dalmas gépén. Északnyugatnak röp-
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(Szilédy Z.: Vraca)
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26. tábia. A FÖLDGÖMB II. 4.

V raca felvége (Szilódy Z.: Vraca)

Százéves bodzafa és százéves bolgárház V racán. (Szilády Z : Vraca)



A FÖLDGÖMB II. 4. 27. tábla.

V ra ca : út fölé tám aszkodó (örök ház (Szilady Z-: Vraca)

V racai s z o ro s : török házak. (Szilady Z-. Viaca)



28. tábla A  FÖLDGÖMB 11. 4.

Bodorfenyő lápja erdei fenyőkkel a H argita gerincen
(Bányai J.! A székely Hargitából)

Kishomóród patak  völgye a  H argita platóba mélyítve.
H Hargita CSÚCS, Pl =  plató. (Bányai J.: A székely Hargitából
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pentek el az Edward király földjén 
túl elterülő ismeretlen hegyvilágba.

„Olyan látvány gyönyörködtette 
szememet,“ — írja Byrd — „ame
lyért a világ végére is szívesen el
megy az ember és örömest kockáz
tat meg bármit is.“

Az új földet feleségéről Marie 
Byrd földjének nevezte el és birtokba 
vette az Egyesült Államok nevében.

A geológiai csoport is behatolt 
az új föld belsejébe karácsony előtt.

„Itt vagyunk a Marie Byrd föl
dön“ — érkezett a rádió-üzenet 
Gouldtól — „az első emberek, akik
nek lába amerikai földet érint az 
Antarktikában.“ — Másnap kitűzték 
az amerikai lobogót. Karácsony nap
ján Gould az Axel Heiberg gleccser 
alján, a Betty-hegyen rábukkant A- 
mundsen híradására. Byrd megha
tottsággal emlékezik meg hős bajtár
sáról.

Január 19-én a geológiai szán- 
expedició — Gould, Vaughan, Goo- 
dale, Crockett, Thorne és O’Brien — 
szerencsésen megérkezik a téli szál
lásra. Kétezer kilométernél nagyobb 
távolságot jártak meg. Avatatlan kez
dőkként mentek el és veterán szán
utazókként tértek haza.

*

Január 21-én megint levegőbe 
emelkedett Byrd, ezúttal ötödmagá
val. A Nagy Jégperem belseje felé 
röpültek el mintegy 225 kilométer
nyire. Meglepte őket, hogy a 80. szé
lességi fokon (a nyugati hosszúság 
73. fokán) a jégből kimeredő szik
lákra bukkantak. Ezzel együtt négy 
olyan pontja ismeretes a Nagy Jég
peremnek, ahol szárazföldi talapzatra 
támaszkodik a déli sarkvidéknek ez 
a titokzatos lebegő jégtömege.

Röptűkben jutott el hozzájuk 
London rádió-üzenete a téli szálláson 
keresztül. Byrd tüstént válaszolt a 
New York Times állomásának köz
vetítésével. A Bolling hajó is jelent
kezett, a világűrön á t : jelentette, hogy

24 órával előbb elindult New Zea- 
landből dél felé. A New-York hajó 
is életjelt adott magáról a zajló jég 
közeléből. A bálnavadász hajókról 
érkező jelentések aggasztóan hang
zottak : félő volt, hogy ezen a nyá
ron (mert január júliusnak felel meg 
a déli félgömbön) nem enged fel a 
befagyott tenger és a segítő hajók 
nem juthatnak el az utazók téli ta
nyájára, hogy hazahozzák őket.

Amerikában komor hírek keltek 
szárnyra az expedíció válságos hely
zetéről. Most tudjuk meg Byrd rész
letes leírásából, hogy, a hírek túloz
ták a veszedelmet. Éhínségtől nem 
kellett íartaniok. Nyugtalanító volt a 
helyzet, de csak azért, mert az uta
zók egészségi állapotát megviselték 
az esztendeje tartó erőfeszítések, a 
viszontagságos élet, és egyik társuk 
vakbél-bántalomban szenvedett. Fe
nyegető volt, hogy sürgős műtét vá
lik szükségessé. Ezért félt Byrd a 
második téltől és ezért határozta el, 
hogy segítséget kér a zajló jég szé
lén cirkáló halászhajóktól, jöjjenek 
értük és vegyék fel a betegeket. A 
rádió-hírre az a válasz érkezett, hogy 
a hajók már elindultak észak felé és 
csak akkor fordulhatnak meg, ha 
Norvégiából parancsot kapnak erre 
gazdáiktól. Kiderült, hogy a segítség- 
nyújtás hatszázezer dollárba kerülne.

Byrd rádión utasította a Bolling 
kapitányát, hogy fölösleges szenét 
adja át egyik bálnavadász hajónak, 
tartalékul a New York számára, ő 
maga meg térjen vissza azonnal New 
Zealand-be.

A helyzet ekkor csakugyan kri
tikus volt. Február 7-én érkezett csak 
meg a hír, hogy a New York hajó 
átvágta már magát a jégzajláson. 
Negyvennégy napos hősi küzködés 
után, február 18-án a New York fel
tűnt végre a szürke szemhatáron! Más
nap reggel már el is indult hazafelé 
az expedíció valamennyi tagjával és 
március 10-én szerencsésen partot 
ért New Zealand-ben,
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Byrd minden ragyogó sikere 
mellett arra a legbüszkébb, hogy va
lamennyi útitársát hazahozta vakmerő 
vállalkozásából.

Hónapokkal később került csak 
sor arra a szemkápráztató ünneplésre, 
amellyel New York városa, majd pe
dig Washington, az Unió fővárosa, 
ölelte keblére hazatérő hősi fiait. A 
washingtoni National Geographic So
ciety páratlanul fényes ünnepén Hoo

ver, az Egyesült Államok elnöke adta 
át Byrdnek és társainak a földrajzi 
társaság külön érmeit, az a messze 
földeket bejárt férfiú, akiről méltán 
mondotta az ünnep ötletes szónoka, 
hogy a világ minden részében meg
fordult, csak az északi és a déli sar
kon nem, de bizonyára oda is elment 
volna, ha ott éhező gyermekek és 
szenvedő emberek várják, hogy se
gítsen rajtuk.

Cordoba.
Irta : MÁRTON BÉLA dr.

Szorongó érzéssel indultam Cor- 
dobába. A Baedeker ugyan a székes- 
egyházzá vált mecseten kívül egyéb 
látnivalót alig igér. Ha a spanyol va
sút ismerné a ruhatár intézményét, 
még talán megszállni sem kellene a 
városban, mert a mecset megtekinté
sére elég volna fél nap is. Csakhogy 
bármilyen megbízható vezető is ez a 
hires utazókönyv, azt még sem tudja 
megjósolni, hogy milyen hangulatot 
talál az utas a felkeresett helyen. 
Hátha téved Cordoba értékelésénél? 
Hiszen ez a város egykor — immár 
csaknem 1200 éve — a nyugati arab 
birodalom székvárosa volt. Itt volt az 
arab hódoltság idejében 755—1236-ig 
a tudományos világ középpontja, a- 
meiynek 80 iskoláját, hires egyetemét 
még nyugatról is sokan felkeresték, 
hogy az orvostudományokat, bölcsé
szetet, nyelv- és költészettant, termé
szettudományokat, építészetet, vegy
tant tanulmányozhassák neves tanító- 
mesterektől. Itt tanította A1 Gebr az 
algebrát, a csillagászatot és építésze
tet. A kalifának 600.000 kötetből álló 
könyvtára magában foglalta az akkori 
kor minden fontos ismeretét. Nagy 
emberek kerültek ki ebből a város
ból. Itt született a sok között a két 
Seneca is.

A kalifa könyvtára ugyan meg
semmisült, de talán még lesz nyoma 
annak a fénykornak, amelyet az Oma- 
jidák idejében Cordoba élt. A hires 
mecset, amelybe éppen úgy el kel
lett zarándokolnia az igazhivőnek éle
tében legalább egyszer, ahogyan fel 
kell keresnie Mekkát is, ennek a nagy 
kornak az emléke. De talán lesz még 
nyoma annak is, hogy egykor 1 millió 
lakosa volt e városnak és a tanulni- 
vágyók ezrei gyűltek ide. Hiszen 200 
ezer háza, 3000 mecsetje, 4300 mi
naretje volt ebben az időben. A sok 
idegent 6000 karavánszeráj — ma 
szállodának mondhatnók — fogadta 
be és 900 nyilvános fürdő állt a la
kosság és a zarándokok rendelkezé
sére. A nagy forgalmat tanúsítja az 
is, hogy 85.000 boltról tudnak a fel
jegyzések.

Cordoba az arab birodalomnak 
tehát nemcsak Athénje, hanem igen 
élénk forgalmú s bizonyára ezért a 
leggazdagabb városa is volt. Ez a 
fényes kor talán mégsem múlt el 
nyom nélkül és ha a német utazási 
könyv szárazon és nem csábítólag 
beszél is róla, talán mégis megőrzött 
némi emléket és tud legalább halvány 
képet visszaadni hajdani nagyságáról.

E gondolatok járnak a fejemben.
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rmíg a vonat a Guadalquivir síkságán 
.'Sevillából Cordoba felé szalad. Az 
■egyhangú, letarolt szántóföldekkel, le
gelővel, tengerivel borított alföld nem 
igen tudja magára vonni figyelmemet. 
Az arab mesevilág jár az eszemben. 
A gyéren szétszórt olajfákról a pál- 
máskertekre gondolok, az elmaradó 
kisebb-nagyobb falvak apró házai a 
csillogó napfényben márványpalolák- 
nak tetszenek. Alig gondolok arra, 
hogy ahol ilyen sűrűn következnek 
egymásután a helységek, ahol ilyen 
gyakran láthatók legelésző állatok, 
mint itt, ott termékenynek kell lennie 
a  földnek és lakottnak a területnek. 
Olykor-olykor egy nagyobbacska zöld 
sziget merül ki abból a vörösszínű 
talajból, amely a vidéket befedi. Olyan 
üdezöldek ezek az öntözéssel meg
teremtett oázisok, mint valami szép
séges szőnyeg, amely a palota köve
zetét borítja. A felszántott föld még 
a város birtokáért kiontott vértől ilyen 
piros? Talán ezek a véres emlékek 
vonaglanak át rajta, ezért olyan hul
lámos helyenként? A hegyek, ame
lyek Sevilla tájékán a sikságot még 
nagy távolságban kisérték, Cordoba 
szomszédságában már egészen közel 
kerültek hozzánk. A Sierra Moréna 
ereszkedik a város elé, hogy szép 
keretet adjon neki. Végre kb. 3 órai 
utazás után benn vagyok Cordobában.

Zegzugos, tekervényes utcák, 
amelyekbe hosszabb-rövidebb zsák
utcák torkollnak, vezetnek a mecset 
felé. Kétemeletes és mégis alacsony, 
erkélyes házak olyan szűkre szorít
ják össze az utcát, hogy a gyalogjá
rón alig tud kitérni két ember egy- 
nás elől s az itt szokásos módon 

alaposan megterhelt öszvér szinte for
galmi akadályt alkot az úttesten. Pe
dig olykor még autó is erőlködik raj
tok. Kegyetlenül rossz kövezetén még 
gyalogolni is vezeklésszámba mehet
ne, milyen zökkenések között buk
dácsolhat e macskafejes köveken a 
kocsi ? 10 óra elmúlt már. A nap 
magasan jár az égbolton s a szűk

utcákat teljesen bevilágítja. Alig akad 
egy-egy tenyérnyi árnyékos hely az 
utca valamelyik beszögelésénél. Az 
utcák elég néptelenek. Egyszerű öl
tözetű nők sietnek a piacról hazafelé 
s a keskeny homlokzaton alig két 
ablakkal biró házak olyan némák, 
mintha kihalt városban járnánk.

Már azt hiszem, hogy eltévedtem, 
mikor a kopott házak tömkelegéből 
egyszerre elémtoppan a székesegy
ház, vagy amint még a régi nevén 
emlegetik : a mezquita. Mélyen elszo
morító látvány tárul elém ! A 10—20 
m magas falak, amelyek az épületet 
négyszögletesen közrefogják, az el- 
hagyatottság. a szegénység sivár ké
pét mutatják. Ez az elhagyatottság 
nem az Alhambra bástyáinak roman
tikus magánya, ahoi a fű növi be az 
utat s a falakat repkény futja be. Ez 
a nyomor elhagyatottsága. Az ócska 
falak málladoznék; olyan, mint a 
rongyokba burkolt piszkos testű kol
dus. Körülötte feldúlva a kövezet ; 
javítják. Porban fürdenek a falak, 
porfelhő kél a lábunk nyomán s a 
levegőt szinte színessé teszi. Minden
felé papirosdarabok hevernek. Szur- 
tos gyerekek viháncolnak, öreg, száz 
ránccal barázdált arcú, megroggyant 
testű asszonyok tereferélnek, fegyen- 
ceknek tetsző férfiak ődöngnek a fa
lak körül. Üdítő jelenség, ha egy-egy 
fiatalabb nő tűnik fel a riasztó kör
nyezetben. Kopottas ruhája kiáltja 
ugyan a nélkülözéseket, de legalább 
arca nem sírja a gondot és az el
múlást.

Nem enyhíti egyetlen derűsebb 
szín sem ezt a vigasztalan képet, mig 
a kb. fél km hosszúságot kitevő fa
lakat körüljárom s kerülgetem a kő
rakásokat. A hódító spanyolok az 
egykor 19 kapuból csak 3-at hagytak 
meg, a többit befalazták a sok osz
lopos és boltozatos ablaknyilással 
együtt. El akarták tüntetni a gyűlölt 
mór világ emlékeit s ez annyira sike
rült, hogy ma már a templom belse
jén kívül úgyszólván semmi sem em-
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lékezlet Cordoba egykori nagyságára 
és gazdagságára. Hol van már az a 
80.000 palota, amely az Omajidák 
korában díszelgett Cordobában, hol 
vannak előkelő tu lajdonosai?...

Cordoba ma kis vidéki városnak 
látszik. Kisvárosi hangulat fogadja az 
utast már álmos vasúti állomásán. A 
Gran Capitan, ez a térnek is beillő 
szeles aszfaltozott utca új és modern 
emeletes házaival sem tudja felkel
teni azt az érzést, hogy nagy városba 
érkeztünk. A Jöcögő szállodai om
nibuszon kívül alig van egy-két jármű 
az utcán és ha el-elsuhan is egv-egy 
autó, néplelen, egyszerű berendezésű 
kávéházai, néhány üzletének szegé
nyes kirakatai, a tágas utcában szinte 
elvesző egyszerűen, a legtöbbször in
kább szegényesen öltözött járókelői 
mind-mind a kisváros egyhangú éle
tét mutatják. A vakító napfény még 
élesebben feltünteti azt az ellentétet, 
ami a kisvárosi élet és a nagyvárost 
utánzó főút között van. Estefelé, ami
kor már valamelyest enyhült a leve
gő, ugyan népesebb lesz a Gran Ca- 
pitán is, a kávéházak elé kitett asz
talokat elfoglalják iparosoknak, kis' 
kereskedőknek látszó férfiak és zub- 
bonyos munkások, a sétálók közölt 
jobban öltözött fiatalemberek is akad
nak, de a kép mégis csak az, ami 
a reggeli órákban : kis város.

Az egykori gazdagságból nem ma
radt más, mint a mesquita. De ez az 
egy is sokat beszél Cordoba régi 
nagyságáról. Az egyik kapun belép
ve a narancsudvarban találjuk ma
gunkat. A téglalapalakú, oszlopcsar
nokkal közrefogott nagy teret szabá
lyos sorokba ültetett pálma- és na
rancsfák töltik ki, közöttük 5 már- 
ványkút, amelyekben egykor a mo
hamedánok mosakodtak, mielőtt a 
mecsetbe mentek. Ma nyilvános ku
tak, ahonnan az asszonyok, leányok 
hordják a vizet. Az udvaron egy kis 
patak csordogál keresztül. Az oszlo
pok között kopott, nem egyszer gya
nús külsejű férfiak üldögélnek. Lop

ják a napot. A mohamedánok ugyarn 
ezt a tétlenséget szemlélődésnek ne
vezték, amelyre ezt a békét, nyugal
mat árasztó udvart igen alkalmasnak 
mondták. Bár a vizhordó nők jön- 
nek-mennek, mégis megnyugtató ha
tást vált ki. Elragadtatást azonban 
nem érzek. A nap forró sugaraiban,, 
vakító fényében minden vonal élesen 
látszik. A fák árnyékának halvány 
fekete foltja alig mer elmozdulni a 
lombkorona alól, mintha védelmet 
keresne a kijózanító fehér fény elől, 
amely elárasztja az udvart.

Az oszlopcsarnokbol közvetlenül 
a székesegyházba jutunk. A  csalódás 
érzete, amely azóta nyugtalanít, ami
óta Cordobában vagyok, egyszerre
elröppen. Eddig soha nem látott és 
el nem képzelt kép nyűgöz le. Osz
loperdőben vagyok. A nap elég mé
lyen bevilágít az oszlopok közé, de 
befelé mégis egyre nő a homály s 
már csak inkább sejthető, mint lát
ható az, hogy az erdő még ott, a. 
távolban sem ér véget. Az oszlopok 
nem emelkednek olyan magasra, mint 
a gót templomokban. Átlagban csak 
4 m magasak, de igy annál jobban 
csodálhatjuk változatosságukat. Fehér 
márványból van a legtöbb, de van
nak jaspisból. tarka brecciából, grá
nitból, porfirból valók is. Talapzat' 
nélkül emelkednek ki a jórészt tég
lából. ilt-ott márványlapokból álló- 
padlóból és különböző fejdíszben 
végződnek. A 860 oszlop legtöbbje 
sima, de van közöttük csavart és ki
vájt felületű is. Valami egész szokat
lan szépséget adnak ennek a nagy
szerű alkotásnak azok a vörös és 
sárgásfehér sávokkal díszített félkör 
és patkóalakú ívek, amelyek az osz
lopokat összekötik.

Az aranyozott mennyezetről egy
kor 280 csillár és 7425 lámpa vilá
gította be a mecsetet és három világ
részből idesereglett zarándokokat. E 
lámpák a csillagokat jelképezték. Egy 
feljegyzés szerint minden évben 120 
font illatszer és 24.000 font olaj fo-
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ígyott el a világításra. A zarándoko
kat Mohamed második utódja, Omár 
kalifa által sajátkezűleg írt és vérével 
befecskendezett hatalmas, drágagyön
gyös, aranylemezekbe kötött korán, 
amelyet Két embernek kellett felemel
nie és Mohamed sarka vonzotta, a- 
mely állítólag itt volt eltemetve. Mind
kettő az egyik imafülkében volt. En
nek az imafülkének — mihrabnak — 
gazdagon díszített fala van és egy 
darab márványból kifaragotí kagyló
alakú kupoláját két zöld és két kék 
oszlop emeli 9 m magasra. A bolt
ívek olyan finomak, mintha nem is 
márványból, hanem csipkéből készül
lek volna.

Lenyűgöző látvány lehetett, mi
kor az ezernyi zarándok térden 7-szer 
körülcsúszta ezt a fülkét A kikopott 
kőpadló ma is tanúskodik hitbuzgó- 
ságukról. Mégis örülök annak, hogy 
a templom most néptelen. Két róm. 
kát. pap, egy-két magamfajta kiváncsi 
ember nézegeti az oszlopokat, faldí
szeket ; egészen elveszünk e hatal
mas arányokban. Mint minden régi 
emléket, úgy a mezquitát is állandóan 
javítják, de emellett óvatosan kutat
ják és kihántják a befalazott oszlo
pokat, falakat és egyéb emlékeket. A 
kapuk régi szépségét is iparkodnak 
helyreállítani. Kit tudja még, milyen 
értékek fognak idővel napvilágra ke
rülni. De még a mai arányaiban és 
szépségében is nyilvánvaló, hogy nem 
egy emberöltő alkotása volt.

A 100 évig tartó építkezés meg
indítója a cordobai kalifátus megala
pítója. 1. Abderrhaman volt, akinek 
sikerült megmenekülnie abból a vér
fürdőből. amelyet Abud Abbas Szí
riában és Egyiptomban a csatában 
legyőzött Oinajida Merván családjá
ban rendeztetett. 756-ban Cordobába 
került s itt megalapítván a kalifátust, 
elhatározta, hogy olyan mecsetet épít
tet, amely a mekkaival fog vetekedni. 
Tervét olyan komolyan vette, hogy 
még maga is naponként 1 órát dol
gozott az építésnél. Uralkodása áldá

sos volt, mert a gazdasági és szellemi 
élet egyaránt fellendült, a város la
kossága növekedett s a zarándoklás 
is megindult. A mecset már nem 
győzte befogadni a sok hívőt, ezért 
utódai egyre bővítették és szépítették. 
Mikor azután a spanyolok 1236-ban 
elfoglalták Cordobát, a menekülő ara
bok a Mohamed sarkát rejtő fülkét 
befalazták. Majd kb. 300 év múlva a 
cordobai káptalan elhatározta, hogy 
a mecsetet keresztény templommá 
alakítja. Tervüket a cordobai tanács 
tiltakozása ellenére, a nem informált 
V. Károly engedélyével végre is haj
tották. Az oszloperdő közepéből 63 
oszlopot kiemeltek és ennek helyére 
építették a templomot. Ez is igen dí
szes, de megrontotta a mecset bel
sejének arányait. V. Károly ki is fa
kadt, mikor meglátta a rombolást : 
Olyasvalamit építettetek ide, amit más
hova is építhettetek volna, de olyant 
pusztítottatok el, ami egyedül állt a 
világon.

Mialatt a mecset történetén tű
nődve járok-kelek az oszloprenge
tegben, egy férfi szegődik mellém. 
Nem értem mit mond, mert spanyo
lul beszél. Amint azonban angolul, 
majd franciául érdeklődik a nemze
tiségem iránt, tisztába jövök vele. 
Idegenvezető. Néhány pezetáért el
mondaná, amin éppen most gondol
kozom. Mikor látja, hogy egyik kér
désére sem válaszolok, kifogástalan 
németséggel árulja el, hogy csoda
szépen beszél ő németül is, ha ne
talán inkább e nyelven parancsol
nám magyarázatait. Az a hangulat, 
amely ebben a mesevilágban magá
val ragadott, a legnagyobb veszede
lemben forgott. Miként rázzam le ma
gamról békésen és mégis rögtön ér
vényesülő eredménnyel ezt az em
bert? Hozzáfordulok s magyarul 
mondom neki: Nem értem, mit mond. 
Váratlanul éri a sohanem hallott be
széd. Megrökönyödve néz reám és 
újra angolul kérdez. Megismétlem, 
hogy nem értem és én is kérdő arc-
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cal nézem őt. A következő pillanat
ban sarkon fordul és gyorsan eltűnik 
az oszlopsorok között. Ezt a mód
szert később is sikeresen alkalmaz
tam, mikor a hívatlan idegenvezetők
től meg akartam szabadulni-

Dél felé jár az idő. Amikor a 
vizhordó nőktől egyre mozgalmasabb 
narancsudvarba nézek, meglepődve 
látom, hogy a fák elrendezésük foly
tán a templom oszlopai folytatásának 
látszanak. A narancsudvar valóban 
a mecset szerves része, nemcsak 
azért, mert itt vannak az imádkozás 
előtt végzendő mosakodásra szolgáló 
kutak, hanem a mecset és az udvar 
alaprajzának megegyezéséért is. Ez 
jut kifejezésre a kettőt közrefogó fal 
megépítésében is.

Kis ideig még élvezem az ele
venséget, amely az előbbi nyugalmat 
felváltotta, egy pillantást vetek még 
az egyik sarokba épített toronyra s 
mielőtt még megszólalnának a nagy 
zenebonájukról hírhedt harangok ben
ne, sietek a közelben lévő Guadal- 
quivirhez.

Az álomvilágból újra a minden
napi életbe zökkentem vissza. Poros 
utca vezet a folyó partjára. A nap 
élesen világít meg minden piszkot és 
szemetet, amely a folyó szárazon 
maradt medrében felhalmozódott. Az 
iszapos víz — kb. annyi, mint nyári 
vízálláskor a Tiszában Szolnoknál — 
lomhán vánszorog, mintha a forróság 
lustítaná el. A túlsó parton a külváros 
látható. Ma csak ez az egy tartozik 
Cordobához, pedig a mórok idejében 
28 feküdt a falakon kívül. A régi 
római eredetű kőhidon, amely a belső 
várossal összeköti, egyetlen ember 
sem mutatkozik. Néptelen a magas 
kőpari mellett vonuló utca is. Mintha 
lakatlan vidéken volnánk, olyan a 
tájék képe.

Kihaltak a városba vezető utcák 
is. Széles, poros utcán, aiacsonyabb- 
magasabb egyszerű házak között ju
tunk vissza a belvárosba. A perzselő 
forróság elől, aki csak teheti, a há

zakba menekül. A széles utca azután» 
beleolvad a zegzugos utcák tömkele
gébe. Egyszerre benn találom maga
mat a belváros közepében. Moder
nebb házak, kirakatos üzletek, széle
sebb utcák és eleven forgalom vált
ják fel az eddigi unalmas kisvárosi 
életet. Most már megértem azt is, 
miért poros még a széles Gran Capi- 
tán levegője is. Az egyik apró teret 
szélesítik. A tér egyik oldalának ösz- 
szes házait bontják s a romok mögött 
már egész házsor épül. Vasvázas
házak, mint ahogyan az amerikaiak 
építkeznek. Az új tér megtartja régi 
alakját, azonban sokkal tágasabb, 
levegősebb lesz. Az a sok új ház, 
amelyet a város belső részében lát
hatunk. azt mutatja, hogy amiként 
egész Spanyolországban, úgy Cordo- 
bában is előttünk, elképzelhetetlen- 
arányú építkezés folyik. Városrészek 
kerülnek csákány alá, hogy újaknak, 
moderneknek adjanak helyet. Ha 
csak néhány évig is tart ez az épít
kezési láz, a festői, romantikus Spa
nyolország eltűnik s olyan tucat-vá
rosok fogiák az országot megtölteni, 
amilyenek elszíntelenítették Európa 
nagy részét. Szélesebbek lesznek az 
utcák, magasabbak a házak, több- 
lesz a levegőjük, de hangulatot többé 
nem találunk bennük.

Cordoba ugyan még a forgalma
sabb belvárosa mellett is csak kis és 
szerény város. A múlt nagyságából 
a mezquitán kívül alig-alig őrzött meg 
valamit. De a mór mindennapi élet 
sok jellemző vonását azért még meg
tartotta. Még vannak kedves kis terei, 
amelyekben éppen csak megfordul
hatunk. Tér, amely félkört alkot. Si
kátor, amely az emeletes ház alatt 
halad. Zugok, ahová mint idegenek 
talán szorongva megyünk, félve va
lami kellemetlen kalandtól. Maga» 
falak között félkörben kanyargó kes
keny utcák. Házak, amelyeknek nine» 
az utcára néző ablakuk. Utcanevek, 
amelyek szokatlanul hangzanak ne
künk : Moisers, Moriscos.



Kíváncsian fordulok be az utób
biba. Úgy érzem, hogy a régi Cordo- 
bába jutottam. Egyenes utca a szo
kott keskeny járdával és úttesttel, régi 
vasrácsos ablakú emeletes házakkal. 
Egyszerű munkás emberek lakják. 
Egy autó szalad végig a kissé emel
kedő utcán. Fehér humuszos arabok 
ülnek benne s előkelő megjelenésű 
arab a vezetője is. Nem mindennapi 
látvány lehet, mert az utca közön
sége is olyan érdeklődéssel nézi, mint 
én. Az egyik kapu előtt álló közép
korú nő — talán valamelyik munkás 
felesége — csúfolódóan nevet, sőt 
hogy érzéseit félre ne értsék, orrot 
mutat az autó után. Az arabok nem 
látják, de valószínűleg akkor sem 
törődtek volna vele, ha nem a hátuk 
mögött játszódik le ez a jelenet. A 
keresztények mór-gyűlöletét — ime — 
még századok sem tudták kiirtani. 
És valószínű, hogy Marokkóban az 
arabok fejezik ki ellenszenvüket az 
autózó keresztényekkel szemben. A 
gyűlölet hatalmasabb érzés, mint a 
szeretet, mert sokkal tartósabb.

Amint a kapukon benézek, meg
lepetve látom, hogy itt nincsenek 
patiok. Olyan a ház belső elrende
zése, mint a mór utcáké. A szűk, 
pár lépés hosszú kapualjból jobbra- 
balra benyílók látszanak, mintha 
zsákutcák volnának. Azután újra né
hány lépés hosszúságban folytatódik 
s az udvarba nyílik, amely mintha 
kis térré táeulna. Idenyilnak a laká
sok. Minden ház szinte lármásan 
hirdeti, hogy a szegénység zsúfolódott 
itt össze.

Az igazi keleti életet azonban 
még sem itt, hanem az oszlopcsar- 
nokos, emeletes házakkal körülvett 
vásárcsarnok környékén láthatjuk. 
Apró boltok sorakoznak szorosan 
egymás mellett. A legtöbb korcsma, 
de szatócsok és iparos műhelyek is 
sűrűn akadnak köztük. A mesterek 
azonban nem a sötét helyiségben, 
hanem a szabadban dolgoznak. Este 
fél 8 óra van, az ebéd ideje. A kis

korcsmákban, meg az udvarokban 
már tálalnak a vendégeknek. Csupa 
munkás ember, akik lármásan, gesz
tikulálva, nevetve beszélgetnek. A lár
mát fokozza egy varrógép zakatolása, 
a cipész kalapálása ; vigan dolgozik 
még a kosárfonó és még elég a vi
lágosság ahhoz is, hogy az órás is 
dolgozhasson az oszlopcsarnok kül
ső szélén. Olyan a kép, mint a mo
hamedán városok bazárnegyedében, 
a carsijában. A vásárteret egy 3 eme
letes ház udvarra nyíló oldala zárja 
be. Az emelet vaskorlátait alig lehet 
látni a száradásra kitett ruhaneműk
től. Fásult arcú, kopott ruházatú nők 
a korlátra könyökölve bámulnak aiá 
a mozgalmas térre. Szitkozódás, ének, 
visítás, veszekedés, gyereksírás, ka
cagás szinte felvetik a házat. Olyan 
hangzavar tölti be a levegőt, mint a 
tébolydában. A téren tollpelyhek száll
dogálnak a levegőben s a gyerekek 
ordítozva örülnek a látványnak. Az 
oszlopcsarnokban jönnek-mennek az 
emberek, mindegyikről lesír a sze
génység. Mintha Cordoba 81.000 la
kosa ide zsúfolódott volna. A nagy 
nyilvánosság nem zavar egy kisebb 
fiút abban, hogy az egyik korcsma 
ajtaja mellé kuporodva tegyen eleget 
a természet rendjének. Nincs senki, 
aki megütközne rajta. Öszvérgané és 
zöldséghulladék lepi be a csarnok 
környékét. Összeseprik ugyan, de a 
kövezet lemoshatatlanul foltos marad. 
A melegben rothadó növények és 
trágya szaga összevegyül a korcsmá
ból kiáramló olaj és olajos ételek 
szagával s orrfacsaró bűz terjeng a 
tikkadt levegőben.

Riadtan menekülök e helyről s 
oázisként hat reám a Gran Capitán 
mögött elterülő városi park. Lombos 
fái árnyékában öreg urak üldögélnek 
a padokon, az utakon és tereken 
fiatal emberek és leányok sétálnak 
vagy hallgatják a jazz bandet meg 
a rádiót, amelyet a tér egy részét 
elfoglaló néhány asztalból álló ven
déglő tulajdonosa helyezett el gyér
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számú vendégeinek szórakoztatására. 
Miként egész Spanyolországban, úgy 
Cordobában is ezek a vendéglők nem 
a szeszes, hanem a hűsítő italokból 
érnek el nagy forgalmat. A nemesebb 
szórakozásról népkönyvtár gondos
kodik. Mire reáakadok az épületre, 
amelyben el van helyezve itt a park
ban, már beesteledett, ezért nem lát
hattam, hogy milyen a látogatottsága. 
A park közönségének többsége a 
játszadozó gyerekekből telik ki. Itt is 
sok a szökőkút, amelyek nemcsak a 
szemnek akarnak tetszeni, de inni 
is lehet a vizükből. Az egyik vízme
dencében azonban, amelyet kacsák 
usztatására használnak, egy csepp víz 
sincs, hanem vastag sárréteg borítja 
a fenekét.

A melegtől tikkadtan, a járáske
léstől izzadtan és porosán megyek 
vissza szállodámba. Tisztálkodni kel
lene. Megnyitom a vízvezeték csap
ját, de „nem íolik“. Persze nyár van, 
a vizek megapadtak. No sebaj 1 Majd 
lesz télen és tavasszal, mikor az eső 
újra megduzzasztja a folyókat. Ak
kor egészen bizonyosan kap egész 
nap vizet még ennek az előkelő szál
lodának a második emeleti lakója is 
a vízcsapból.

Este 10 órakor a hőség még 
mindig szinte tűrhetetlen. Nem bírom

a szoba levegőjét s kimegyek a sza
badba. A Gran Capitán és a Plaza 
de Cánovas most tele van sétálókkal. 
De e mozgalmas, lármás útba egé
szen keskeny utca nyílik. Olyan csönd 
van benne, mintha nem élne senki 
ezekben az emeletes házakban. Tit
koktól sejtelmes némaságában csak
nem összerezzenek, ha néha-néha 
előbukkan egy siető alak. Egy-egy 
utcai lámpa ad némi világosságot 
közvetlen környezetének. S ez a 
gyönge fény rávetődik egyik földszin
tes lakás vasrácsos ablakára. Előtte 
az utcán, egészen a rácshoz tapadva, 
egy ifjú suttog a rács mögött álló 
leánnyal. Vájjon nem álomkép-e ez 
a jelenet? A Gran Capitánon autó 
tülköl, a kávéházakból a rádió hang
szórója divatos jazz-zenét harsog és 
e legmodernebb élettől alig száz lé
pésnyire a középkor minden komor
ságával és minden romantikájával 
álmodozik.

De ki tudja meddig tart még ez 
az álom ? Az az érzésem, hogy nap
pal az a suttogó ifjú is bontja csá
kányával a Plaza de Cánovas régi 
házait vagy vasvázas épületein dol
gozik. A híres Cordoba is mállik, om
lik, mint ama várfal, amely mögé a 
mezquita rejtőzködik.

A rénszarvas és a lappok.
I r ta : H O R V Á T H  K Á R O L Y  dr.

Amikor a rénszarvas nevet hall
juk, rendesen a lappok rénszarvasára 
gondolunk. Az irodalomban iaránd, 
tarándszaruas néven szokták emle
getni. A jégkorszakban Európa leg
nagyobb részén otthonos volt. A ge
ológiai nyomok alapján megtalálták 
Angliában, Dél-Franciaországban, sőt 
Spanyolország északi részén is.

A rénszarvas ma Európa, Ázsia,

Amerika északi tundrás részein házi 
állat is, de vadon is él. Azért tud itt 
fent, a moha- és zuzmó borította ki
etlen tájakon megélni, mert a lábát 
a havon való járásra alkotta a ter
mészet. Ujja messzire szétfeszül, pa
tája is széles, az álcsülkök a földet 
érintik és így a járásban segítik az 
állatot.

A vadon élő rénszarvasok rend
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szeresen vándorolnak tavasszal és 
ősszel. A nyarat a tundrákon töltik, 
télen az erdőkbe húzódnak a hideg 
•elől. Az északamerikai indiánok, a 
szibériaiak ilyenkor lesnek rájuk. Be
lőlük élnek. Ha nincs elegendő rén
szarvas, nincs „kenyér“. De szeren
csére ezek az állatok mindig egy- és 
ugyanazon az úton szoktak járni, 
igya bennszülöttek sokat elejtenek be
lőlük. Húsukat megszárítják és félre- 
fteszik a téli nehéz napokra.

A rénszarvas agancsát (a tehén
nek is van agancsa) és csontjait 
mindenféle eszköznek, bőrét pedig 
ruhának dolgozzák fel. A rénszarvas 
szőrtakarója ugyanis tömöttebb, mint a 
többi szarvasfajé. Télen átlagban min
denütt 6 cm. hosszú és legalább 4 
cm, hosszú. Ez teszi érthetővé, miért 
tűri olyan könnyen a rénszarvas a 
kemény hideget. Ehhez járul még, 
hogy a szőrszálak a végükön úgy 
megvastagszanak, hogy a legszila- 
jabb szél is csak keskeny kúpalakú 
rést tud ütni a bundán és így ezen 
keresztül csak tűfoknyi nagyságú he
lyen férhet a bőrhöz. Ezért olyan jó 
ott a messze északon a rénszarvas
bőrből készült ruha is.

Általában az állatnak minden 
részét felhasználják. Még a gyomor- 
tartalmát, vérét és a csontvelejét is 
■elfogyasztják. Nélküle nem tudnának 
megélni a lappok. A rénszarvas a 
Skandináv-félsziget fátlan, mohával és 
kevés alpi növénnyel benőtt északi, 
széleshátú hegyvidékén, a fjeldeken 
él, 1000—2000 méter magasságban. 
Sohasem jön le az erdőhatárig. Csak 
akkor, ha az egyik fjeidről átvált, át
kaptat a másikra. Ilyenkor keresz
tülvonul a mocsaras, posványos al- 
síkokon, de még ilyenkor is félénken 
elkerüli az erdőt. A tundrán lakó 
rénszarvasok nem szeretik az erdős 
tájakat, de vándorolni sem igen sze
retnek. Ha csak azt nem vesszük 
vándorlásnak, hogy nyáron maga
sabbra húzódnak, közelebb a gleccse
rekhez. A szúnyogok elől menekül

nek ilyenkor.
Azerdős tájak rénszarvasai azon

ban — Amerikában, Ázsiában — 
nagy utakat tesznek meg. Nyáron 
kisebb csordákra — 2—20 darabból 
álló csapatokra válnak szét. Ősszel 
újra tömörülnek, úgy vonulnak dél 
felé az erdőkbe. Amerre elvonulnak, 
messzire követhető csapásokat tapos
nak ki és a folyókon lehetőleg min
dig ugyanazon a helyen kelnek át. A 
tehenek borjaikkal előljárnak, a bi
kák pedig bevárják a vonulást.

Május vége felé — beszéli Wran- 
gel — nagy csapatban elhagyja a 
rénszarvas az erdőket, ahol télen az 
irtóztató hideg ellen védelmet keres 
és az északi lápos sík vidékekre vo
nul, mert ott a mohos területeken 
könnyebben talál élelmet, de meg
szabadul a legyektől és szúnyogok
tól is, amelyek a tavasz beálltával 
roppant tömegeikkel szinte elsötétítik 
az eget. Tavaszi vándorláskor nem 
érdemes rájuk vadászni, mert sová
nyak, leromlottak és a sok rovarcsí
pés következtében tele vannak da
ganattal, sebbe! Augusztusban és 
szeptemberben azonban, amikor a 
síkságokról újra az erdőkbe vonul
nak vissza, egészségesek, jóltáplál
tak. húsuk ízletes és tápláló. A ván
dorló csapatban — jó esztendőkben 
— több ezer állat van. Ha ezek szét 
is szakadoznak 200—300 darabból 
álló csordákra, mégis mindig elég 
közel maradnak egymáshoz, úgy, 
hogy a sok állat roppant tömegnek 
látszik.

A vad rénszarvas nyáron a nedv
dús alpi füveket eszi, a havasi bog
lárkát, tarándsóskát, a szirvaták leve
leit és virágait, télen pedig a zuz
móké*. Elvezettel rágja le a törpe
nyírfa rügyeit és fiatal hajtásait, de 
más fajta nyírfához nem nyúl. Táp
lálékát, amely mindig csak néhány 
növényre korlátozódik, gondosan ki
választja. Az agancsával sohasem 
kapar a rénszarvas, amint azt gyak
ran állították, hanem mindig csak a
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mellső lábával. Legszorgalmasabban 
a reggeli és esti órákban jár eledele 
után, a déli órákban pedig kérődzve 
pihen, legszívesebben a hómezőn és 
gleccseren, vagy annak a szomszéd
ságában.

Hogy hol és mikor szelídült meg 
a rénszarvas, — nem tudjuk. Hahn, 
a kiváló német mezőgazdasági író azt 
hiszi, hogy egyes északkeleti néptör
zsek észak felé, a kietlen hegyvidé
kek közé kerültek, ott teherhordó és 
tejetadó állataikat elveszítették, így 
fogták be a legelső rénszarvasokat. 
A fiatalon elfogott állat csakhamar 
megszelídül, de igazi, vérbeli háziál
lattá, amely csakis az ember segítsé
gével tudna megélni, nem válik. Akár
hányszor megesik, hogy egy-kettő 
megszökik a szelíd nyájból a vad 
rénszarvasok közé. De az ellenkezője 
is megtörténik. Ennek örülnek a lap
pok, mert ilyen módon felfrissül az 
állatállományuk.

Valaha sokkal több volt a va
don élő rénszarvas Finnországban is, 
Norvégiában is. Ámde a kultúra itt 
is érezteti hatását, napról-napra erő
sen fogy a vadon élő rénszarvasok 
száma.

A sátoros pásztorkodást folytató 
nomád lappok egyedül a szelídített 
rénszarvasnak köszönhetik megélhe
tésüket. A rénszarvas-csorda nagy
sága az alapja a lapp boldogulásá
nak és mértéke gazdagságának. Ami 
az eszkimónak a fóka, az a lappnak 
a rénszarvas és miként fóka nélkül, 
rénszarvas nélkül sem lehet elkép
zelni ezeken a helyeken az életet. 
Ez a szegény állat odaadja húsát, 
vérét, bundáját, bőrét, csontjait, inait, 
tejét, erejét, szóval mindenét, hogy 
táplálja, segítse vele az embert, aki 
szabadságától megfosztotta.

Tavasszal és ősszel, amikor az 
egyes lapp családok útrakelnek, a 
szelídített rénszarvas, mint teherhordó 
és teherhúzó megbecsülhetetlen. A 
ló a hóborította fjeldeken teljesen 
hasznavehetetlen. A rénszarvas von

ta szánkó ezen a vidéken az egye
düli közlekedő eszköz. A rénszarva
sok szinte arra születtek, hogy azo
kon az északi területeken eljenek„ 
amelyek nyáron tulajdonkép csak in- 
goványok, mocsarak, de télen merő,, 
csupasz hómezők. Széles patáik a 
mocsaras helyeken és a hótakarón 
megkönnyítik a járást és a hegyol
dalakon való felkapaszkodást. A rén
szarvas elég gyors léptekkel halad,, 
vagy sebesen üget. Ingoványos tala
jon jártában patáit oly messzire szét
terjeszti s olyan nyomokat hagy hát
ra, amelyek inkább a tehén, mint
sem a szarvas nyomához hasonlí
tanak. Hasonló módon jár a havon 
is. A hóba, ha már kissé megülepe
dett, nem süpped be a lába. Nagyoni 
könnyedén úszik.

Hahn szerint a rénszarvas a leg
nagyobb hasznot nem a tejével, bő
rével, vagyis a testével hajtja, amely
nek minden porcikáját felhasznál
ják, hanem a munkateljesítményével. 
A lappok nem annyira teherhordásra,, 
mint inkább vontatásra használják. 
Gyenge ugyanis a keresztcsontja, emi
att nehezére esik a teherhordás. Szi
béria északi részein azonban a tun- 
guzok, korjákok, lamutok, jakutok 
„lovagolnak“ is rajtuk. Mielőtt az. 
ökröt, lovat befognák, előzőleg igába, 
hámba kell törni. A rénszarvassal 
ezt nem teszik. Minden további nél
kül kiválasztanak egy-egy megfelelő- 
erős állatot a csordából és befogják 
a szánkóba. Az állatot ügy kormá
nyozzák, hogy a szája körül meg
erősített és kötelekkel az agancsához 
kötözött gyeplőszárat Tiol a jobb, hol 
a bal oldalra vetik. A jó rénszarvas 
óránkint iO km.-t is megfut a szán
nal. Elhúz 120—140 kg.-ot, rendesen. 
azonban sokkal kevesebbet húzat- 
nak vele.

A nomád életet folytató fjeldi 
lappok a tulajdonképeni rénszarvas
tenyésztők. A „fjeid-lapp“ csak ön
magé; tartja igazi szabad embernek. 
Megveti törzse többi tagjait, akik ab-
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ba hagyva a nomád életet, halász
nak, földet mívelnek, vagy a svédek 
és norvégek szolgálatába állanak. A 
„fjeldi-Iapp,“ amint megérzi a tavasz 
ieheletét, vagy a tél közeledtét, fel
szedi sátorfáját és nincs az a hata
lom, amely vissza tudná őt tartani 
útjában.

A még ma is érvényben levő 
1871-i svéd-norvég határszerződés 
megengedi a Svédországban élő lap 
póknak, hogy nyáron a dúsabb lege
lőjű norvég tengerpartra vándorolja
nak. Az Eszak-Norvégiában élő lap
pok meg télen az enyhébb Svédor
szágba költözhetnek. Az ország bel
sejéből a tengerpart felé és vissza 
való vándorlásuk közben az egyes 
családok rénszarvas-csordáikat ma
guk előtt hajtva, gyalog vagy a maga
sabb hóval borított fennsíkokon szánon 
teszik meg az utat. Vándorlás köz
ben a fjeldi-iappok igen gyakran ösz- 
szeütközésbe kerülnek az átvonulás 
helyén lakó és állandóan letelepedett 
lappokkal, mert állatjaik sok kárt tesz
nek legelőikben és mindent letarol
nak, felfalnak, ami útjukba esik

Mindjobban fogynak a fjeldi-iap
pok Összeházasodnak a finnekkel, 
norvégokkal. A tudósok szerint az a 
körülmény, hogy a lappoknak egye
dül csak a kutya elnevezésére van 
igazi lapp szavuk, a többi náziállat 
megjelölésére ellenben germán, vagy 
finn eredetű neveket használnak, ar
ra enged következtetni, hogy a lap
pok eredetileg nem voltak rénszarvas
tenyésztők, hanem csak a történelmi 
időkben tértek át a vadászatról a 
nomád életre, a sátoros pásztorko
dásra, az állattenyésztésre. A rén
szarvast tehát csak ettől az időtől 
kezdve kezdték szelídíteni és tenyész
teni, ezelőtt csak vadásztak reá.

Amikor megérkeznek a tenger
partra, a lappok nyírfatörzsekből ka
rámot készítenek az állatjaiknak és 
lakást maguknak, hogy kipihenjék a 
vándorlás fáradalmait. Lakásuk nyá
ron nyírfatörzsekből készült sátor vá

szonponyvával és rénszarvas-bőrrel 
letakarva. Tólen kőből és agyagból! 
készült sátoralakú kunyhókban lak
nak.

A sátrak, illetve a kunyhók te
tején nyilast hagynak, ott tódul ki a 
füst és szűrődik be a világosság. A 
tűzhely a sátor közepén van, felette 
láncon lóg az üst. Az öregek és 
gyermekek élesztgetik a tüzet és gon
doskodnak lóla, hogy el ne aludjék. 
A tűzhely mögött van a díszhely, ott 
ül a legöregebb, vagy a vendég. A 
családtagok a tűz körül elhelyezett 
alacsony üléseken helyezkednek el. 
Ezek az alacsony ülések egyúttal a 
fekvőhelyek is. Száraz zuzmóból, az
után mohából készülnek és rén
szarvas-bőrökkel vannak letakarva. 
A sátrak roppant egyszerűek. Néhány 
perc alatt széjjelszedik őket, ha a 
rénszarvas-csorda jobb, dúsabb le
gelőre vonúl.

A szelídített rénszarvas tápláléka, 
ugyanaz, ami vadon élő rokonáé. 
Télen úgyszólván kizárólag zuzmó
val él. A Skandináv félsziget északi; 
részében, különösen a hóval borított 
fennsíkokon (fjeldeken) hatalmas te
lepekben terem a zuzmó. A zuzmót 
a rénszarvas még a vastag hóta
karó alatt is megérzi finom szagló- 
érzékével és kikaparja első lábával. 
A nyári hónapokban a gyermekek 
alig tesznek mást, mint zuzmót gyűj
tenek. A kézzel szedett, kitépett zuz
mót nagy kupacokba, kazlakba hord
ják össze a sátrak közelében. Meg
szállják és elteszik télire, hogy a 
legszigorúbb téli hónapokban, amikor 
még a nappal is sötét és a mély hó
ban az állatok csak nagy fáradság
gal juthatnak zuzmóhoz, legyen mi
vel pótolni a hiányzó eleséget. Ha 
megesik, hogy a gyűjtött zuzmó ta
vasszal elfogy és a hóra eső esik, az 
megfagy és jégkéreggel vonja be a 
havat, majd újból hó kerül a fagyott 
rétegre, — ilyenkor alig jutnak ele- 
séghez a szegény állatok. Ez a leg
nagyobb csapás a lappokra. Megtör-
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lénik, hogy százával pusztulnak el a 
rénszarvasok és gazdájok máról-hol
napra koldusbotra jut.

Rénszarvas nélkül nem boldo
gulna a lapp, viszont — helyesen 

.jegyzi meg Brehm — a szelídített 
rénszarvas nemcsak öröme, büszke
sége, gazdagsága, hanem egyúttal 
gyötrelme és terhe is a lappnak. A 
szegény lapp kénytelen követni rén
szarvasait, odamegy ő is, ahol rén
szarvasai jó legelőt találnak, így iga
zában nem is a lapp, hanem a rén
szarvascsorda határozza meg, hogy 
hol telepedjenek meg.

Az év legnagyobb részét a sza
badban kell töltenie a lappnak a 
legnagyobb viszontagságok közepette. 
Nyáron a szúnyogok és legyek milliói 
gyötrik, télen meg a rettenetes hideg 
kínozza, amely ellen sárkunyhójában 
sem talál oltalmat. Többet fázik, mint 
nem, mert azon a helyen, ahol a 
csorda rénzuzmóra talál, nincs tüze
lőfa és hetekig sem ehetik maleg é- 
telt. Az éhségtől gyötörve a legun
dorítóbb ételekre fanyalodik. Gyakran 
megeszi még a leölt rénszarvas 
gyomrában talált ételpépet is ha 
messzebb ment a csorda és nem a- 
kar éhen pusztulni. Ilyenkor a csa
ládfő s )kszor hetekig távol van övéi
től, egyedüli kísérője, hű támasza a 
kutyája, amely gazdája minden nyo- 
morúságábanosztozik, viszont alappis 
megosztja vele utolsó falatjátis. Ennek 
ellenére mégis a világ legboldogabb 
emberének érzi magát, ha sok száz 
rénszarvas van a csordájában, mert 
neki van a legjobb sora a Földön. 
Boldog, mert szabadnak érzi magát 
és mert nem tudja, hogy jobbsorban 
élő emberek is vannak a földkerek
ségen.

Akinek nincs kedve, hogy vé
gigjárja a lappok hazáját, az Norvé
gia tengerpartján is megismerkedhetik 
velük. Tromsövel szemben. Tromsdal- 
ban minden nyáron ott táboroznak. 
Tromsőből csónakon kelünk át a 
Tromső-sundon és kiszállunk Troms-

dal bejárata előtt, ahonnét szép út 
vezet befelé a völgybe. A sűrű er
dőkkel borított magaslatokról forrá
sok és zuhatagok sietnek a csörge
dező patakba, amelynek folyása men
tén fölfelé tartunk. Dűs erdőn és illa
tos réteken át haladunk. De az er
dőkben már nincs erdei- és jegenye
fenyő. A 3—5 m magas nyírfák arra 
emlékeztetnek, hogy már a magas 
Északon járunk.

A lappok szeptemberig tartóz
kodnak a tengerparton, akkor vissza
húzódnak Svédország felé. A halász
lappok mindig egy helyen élnek már. 
A vándorlappok főleg azért jönnek 
Tromső környékére, hogy a rénszarva
sok agancsát, bőrét eladják, keres
kedjenek. Ezek már megkóstolták a 
kultúra ízét, de rendszerint annak 
csak a külső mázát veszik át. Meg
tanulnak kereskedni, az árakat ki
tartják, remélve, hogy az érdekesség 
csábítja a vevőt. Nem is számítanak 
rosszul, mindent eladnak. A pénzen 
— ha csak tehetik — pálinkát vá
sárolnak.

Az alacsony termetű, kiálló pofa- 
csontú, görbelábú, de igy is erőteljes, 
vállas lappoknak mindig sok a bá- 
mulójuk. Még mindig rénszarvasbőr
ből készítik ruháikat, férfiak és nők 
egyaránt. Legfőbb ruhadarabjuk a 
kámzsa. Ez széles és felálló gallérral 
ellátott, szoknyaszerű bő ruhadarab. 
Szőrével kifelé viselik és bőrövvel 
szorítják derekukhoz. A nőké hosz- 
szabb, mint a férfiaké. Bokáig érő 
szűk bőrnadrágot viselnek. Hegyes
orrú saruiknak rövid a szára. Süve
gük azonban nem egyforma. A fér
fiak kerek és bolyhos, gombban vég
ződő sapkát, a nők pedig fülvédős 
posztófőkötőt viselnek. Ámde a di
vat napról-napra jobbban hódít, meg- 
tépdesi a régi viseletét és a nemzet
közi „módi“ itt is, ott is felüti fejét.

A nyári hónapokban a közellé- 
vő hegyeken szabadon legelnek rén
szarvasaik. Az idegenek kedvéért 
összeterelnek 590—600 darabot, ami



bizony fenségesen szép jelenet: a 
vezetőállatot követő rénszarvasok, a 
csordát terelő kutyák, mind-mind el
bűvölik a látogatókat.

Hogy a rénszarvas értékes állat, 
azt újabb dolgok is igazolják. 1929- 
ben a francia újságok tele voltak azzal 
a hírrel, hogy rénszarvasokat telepí
tenek a Francia-Alpokba. Az elsőszál- 
liímányok már mégis érkeztek Francia- 
országba. Ha megszokják a kiimát, 
akkor Franciaország más hegyes tá
jain, sőt Svájcban is meg akarják 
honosítani és háziállattá tenni. Az 
Alpokban elég sok a cserje, sok a 
zuzmó, igy megtalálják a kellő táp
lálékot.

Franciaországban megfogyott az 
állatállomány, a hússzükséglet pedig 
emelkedett. Ezért gondoskodni kellett 
a hiányzó hústömeg pótlásáról. Emel
lett a rénszarvas jó teherhúzó. Ha
vas területekhez, mocsaras ingová- 
nyokhoz szokott lábával ott is bol
dogul, ahol a ló és öszvér már nem. 
Emellett pompásan felhasználhatják 
a sífutás sportjában.

Alaskában, Eszak-Amerika nyu
gati részén, hatalmas rénszarvas te
lepek létesültek. Az itteni rénszarvas
farmokról ezer és ezer tonna húst 
küldenek ma már Chicago húskon
zerv-gyáraiba. Pedig i890 előtt éhín
ség fenyegette Alaska eszkimó lakóit. 
A bennszülöttek megélhetése nehe
zebbé vált: a bálna, fóka, rozmár 
tömegesen pusztult, az északameri
kai vad rénszarvas (a karibu) pedig 
a lőfegyverek elől az ország belse
jébe húzódott vissza.

A helyzet annyira vigasztalan 
volt, hogy gyorsan cselekedni kellett, 
mert 30,000 bennszülött életéről volt 
szó. Az Egyesült Államoktól 5000 km- 
nyire voltak, onnét rendszeresen ele- 
séget szállítani Alaskába, a hó és 
jég hazájába, szinte lehetetlen. Erre 
kieszelték, hogy Szibériából szelíd 
rénszarvasokat telepítenek át Alaská
ba és az eszkimókat megtanítják a 
rénszarvas-tenyésztésre. A gondolatot 
mihamar követte a tett, a Bering-

szoroson áthozatták az első rénszar
vasokat és az Aleuti-szigetek egyikén 
(Unalaskában) megalapították az első 
rénszarvas-farmot.

1892-től 1902-ig másfélezer rén
szarvast szállítottak át Szibériából 
Alaskába. A rénszarvasokat apró kis 
csordákban osztották szét az ország 
különböző helyeire, ahol bőven volt 
rénzuzmó, igy minden feltétel meg
volt az állatok tenyésztéséhez. Az 
eredmény bámulatos ; a mintegy más
félezernyi csapat csakhamar 33,000-re 
szaporodott.

Ez a rénszarvas-föld Alaskában 
kopár tundravidék. Területe több mint 
egymillió négyzetkilométer. A  szak
értők véleménye szerint tízmillió rén
szarvast tud eltartani. Az állatállo
mány minden három évben megkét
szereződik.

Hogy az eszkimókat a rénszar
vas tenyésztésére megtanítsák, elő
ször szibériai bennszülötteket bérel
tek fel. De a szibériaiak gyenge ta
nítóknak bizonyultak, féltek, hogy 
túlsókat árulnak el tanítványaiknak. 
Ezért ki kellett cserélni őket, lappokat 
hoztak helyükbe Európából. A lappok 
vezetése alatt az alaskai eszkimók, 
miután egyébként is jó utánzók, gyor
san haladtak a tanulásban.

Mivel a rénszarvas a sarkvidékit 
éghajlathoz illő legjobb táplálékkal 
és ruházattal szolgál gazdájának, 
azonfelül a hús és bőrök eladásából 
is cd bizonyos hasznot, az eszkimók 
jól jártak Alaskában. Nem éheznek, 
nem bánták meg, hogy vadászokból 
pásztorokká lettek. Sőt már húst ex
portálnak az Unióba, ahol csemege 
a rénszarvas húsa.

Az egész világon megfogyatkoz
nak a vadon élő állatok, akár hasz
nosak, akár károsak A kultúra terje
dése az ő haláluk. Másfelől azonban 
a kultúra ott is elterjeszti, meghono
sítja a hasznos ,állatokat, ahol aze
lőtt nem éltek. így kapcsolódik össze- 
az állat és az ember sorsa a meg
élhetésért folytatott küzdelemben.
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Könyvek.
Dr. A u je szky  L á s z ló : Védekezés az 

id ő já rá s i k á ro k  e llen
A  m u n k a  c é lja  fe le le te i  a d n i arra  a  k ér 

d é sr e , le h e t-e  s  m ik or  b e fo ly á s o ln i  a z  id ő já r á s , 
-v a g y  a k iim a  k á r o s  h a tá s á t . A  k ö n y v  j e le n 
leg i fo r m á já b a n  e ls ő s o r b a n  m e z ő g a z d a s á g g a l  
fo g la lk o z ó  k ö z ö n s é g h e z  s z ó l ,  d e  o ly  p r o b lé 
m á k a t érint, a m e ly e k  m in d e n k it, a k i a z  id ő já r á s  
irán t é rd ek lő d ik , é r d e k e lh e t . M ár p e d ig  kit 
n e m  é r d e k e l a z  id ő já r á s  ?

A z  id ő já r á st  é s  a n n a k  b e fo ly á s o lá s á t  i l l e 
tő en  k ü lö n ö s e n  a  g a z d á k  k ö r é b e n  s o k  ferd e  
fe lfo g á s  ta p a s z ta lh a tó  m é g  m a  is . P e d ig  
s z á m ta la n  o ly a n  e ljá r á s  v a n , m e ly e t  n á lu n k  
e d d ig  n e m  ism e r te k , n e m  a lk a lm a z ta k , n o h a  
v e lü k  o ly a n  irá n y o k b a n  le h e t  e r e d m é n y e s  
k ü z d e lm e t  v ív n i a z  id ő já r á s s a l  s z e m b e n , a -  
m e lly e l  e d d ig  m e g  s e m  k ísé r e lté k  a  k ü z d e lm e t .

A m in t a s z e r z ő  m o n d ja  : „ n em  tu d u n k  
■m inden e le m i c s a p á s t  e lh á ii ta n i ,  d e  v a n n a k  
s ú ly o s  k á ro k , a m e ly e k n e k  e le jé t  v e h e tjü k , h a  
a  tu d o m á n y  v é r te z e té b e n  s z é liü n k  v e lü k  
h a r c b a .

H a v a n  o ly a n  á g a  a g a z d a s á g i  é le tn e k ,  
a m e ly  so k a t  s z e n v e d  a z  e le m i c s a p á s o k  fo ly 
tá n , ú g y  b iz o n y o s a n  a  m e z ő g a z d a s á g  a z . H a  
v a n  o r sz á g , m e ly b e n  a  m e z ő g a z d a s á g o t  fe 
l e s le g e s  v e s z é ly e k tő l  é s  ü z e m z a v a r o k tó l  m e g  
k e ll k ím é ln i, a k k o r  a m ie n k  a z ,  S o h a  é s  s e 
h o l s e m  v o lt teh á t a n n y ir a  fo n to s , m in t n a p 
ja in k b a n  n á lu n k  a z  e le m i c s a p á s o k  e n y h ít é 
s é r e  tö r e k e d n i.“

A  k ö n y v  m e g  is  a d ja  a z  ú tb a ig a z ítá s t  a z  
e le m e k  e lle n i  v é d e k e z é s r e  ott, a h o l a z  sik erre  

•v e z e th e t  é s  m e g je lö li  a z o k a t  a z  e s e te k e t ,  a m i
k or a v é d e k e z é s  c é lta la n , v a g y  n e m  k e c s e g te t  
a  k ív á n t e r e d m é n n y e l.

T á r g y a lá s a  fo ly a m á n  e lő b b  a z o k a t  a z  
e le m e k e t  v e s z i  s z e m ü g y r e , m e ly e k n é l  a  tu 
d o m á n y  te h e te t le n . I ly e n e k  a  tu lb ő  c s a p a d é k  
é s  s z á r a z s á g . A z  id ő já r á st  a z o n b a n , s a jn o s ,  
n e m  tu d ju k  b e fo ly á s o ln i , h o g y  a  fe lh ő k  a  
s z ü k s é g  sze r in t  e g y s z e r  a d ja n a k , m á s s z o r  m e g  
n e  a d ia n a k  c s a p a d é k o t .  E k ét e le m i c s a p á s  
e lle n  a  v é d e k e z é s  c s a k  a ta la jm iv e lé s i  e ljá 
r á so k  s  a z  ö n tö z é s  terü le tére  to ló d ik  át.

Itt s z ó l  a s z e r z ő  a  s o k a k  á lta l  v ita to tt  
„ ,e r d ő h a tá s “-ról is . E b b en  a  k é r d é s b e n  is  a  
tu d o m á n y  m a i á l lá s a  sz e r in t  a  k ü lfö ld i é s  
b e lfö ld i  k u ta tá so k  e r e d m é n y e in e k  fe ls o r o lá s a  
u tá n  a m a  e g y e d ü l le h e t s é g e s  á l lá s p o n to t  

'fo g la lja  e l.

A  c s a p a d é k b ő s é g  é s  a c s a p a d é k h iá n y  
p u s z t ítá s a i  u tá n  sorra k e r ü ln e k  a  h ő m é r s é k le t  
p u sz t ítá s a i, a m e ly e k  k ö z ö tt  a  le g n a g y o b b  j e 
le n tő s é g ű  a  fa g y  o k o z ta  k á ro k  é s  a z  e l le n ü k  v a 
ló v é d e k e z é s  tá r g y a lá s a . A k i a ta v a s z i  fa g y o 
kat i l le tő e n  a z o k  k e le tk e z é s é r e  é s  a z  e lle n ü k  
v a ló  v é d e k e z é s r e  p o n to s  é s  r é s z le te s  tá jé k o z 
ta tá st k ív á n , a z  e z t  o ly  r é s z le t e s s é g g e l  k a p ja  
m e g , m in t e g y e t le n  m á s  m a g y a r  n y e lv ű  m u n 
k á b a n  se m . K ü lö n ö s e n  f ig y e lm e t  é r d e m e l  
e  tá rg y b a n  a z  a m e r ik a i b e v á lt  e ljá r á s o k  i s 
m e r te té se , a m e ly e k  a lk a lm a z á s a  ott g a z d a s á 
g o s , b e v á lt  é s  n a g y  k á ro k tó l m en ti m e g  r en d 
s z e r e s e n  a z  o tta n i g a z d a k ö z ö n s é g e t .

A  v i llá m  o k o z ta  k á ro k  k ü lö n  fe je z e te t  
k a p n a k . S a jn o s , n o h a  e z  a z  id ő já r á s i j e le n s é g  
a  le g n a g y o b b  k á r to k o z ó k  e g y ik e , s z in te  h ih e 
te tle n  k ö z ö m b ö s s é g e t  ta p a s z ta lu n k  a v e le  s z e m 
b e n  v a ló  v é d e k e z é s n é l .  N a g y  s z o lg á la to t  te 
h e t e z  a  k ö n y v  a b b a n  a z  ir á n y b a n , h o g y  e  
k é r d é s b e n  is  fe lv ilá g o s ít ja  a  n a g y k ö z ö n s é g e t .  
E z a  fe je z e t  k ü lö n ö s e n  k e ll, h o g y  é r d e k e lje  
a  g a z d a k ö z ö n s é g e n  k ív ü l a m a  m ár te k in té 
ly e s  s z á m ú  r á d ió z ó k a t  is , a k ik n e k  b e r e n d e 
z é s é t  n y a r a n ta  m in d ig  fe n y e g e t i  a  v i l lá m c s a 
p á s  p u s z t ítá s a .

K ü lö n  fe je z e tb e n  kerü l is m e r te té s r e  a z  
id ő p r o g n ó z is  fo n to s s á g a  is  a z  e le m i  c s a p á s o k  
e lle n i  v é d e k e z é s  s z e m p o n tjá b ó l. A  jó  id ő 
p r o g n ó z is . jó l f e lh a s z n á lv a  fe lb e c s ü lh e te t le n  
sz o lg á la to k a t  teh et, n a g y  é r d e k e k e t  ó v h a t  m eg , 
s  fő le g  a  v é d e k e z é s  sz e m p o n tjá b ó l  k ia d ó s o 
k at te h e t  f e le s le g e s s é .  A  jó  id ő p r o g n ó z is  n é l
k ü lö z h e te t le n  a z  id ő já r á s  e lle n i  e r e d m é n y e s  
v é d e k e z é s n é l .

A  s z e r z ő  m é g  a z o n  s z a k k if e j e z é s e k  röv id  
i s m e r te té s é t  is  c s a to lja  k ö n y v e  v é g é r e , m e ly e k 
n e k  h a s z n á la ta  a z  e g y e s  m e te o r o ló g ia i  f o ly a 
m a to k  tá r g y a lá s a  k ö z b e n  e lk e r ü lh e te t le n  
v o lt. E z z e l a  la ik u s  k ö z ö n s é g  k ö r é b e n  n a g y 
b a n  n ö v e lte  a  k ö n y v  h a s z n á lh a tó s á g á t .

A  b iz to s  tu d á s  fe g y v er é t  a d ja  e z  a k ö n v v  
m in d e n  g a z d a  k e z é b e , a k i a z  id ő já r á s  c s a 
p á s a i  e lle n  e r e d m é n y e s e n  v é d e k e z n i  a k a r . 
K ív á n a to s  ' 'o ln a  é p e n  ezért, h o g y  m e n n é l  
tö b b en  o lv a s s á k  é s  ta n u lja n a k  b e lő le .

A  k ö n y v  a  M a g y a r  M e te o r o ló g ia i T á r s a 
s á g  k ia d á s á b a n  je le n t  m e g  (B u d a p e s t  II. Ki- 
ta ib e l P á l u. 1. s z .)  Á ra  a M ete o r o ló g ia i  T á r 
s a s á g  ta g ja i s z á m á r a  p o r tó k ö ltsé g g e l  e g y ü tt 3  
P . 20  fillér . N em  ta g o k n a k  4 P. 2 0  fillér.

Dr. Berényi Dénes.
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Apró közlemények.
T Á V O L K E L E T  T Ú L N É P E S E D É S E  É S  

K IV Á N D O R L Á S A .
H o g y  T á v o lk e le t  (In d ia . K in a , Japán ^  

m e n n y ir e  tú ln é p e s e d ik  é s  e n n e k  m ily e n  m ész*  
=sze k ih a tó  g a z d a s á g i  é s  s z o c iá l i s  k ö v e t k e z 
m é n y e i  v a n n a k , arra m á r  n a g y o n  so k sz o r  
^rám utattak a  k ü lö n b ö z ő  k u ta tó k  é s  u ta zó k . 
M in d en  n a g y ítá s  n é lk ü l v a ló s á g g a l  a  h a n g y a 
b o ly h o z  h a s o n ló a n  n y ü z s ö g  a  b e n n s z ü lö tt  la 
k o s s á g  e g y e s  v id é k e k e n  é s  n a g y o n  é r d e k e s ,  
h o g y  e z  a  fe n y e g e tő  tú ln é p e s e d é s  a z  ú ja b b i  
id ő s z a k o k b a n , le g a lá b b  is  h e ly e n k in t , m é g  
fe n y e g e tő b b  je lle g e t  ö ltö tt.

íg y  pl. J a p á n b a n  c s a k  a z  u tó b b i é v t iz e 
d e k b e n  k e z d  a  t ú ln é p e s e d é s  m e g le p ő e n  n a g y  
m é re tek et ö lte n i. J a p á n  la k o s s á g a  a z  u to lsó  

■ötven é v b e n  (1 8 7 5 — 1925) c s a k n e m  m e g k é t
s z e r e z ő d ö t t  a  h a lla t la n u l m a g a s  s z ü le té s i  
a r á n y s z á m  r é v é n . 1 9 2 6 -b a n  u g y a n is  a s z ü le 
té s  a r á n y s z á m a  3 4 Ü/V  A n é p e s e d é s  s z a p o r o 
d á s a  o ly a n  e r ő te lje s , h o g y  a  ja p á n i fö ld  n em  
tu d ja  a  la k o s s á g  tá p lá lék á t m e g te r e m n i. A  
fö ld m ű v e s  la k o s s á g  sű r ű s é g e  o ly a n  n a g y m é r 
ték et ö ltö tt m ár, h o g y  k e v é s  k iv é te lle l  a z  

■egész o r sz á g b a n  e g y  h e k tá rn á l k e v e s e b b  fö ld  
jut k ö z e p e s  é r té k b en  e g y  ö tta g ú  c s a lá d  ré
s z é r e . A  fö ld é h s é g  igy  h a lla t la n u l n a g y , a m it  

■csak fo k o z  a  m e z ő g a z d a s á g i  te r m é n y e k  a la 
c s o n y  á ra  s  m é g  a z  á lta lá b a n  k o n z e r v a t iv e b b  
fe lfo g á s ú  fö ld m ű v e s  la k o s s á g  k ö r é b e n  is m in d  
g y a k o r ia b b a k  le s z n e k  a n y u g ta la n k o d á s o k ,  
z a v a r g á s o k , a  n a g y o b b  fö ld b ir to k o k a t é s  tu 
la j d o n o s a ik a t  v e s z é ly e z te tv e .

A  v á r o s o k b a n  ö s s z e s e r e g le t t  ip a r i m u n 
k á s s á g  n y u g a lm á t  a z  ipari k r íz is  te sz i  p ró 
b á r a  s  a z  a  to v á b b ia k b a n  n a g y o n  é r e z h e tő e n  
sú jtja  n e m c s a k  a  v á l la lk o z á s o k a t  é s  a  v á l 
la lk o z ó k a t , h a n e m  a z  ér te lm i o sz tá ly o k a t  is,

A  n e h é z  h e ly z e t  ja v ítá s á n a k  e g y e d ü l  g a z 
d a s á g i  m ó d o z a ta i  le h e tn e k  é s  c s a k  a z o k  v e 
h e tő k  s z á m ítá s b a . A  la k o s s á g  k iv á n d o r lá s á r a  
n e m  leh et  g o n d o ln i, m ert a  ja p á n i e m b e r  
n em  sz e r e t  h a z á já tó l m e g v á ln i é s  m é g  in k á b b  
n e m  le h e t  b e s z é ln i  a s z ü le té s e k  m e s te r s é g e s  
k o r lá to z á s á r ó l. E z te lje se n  e lle n té tb e n  v a n  a 
ja p á n i e r k ö lc s ö k k e l, a m e ly  m in d e n  ily e n  irá
n y ú  k ísé r le te t  —  te lje s  jo g g a l —  a h a z á ja  

■élete e lle n i tá m a d á s n a k  tart. N in c s  m á s  m ód  
teh á t, m in t g a z d a s á g i  e s z k ö z ö k h ö z  fo rd u ln i  
é s  ú ja b b  m e z ő g a z d a s á g i  é s  ipari m u n k a a l
k a lm a t  k e r esn i. M in d  a k ét m e g o ld á s n a k  n e 
h é z s é g e i  v a n n a k . A  m e z ő g a z d a s á g i  te r je sz 
k e d é s r e  c s a k  a ja p á n i s z ig e te k e n  v a n  k e v é s  
h e ly , a  m é g  ilt-ott k ih a s z n á la t la n u l  h e v e r ő , 
r o s s z a b b  fö ld e k e t  k e ll m u n k á b a  v e n n i. S o k 
k a l  tö b b  e r e d m é n n y e l k e c s e g te t  a fo k o z o tta b b  
m é rté k ű  ip a r o s ítá s , a n y e r sa n y a g o k  é s  e n e r 
g iá k  e r ő te lje s e b b  k ih a s z n á lá s a  r év én . D e  
•ezen  a z  ú ton  h a la d v a  p ia c o k r ó l is  k e ll g o n 

d o s k o d n ia  s  igy  J a p á n  Á z s iá b a n , le g fő k é p e n  
K ín á b a n , fo k o z o tta b b  m é r té k b en  ki v a n  té v e  
a  k ü lö n b ö z ő  h a ta lm a k k a l v a ló  ö s s z e ü t k ö z é s  
á l la n d ó  v e s z é ly é n e k .

K ín a  t ú ln é p e s e d é s é n e k  le v e z e té s é r e  m á s  
m e g o ld á s t  ta lá lt. J a p á n n a l s z e m b e n , a h o n n a n  
m in d ö s s z e  c s a k  6 0 0 .0 0 0  e m b e r  v á n d o r o lt  ki 
id ő k  fo ly a m á n , K ín á b ó l 8 .0 0 0 .0 0 0  e m b e r  v á 
la sz to tt id e ig le n e s e n  új h a z á t  m a g á n a k . E z  a  
h a ta lm a s  tö m e g  v a ló s á g g a l  n a g y h a ta lo m  a z  
id e g e n b e n , A  k ín a i k iv á n d o r lá s n a k  h á ro m  
k ü lö n le g e s  m e g o ld á s m ó d ja  v a n . N a g y o n  é r 
d e k e s  a m a n d z s u r ia i  k iv á n d o r lá s . 1 9 2 8 -b a n  
tö b b , m in t 2 ,0 0 0 .0 0 0  fö ld m ű v e lő  k ín a i t e le p e 
d ett át M a n d z s ú r iá b a , v a ló s á g o s  fö ld m ű v e s  
n é p v á n d o r lá s t  id é z v e  e lő . S z e r é n y e b b  m érték ű  
a z  In d o k in á b a  ir á n y u ló  v á n d o r lá s . Ide e l s ő 
so r b a n  k e r e s k e d ő k n e k  te le p e d n e k  át a k ín a i
a k , —  a fr a n c ia  h a tó s á g o k  4 0 0 .0 0 0  k ü lö n 
b ö z ő , k is e b b -n a g y o b b  m ére tű  k e r e s k e d e lm e t  
ű z ő  k ín a it  ta r ta n a k  s z á m o n , a k ik  a  fö ld m ű 
v e s  b e n n sz ü lö tt  a n n a m itá k  r o v á sá r a  ig y e k e z 
n ek  v a g y o n u k a t  g y a r a p íta n i. A  tú ln é p e s e d ő  
K ín a  n é p e s s é g é n e k  h a r m a d ik  r é s z e  a z  a n g o l  
k e le tá z s ia i  g y a r m a to k  terü le tére , a sz ig e te k r e  
ig y e k sz ik , h o g y  ott g o r o m b á b b  fiz ik a i m u n 
k á v a l, m in t b á n y á s z  é s  ü lte tv é n y e s , v a g y  
m in t k é z m ű v e s  k e r e s s e  m e g  m in d e n n a p i k e 
nyerét.

T á v o ik e le t  h a r m a d ik  tú ln é p e s e d ő  terü le te  
In d ia . In d iá b ó l is  a z  é h s é g tő l  é s  a  n y o m o r ú 
sá g tó l v a ló  fé le le m  h ajtja  a  b e n n s z ü lö t te k e t  
a m e la n é z ia i  a n g o l g y a r m a to k  te rü le tére .

M éltá n  fe lv e tő d h e t ik  a z  a k é rd és , h o g y  
m i le s z  e n n e k  a  n a g y a r á n y ú  v á n d o r lá s n a k  a  
k ö v e tk e z m é n y e  V á jjo n  a tú ln é p e se d e tt  terü 
le te k  n é p e s s é g ü k  e lv á n d o r lá s á n a k , a  r e tte n e 
te s  k é n y s z e r ű s é g n e k  o k á t n e m -e  —  é s  jo g 
ga l —  a  feh ér  e m b e r  g a z d a s á g i  é s  p o litik a i  
b e a v a tk o z á s á r a  fo g já k  írni é s  v á jjo n  e z e n  a z  
a la p o n  n e m  fa k a d -e  m é rh e te t le n  g y ű lö le t  a  
fe h é re k k e l s z e m b e n  Á z s ia  le g k e le t ib b  r é s z e 
in ? N a g y o n  v a ló s z ín ű , h o g y  e z e n  a z  ú to n  a  
fo k o z o tta b b  f e lv i lá g o s o d á s  m in d in k á b b  e r ő 
s e b b  g y ö k e r e t  fo g  e r e sz te n i a z  „ Á z s ia  a z  
á z s ia ia k é "  j e lm o n d a t  te r je d é sé re  é s  é r v é n y e 
s íté sé r e .

(K éz  A .)

N E M Z E T K Ö Z I H IM A L Á JA  E X P E D ÍC IÓ .
A z  1930 é v i  n e m z e tk ö z i H im a lá ja  e x p e 

d íc ió  dr. D yren fu rth  v e z e t é s e  a la tt  5 n é m e t. 
2 s v e jc i, e g y  o sz tr á k -n é m e t  é s  o la s z  r é s z t
v e v ő v e l  m últ é v  m á r c iu s á b a n  é rk ez e tt  m e g  
In d iá b a , h ogy  a  K a n c s e n d z ö n g á t , a H im a lá ja  
m á so d ik  le g m a g a s a b b  (8602  m ) c s ú c s á t  m e g 
m á s s z a . U g y a n e z t  a c s ú c s o t  e g y  é v v e l  k o r á b 
b a n  a m ü n c h e n i h e g y m á s z ó  e x p e d íc ió  h iá b a  
o str o m o lta . A z  e x p e d íc ió  D a r d z s ilin g b ó l in d u lt
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k i s o n n a n  S z ik k im e n , a K a n g  h á g ó n  k e r e s z 
tü l é r k e z e it  N e p á lb a . A  c s ú c s o t  a z  é s z a k n y u 
g ati o ld a lró l ig y e k e z te k  m e g k ö z e l íte n i . B á z i
s u k a t  5 2 0 6  m m a g a s s á g b a n  á llíto ttá k  fel. 
A n n a k  e lle n é r e ,  h o g y  a z  e x p e d íc ió  te ch n ik a i  
te k in te tb e n  a le g tö k é le te s e b b e n  v o lt  f e ls z e r e l
v e  é s  h o g y  a  r é s z tv e v ő k  m in d  g y a k o r lo tt a l 
p in is tá k  v o lta k , a n e h é z  h ó  é s  jé g la v in á k  a  
terv v é g r e h a j tá s á t  m e g h iú s íto ttá k .

A m ik o r  lá ttá k , h o g y  e z z e l  a  c s ú c c s a l  
m in d e n  ig y e k e z e tö k  e lle n é r e  s e m  tu d n a k  b o l
d o g u ln i e b b e n  a z  e s z te n d ő b e n , a  K a n c s e n d -  
z ö n g á tó l  é sz a k r a  le v ő  7 4 2 0  m  m a g a s s á g ú  
J o n s o n  c s ú c s o t  s z e m e lté k  kí. B á z is u k a t  e d d ig i  
h e ly é r ő l a  T o n s o n  g le c c s e r  é s  a T o n s o n  h á 
g ó tó l é s z a k r a  h e ly e z té k  e l. A  T o n s o n  h á g ó  
a J o n s o n  c s ú c s  a ljá b a n  6 2 2 0  m  m a g a s s á g b a n  
fe k s z ik , N e p a l, S z ik k im  é s  T ib e t h a tá rá n  fo n 
to s  k l im a v é la s z ló ,  e d d ig  ju tn a k  fel a  m o n 
s z u n e s ő k . J u n iu s  3 -á n  sik erü lt a z  e x p e d íc ió  
e ls ő  c s o p o r tjá n a k  a  c s ú c s o t  e lé r n ie , ö t n a p 
p a l k é s ő b b  k ö v e tte  a z t a  m á s o d ik  c so p o r t  is. 
E z u g y a n  j e le n té k e n y  e r e d m é n y , d e  a z  e m lé 
k e z e t e s  a n g o l  H im a lá ja  e x p e d íc ió n  M a llo ry  
é s  Irv in e  8 6 0 0  m m a g a s s á g o t  ért e l. J u n iu s  
k ö z e p é n  a z  e x p e d íc ió  k ét tag ja  m é g  m e g -  
m á s z ta  a 6 9 2 3  m . m a g a s  D o d a n g  c s ú c s o t  is ,  
m ig  a z  e x p e d íc ió  tö b b i r é s z e  ek k o r  m ár úton  
v o lt  G a n to k o n  k e r esz tü l D a r d z s il in g  fe lé .

(K éz  A .)

A  N E M Z E T K Ö Z I V Á N D O R L Á S  A  X IX . ÉS 
X X . S Z Á Z A D B A N .

A  N e m z e tk ö z i  M u n k a ü g y i H iv a ta l  k ia d v á 
n y a i so r á b a n  F e r e n c z i  Im re n yú jtott ig e n  ér
té k e s  f e lv i lá g o s ítá s t  a  k ét u to ls ó  é v s z á z a d  
n e m z e tk ö z i  b e -  é s  k iv á n d o r lá s i  m é r le g é r ő l. A  
v á n d o r lá s b a n  c s a k  a k o n t in e n s e k  k ö zö tti n é p 
c s e r é t  v e s z i  f ig y e le m b e  é s  c s a k  a b b a n  a z  
e s e t b e n ,  h a  a ki v a g y  b e v á n d o r lá s  ten g eri 
ú to n  történt.

1800-tó l k e z d v e  a  v á n d o r lá s o k b a n  két 
n a g y  p e r ió d u st  le h e t  m e g k ü lö n b ö z te tn i. A z  e l 
s ő  1800-tó l 18 5 0 - ig  tartott é s  fő je lle m v o n á s a ,  
h o g y  a  k iv á n d o r lá s n a k  e ls ő s o r b a n  a z  a n y a á l la 
m o k b a n  u r a lk o d ó  á lla p o to k  v o lta k  a z  o k a i, 
a  m á s o d ik  é s  k é s ő b b i  k iv á n d o r lá s t  in k á b b  
a te n g e re n tú li te rü le tek  n a g y o b b  v o n z á s a  
id é z te  e lő .

A z  e ls ő  n a g y o b b  a r á n y ú  v á n d o r lá s  a  
fr a n c ia  fo rra d a lo m  é s  a  n a p ó le o n i  h á b o rú k  
u tá n  in d u lt m e g . K ü lö n ö s e n  e r ő s  a  m o z g a 
lo m  1816 u tá n  s  e z t  e ls ő s o r b a n  a h á b o 
rúk u tá n i p u s z tu lá s , a  k ö z ig a z g a tá s i  á l la p o to k ,  
a  p o lit ik a i é s  v a l lá s i  e lé g e d e t le n k e d é s ,  a 
r o ssz  te rm é s  (p l. e g y e d ü l B á d e n b ő l  2 0 .0 0 0  
e m b e r  v á n d o r o lt  ki) in d íto tta  m e g . A z  e ls ő  
h u llá m  N y u g a te u r ó p á b a n  e lé g  röv id  id e ig  tar
tott é s  1 8 1 8 -b a n  m ár e g é s z e n  le g y e n g ü lt , m íg  
N a g y b r ita n n iá b ó l a z  ip ari v á l s á g  é s  a  h a t ó s á 
g o k n a k  a k iv á n d o r lá s t  e lő m o z d itó  te v é k e n y 
s é g e  r é v é n  to v á b b  tart, 1 8 1 9 -b en  3 5 .0 0 0  é s

1832-b en  e ls ő  Ízb en  h a la d ta  m e g  a 100 .000-e l' 
a  N a g y b r ita n n iá b ó l k iv á n d o r ló k  s z á m a .

K b. 1 8 3 0 -b a n  k e z d ő d ik  a  v á n d o r lá sn a k  
e g y  m á so d ik  s z a k a s z a ,  a m e ly ik  1850 táján, 
z á r ó d ik  le. A  jo b b á g y s á g  m e g s z ü n te té s e  —  
O r o s z o r sz á g  k iv é te lé v e l  —  s z a b a d a b b  é s  jo 
g o s  utat ny ito tt a  fö ld m ű v e s  la k o s s á g  e lk ö l 
tö z é s é r e . m íg  a z  ip a r i m u n k á s s á g o t  a term e
lé s  m e g n a g y o b b o d á s a  K én y szer íte tte  a  tá v o 
z á sr a . N a g y b r ita n n iá b ó l so k k a l n a g y o b b  tö
m e g b e n  in d u ln a k  a  k iv á n d o r ló  c so p o r to k  a 
tex tilip a r  tö k é le t e s b e d é s é v e l  é s  a  fö ld m ű v e lő  
la k o s s á g  e ls z e g é n y e d é s e  m iatt, a m it k ü lö n ö 
s e n  a s z a b a d  k e r e s k e d e le m r e  v a ló  á ttéré s , 
id é z e tt  e lő .  Ír o rszá g b a n  a s z o m o r ú  g a z d a s á g i  
h e ly z e te t  m é g  jo b b a n  k ié le z té k  a s ú ly o s  p o 
litik a i v is z o n y o k  é s  1 8 4 9 -b en  a  N a g y b r ita n 
n iá b ó l k iv á n d o r o lt  2 9 9 .8 4 9  s z e m é ly  k ö zü l 
2 1 8 ,8 4 2  íro r sz á g i e r e d e tű  v o lt . A  n é m e to r 
s z á g i  k iv á n d o r lá s t  a p a r a sz t  o s z tá ly  s z e g é n y 
s é g e  é s  a  fe j lő d ő  g é p ip a rra l e g y id ő b e n  h a n y a t ló  
h á z iip a r  se g íte t te  e lő . 1 8 4 4 -b en  a  h a z a i é s  
k ü lfö ld i k ik ö tő k  4 6 .0 0 0 , 1 847-b en  1 0 8 .000  é s  
1 8 5 4 -b en  240.0C 0 n é m e t  k iv á n d o r ló t  tartottak  
s z á m o n .

A z  5 0 — 6 0 -a s  é v e k tő l  k e z d v e  a  v á n d o r 
lá s  o k a ib a n  á ll  b e  l é n y e g e s  v á lto z á s , m ert 
a z t n em  a n n y ir a  a z  a n y a á l la m o k  g a z d a s á g i  
stb . á l la p o ta i, m in t in k á b b  a te n g e re n tú li te 
rü letek  b ő s é g e s e n  k ia k n á z h a tó  le h e tő s é g e i  
tartják é le ib e n . A z o n k ív ü l lé n y e g e s e n  m e g 
v á lto z ta k  a k ö z le k e d é s  le h e tő s é g e i  is. A  te c h 
n ik a  h a la d á s á v a l  n e m c s a k  a  v a s ú th á ló z a t  sű -  
r ű sb ö d ik , h a n e m  a g ő z h a jó z á s  is  m in d in 
k á b b  n a g y o b b o d ó  m é re tek e t  ö lt  é s  a n a g y  
h a j ó s v á lla la to k  a z  e g y e s  o r sz á g o k  leg fé lre -  
e s ő b b  z u g a it  is  e lá r a s z tjá k  a k iv á n d o r lá s r a  
c s á b ító  r ö p íra to k k a l. E z en  fő b b  o k o k o n  k ív ü l  
n e m  s z a b a d  f ig y e lm e n  k ív ü l h a g y n i a  h e -  
ly en k in t  id ő s z a k o s a n  fe llé p ő  o k o k a t (h á b o 
rúk, fo rra d a lm a k , p o g ro m o k ) s e m . V é g e z e tü l  
e b b e n  a z  id ő s z a k b a n  m e g v á lto z ik , e lto ló d ik  

. a k iv á n d o r ló k  fo r r ó s h e ly e  is , s  a z  N y u g a t-  
e u r ó p ó b ó l in k á b b  K ele t-  é s  D é le u r ó p ó b a  
te v ő d ik  át.

A  k iv á n d o r ló k  le g e ls ő s o r b a n  a  le g n a 
g y o b b  tö m e g e k e t  is  f e lv e n n i  k é p e s  r s  n a g y  
m u n k a b é r e k k e l k e c s e g te tő  É s z a k a m e r ik ó b a  
ig y e k s z e n e k . A z  a r a n y lá z  1 8 5 0 -b en  s z o k a t la 
n u l n a g y  tö m e g e k e t  m o z g a t m e g . E zu tá n  
u g y a n  k is s é  c s ö k k e n  a k iv á n d o r lá s  lá z a , d e  
a m in t É sz a k a m e r ik a  n y u g a ti r é s z e  is  m e g k ö -  
z e l í th e tő b b  le s z  é s  e z  a  n a g y  terü let is  m e g 
n y ílik  a  k iv á n d o r ló k  e lő tt É sz a k a m e r ik a  le s z  
a  b o ld o g s á g  é s  h ir te len  g a z d a g o d á s  r em é n y 
s é g é n e k  o r sz á g a .

Ily en  m ó d o n  a  X IX . é s  a  X X . s z á z a d 
b a n  a z  e m b e r is é g  e g y  j e le n té k e n y  h á n y a d a  
ó tte le p e d ik . F e r e n c z i  a z  1800— 1924 fo ly a m á n  
á tv á n d o r o lt  n é p e s s é g  s z á m á t  a z  e g é s z  F ö l
d ö n , a S z ib é r iá b a  v á n d o r o lt  o r o sz o k  k iv é 
t e lé v e l , 6 0  m illió ra  b e c s ü l i ,  d e  e b b ő l k b . 5(X 
m illió  az 1 8 4 6 — 1924 k ö z ö tti é v r e  jut. 1846—



A FÖLDGÖMB II. 4. 29. tábla.

A csicsói H argita csucf1 rétegzett andezit láva tömbökkel.
(Bányai J,: A székely Hargitából)

A Székelyudvarhely melletti Szarkakő andezit törmelékből álló martja.
(Bányai J : A székely Hargitából)



30. tábla. A FÖLDGÖMB 11. 4.

A Hargita plató szurdokszerű völgyei. T olvajos hágói részlet
(Bányai J s A székely Hargitából)

Orbán B alázs nyaraló ja Szejkefürdőn, ahol a  Székelyföld' m onográfiáját irta.
(Bányai J.: A székely Hargitából)



San Nicolás templom Cordobában.
(Márton B.: Cordoba)

Tipikus cordobai utéa.
(MárloníB.; Cordoba)
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La Mezquita Főkapu. Cordoba.
(Márton B.: Cordoba)

Plaza del Potro. Cordoba
(Márton B.: Cordoba)
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1924 közölt Európából 48 millió ember ván
dorolt ki és kb. ez az a tömeg, amelyik a 
világ európaizálásának munkáját magára vál
lalta. A legtöbben Nagybritanniából vándorol
tak ki (kb, 17,000.000), azután következik 
sorrendben: Olaszország (9.474.1 00), Pireneusi 
félsziget (5,947 000. ebből 1,633.000 portugál). 
Ausztria-Magyarország 4,878,000, Németor
szág 4.533.000, Norvégia és Svédország ritka 
lakossága ellenére 804.000, illetve 1,145.000 
emberrel adózott az idegen világrészeknek. 
Európával szemben Ázsiából az egyes vidé
kek közötti nagy népcsere ellenére, aránylag 
kevesen vándoroltak el az idegen kontinen
sekre : Indiából 1,194.000, Japánból csak
405.000 és Kinából kb. 1,000.000.

Az 1821—1924 évek közölt elvándorol
tak legnagyobb részéi Északamerika vonzotta 
(38 000-000). Ebből is a túlnyomó többség 
(33 millió), az Északamerikai Egyesült Álla
mok területén talált új otthonára. Canadába, 
ahová 1821 —1924 között 4,520 000-en vándo
roltak be, kezdetben a bevándorlók szám a 
egvenlő volt az Egyesült Államokéval és csak 
1836-tól kezdett az arányszám lényegesen az 
utóbbi javára áttolódni. A canadai kivándor
lók eleinte csaknem mind Nagybritanniából 
származtak, 1856-tól 1870-ig a bevándoroltak 
V3 része német volt, de 1881-től a németek 
inkább az Egyesült Államokba igyekez
tek (60 °/p).

Délamerikába sokkal gyengébben jelent
kezett a kivándorlók hulláma, mert azt a for
radalmak, háborúskodások és általában a 
politikai zavarokat nyomon követő gazda
sági bizonytalanság nem tette kívánatos te
rületté- Azonkívül Spanyolország, amelyik or
szág elsősorban alkalmas volt arra, hogy em
berfölöslegét Délamerikába helyezze el, hosz- 
szabb ideig nemcsak megnehezítette, hanem 
meg is tiltotta volt gyarmatterületeire a beván
dorlást. Az argentínai bevándorlás (1857— 1924 
között 5,486.000) csak a múlt század közepe 
táján (1853) erősödött meg alkotmányának ki
forrása és a rabszolgaság eltörlése után. A 
bevándorlásban elsősorban az olaszok, m á 
sodsorban a spanyolok vettek részt. Brazília 
minden nemzet bevándorlói részére csak 
1814-ben nyitotta meg kikötőit, de ennek 
1818-tól kezdve csak akkor látták hasznát, 
amikor megengedték a nem katholikusok be
telepedését is és Európában a brazíliai kor
mány komoly propagandát fejtett ki a bev án 
dorlás érdekében, A XIX. század első felé
ben azonban a néger bevándorlók még min
dig többségben voltak a fehérekkel szemben. 
Összesen Braziliába 1821 — 1924 között
3.855.000 idegen kontinensbeli vándorolt be 
és pedig elsősorban német, azután portugál, 
de 1876 —1900 között az olaszok arányszáma 
40—6 3 %  között ingadozott, ú jabban ismét a 
portugáloké a vezető szerep.

Ausztráliába 1861 — 1924 között 2,640.000,

n a g y o b b r e s z b e n  N a g y b r i t a n n iá b ó l  s z á r m a z ó  
b e v á n d o r l ó  te le p e d e t t  m e g

Nem volna kielégítő ez a rövid beszá
moló, ha meg nem emlékeznénk azokról a 
kivándorlókról, akik hosszabb-rövidebb ideig 
idegenben való tartózkodás után, mint kistő- 
kések és birtokosoktérnek vissza hazájukba. 
Korán jelentkezett ez a folyamat Argentínában, 
ahonnan a kivándoroltak 5 3 % -a  vándorolt 
vissza 1857— 1924 között, az Egyesült Álla
mokból pedig 1908— 1924 között 6 2 u/o. Kü
lönösen erős még a visszavándorlás Ausztrá
liából.

(Kéz A.)

A TENGER ARANYA,

1872-ben repítette világgá Sonstadt azt a 
szenzációt keltő hírt, hogy a tenger vize a ra 
nyat tartalmaz. E megállapítás méltán nagy 
port vert fel, s nemcsak álmodozó „felta
lálók“, hanem komoly tudósok is foglalkozni 
kezdtek azzal, hogy mi módon lehetne en* 
nek az újonnan felfedezett kimeríthetetlen b á 
nyának kincseit felszínre hozni.

A tenger vize valóban tartalmaz aranyat, 
még pedig igen finoman eloszlott állapotban 
lebegnek a tengervízben a végtelen kicsiny- 
ségü aranyszemecskék. A nemes fém min
den valószínűség szerint a szárazföldről ke
rült a tengerbe. Az aranytartalmú kőzetekből 
az eső és a patakok által kimosott aranyat 
a folyók szállítják az óceánba, ahol a p lan k 
tonokhoz (a vizekben lebegő, mikroszkopikus, 
állati és növényi szervezetek) tapadva igen 
nagy utakat tesz meg, amíg végre a tenger 
fenekére száll alá. Hosszú hónapok telnek 
el, amíg az aranyszemecskék megtalálják 
végső pihenőjüket a tengerfenéken Még a 
nagyobb szemecskéknek is egy hónap kell 
ahhoz, hogy 2000 méter utat tegyenek meg 
az óceáni mélység felé Minthogy a felszíni 
vizekben a planktonrajokhoz tapadva talál
ható az arany, a tenger mindenkori aranytar
talmát azok a kötülmények határozzák meg, 
amelyek a planktonok életét és vándorlását 
szabályozzák (hőmérséklet, tengeráramlások 
stb.). A tengervízben tehát az arany mennyi
sége nemcsak helyileg, de időbelileg is erő
sen változik.

Maga Sonstadt több mint 60 milligramm 
aranyat tételezett fel I tonna tengervízben. 
Svante Arrhenius a kiváló svéd fizikus és 
kémikus 1903-ban arra a feltevésre jutott, 
hogy a tengervíz tonnánként nem 60, hanem 
átlagban csak 6 milligramm aranyat rejt m a
gában De még így is 8 milliárd tonnára be
csülte a világóceán aranyát. Jóllehet Arrhe
nius számításai jelentékenyen lelohasztották 
a „feltalálók“ vérmes reményeit, a technikai 
eszközök nagyarányú fejlődése folytán lehet
ségesnek látszott egy olyan eljárás felfedezé
se, mely gazdaságos üzemmel kecsegtetne.
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Tudvalévőén a világháború után a né
metekre 132 milliárd aranym árka jóvátételt 
róttak ki az ententehatalmak. Ez körülbelül 
50 000 tonna aranynak felel meg. Németor
szág a tudósok, technikusok, feltalálók ha 
zá ja ,  s így nem lehet csodálni, ha az a tö
rekvés merült fel a német tudósok körében, 
hogy a tenger aranyával váltsák meg népü
ket e borzalmas teher alól. Nem fantaszta 
feltalálók, hanem egész komoly körök is fog
lalkoztak ezzel az eszmével. A világhírű, Vil
mos császárról elnevezett fizikális és elektro
kémiai kutatóintézet vegyészei évek óta a n a 
lizálták az óceán minden részéből bekért víz
próbákat. Kapóra jött azután a „Meteor“ nevű 
kutatóhajónak oceánologiai expedíciója 1925- 
1927 között, mely a németek első ilyennemű 
expedíciója volt a béke óta. Eleinte csak víz
próbákat küldtek a Meteorról Berlinbe, de 
később attól félve, hogy magukban a próba
üvegekben lévő minimális arany meghami
sítaná a víz analizálásának eredményeit, a 
Meteor fedélzetén analizálták azon frissiben 
a tenger vizét. Az eredmény egyenesen le
sújtó volt. Kiderült ugyanis hogy még Arr
henius is túlságosan optimisztikusan szám í
tott : 1500-szor kevesebb arany van a tenger
vízben, mint amennyit Arrhenius vélt benne 
találni. Olyan végtelen kicsiny ez a mennyi
ség, hogy egyelőre még csak elképzelni sem 
tudunk egy olyan eljárást, amely mellett gaz
daságos volna ez az „aranyhalászat“. A né
metek nagy álma : a hadvezérek és politiku
sok baklövéseit a német tudomány által jó
vátenni, az elvesztett háborút a tenger a ra 
nyából úri gesztussal megtéríteni — szé to sz 
lott. mint a szappanbuborék A tenger gya
korlati mennyiségben nem tartalmaz aranyat 1 
S a fantasztikus regények Írói is szegényeb
bek leltek egy hatásos témával. (Koch)

MONACO TERÜLETE.
A hercegség területét még ma is sokan 

hibásan 21 négyzetkilométernek adják meg. 
Ezzel szemben tényleges kiterjedése mind
össze 15 négyzetkilométer. A kikötő nagy
sága 0.11 négyzetkilométer.

NEW YORK ÁLLAM LAKOSSÁGÁBAN LEG
UTÓBB BEÁLLOTT ÉRDEKES 

VÁLTOZÁSOK.
Az 1927 évben megtartott népszámlálás 

és földmívelési összeírás New York állam la
kosaiban végbemenő igen érdekes változá
sokra vetett világot. 1855 óla. amikor a föld- 
mivelő népesség az állam összlakosságának 
még 60 °/°-át let e ki, e foglalkozási ág arány
szám a állandóan sülyedt 1920 ig. amikor 
17.3 %-ra csökkent. Annál különösebb, hogy 
1920 és 25 között a népmozgalom irányt vál
toztatott és a mezőgazdasági népesség arány- 
száma ismét növekedett: 17.9 %-ra Az állam 
minden kisebb közigazgatási egységében meg

volt ez a növekedés (pusztán Allegany ke
rületben csökkent most is a mezőgazdasági 
népesség), míg a megelőző tíz évben 32 köz- 
igazgatási kerület mutatott iel csökkenést-

KÖZÉPÁZSIA KISZÁRADÁSA.
Középázsia kiszáradásának kérdése is

mét szőnyegre került. A kutatók egy részé
nek nézete szerint Középázsia egészen a je 
lenkorig a klimatikus viszonyok következté
ben indult kiszáradásnak. A Tarim medence 
és a Taklam akan sivatag éveken át egyetlen 
szem esőt nem kap. Kétségen kívül megálla
pítható, hogy a Tarim medence vízgazdálko
dása korábbi időkben kedvezőbb lehetett. A 
Lopnor terület és Taklam akan terület a jég
korszak utáni időben tavak voltak. Indiai ge
ológusok szerint a jégkorszak alatt a Tibeti- 
magasföld alacsonyabban feküdhetett ; a 
diluviális rétegek 5000 m. magasságban lévő 
emlős maradványaiból legalább is erre lehet 
következtetni. A Himalája jégkorszak utáni 
emelkedése folytán a tengeri páradús légtö
megek útja ettől a területtől mind jobban el
záratott. Középázsia emelkedése a tények ta
nulsága szerint még ma sem ért véget, amit 
különösen az erős eróziós tevékenység, a fo
lyók mélyen bevágott völgyei mutatnak. Más 
oldalról azonban kétségbe vonható, vájjon a 
hegység ezen emelkedése elégséges volt-e a h 
hoz, hogy a maritim légáramlást visszatartsa. 
Különben is a folyók vízmennyiségére nem a 
Taklam akanban leesett csapadék mennyisége, 
hanem a Kuenlünben leesett mennyiség a dön
tő. Remélhető azonban, hogy a kérdést hosz- 
szabb időről gyűjtött megfigyelési anyag a lap
ján pontosan el lehet dönteni.

AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
GAZDASÁGI ÉLETE AZ 1930 ÉVI NÉP- 

SZÁMLÁLÁS TÜKRÉBEN.
Nemrégiben kerültek nyilvánosságra az 

Egyesült Államok 1930 április 1-én megtar
tott népszám lálásának főbb eredményei. A 
statisztikai rubrikák mögül az amerikai gaz
dasági életnek hihetetlen fellendülése tűnik 
elő. A gazdasági prosperitás a háború alatt 
indult meg s kisebb zökkenőkkel folytonosan 
emelkedő tendenciát mutatott — mindmáig. 
Az egész világháború egyetlen pozitív ered
ménye csak az volt, hogy az Unió a világ 
bankára lett s a világgazdaság súlypontja jó 
pár lépéssel közelebb Került az Újvilághoz 
A nagy konjunktúra a háború befejeztével 
sem szűnt meg A háború alatt hihetetlen tö
kéletességre fejlődött amerikai ipar addig, 
amig Európa népei egymást ölték, kiszorította 
az európai ipart a  háború alatt szabad pré
dává vált tengerentúli fogyasztópiacokról, a 
háború után pedig az európai piacot is el
árasztotta gyártmányaival. Ez nem is volt kü
lönösen nehéz feladat számára, mert hiszen 
ahhoz, hogy a teljesen militarizált és különbö
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ző pótgyértmányokra berendezett európai, el
sősorban a német ipar, ismét a békevilág 
szükségleteihez alkalmazkodjék, idő és pénz 
kellett. Az amerikai mezőgazdaság is leszü
retelte a háború eredményeit. Szinte nem tu
dott eleget termelni a világháború blokádjá
tól felszabadult, kiéhezett Európa részére. A 
háború alatti munkaerőhiány, a requiráláson 
és élelmiszerjegyeken alapuló fogyasztási po 
litika Európa valamennyi hadviselt á llaméban 
annyira lezüllesztette a mezőgazdaságot, hogy 
a termésátlagok a 80*as évek szintjére estek 
vissza. Ugyanakkor sok-sok ezer acre szűz 
földet szántottak fel Kansasban, Nebraská- 
ban, a Dakotákban, Manitobában s általában 
Canada és az Unió u. n. prairie-államaiban, 
de még így is alig győztek a farmerek a ki
éhezett Európa szám ára eleget termelni.

A világháború borzalmas pusztításait, az 
emberi és gazdasági életnek óriási vesztesé
geit talán — persze kisebb-nagyobb zökke
nőkkel — kiheverte volna Európa A „béke- 
szerződések“ azonban, melyek évszázados és 
évezredes gazdasági és természeti egységeket 
darabol ak fel, Európa alkonyát idézték elő. 
Eleinte úgy látszo't, hogy a gazdasági p an 
gás kizárólag a „legyőzött“ államok osztály
része, de hamarosan kitűnt, hogy a romboló 
hullám nem állott meg a központi hatalmak 
új ha'ársorompóiná',  hanem átcsapott a 
„győztes“ államokba is. Egész Európa h a m a 
rosan a világgazdaság mind nehezebben mű
ködő, mind betegebb testrésze lett. S hiába 
kezdődött meg már a háború előtt is a világ 
termelőerőinek az óceánon túlra való húzó
dása, Európa még ma is számottevő a világ- 
gazdasági életben. Nem sok idő telt bele, s 
Európa gazdasági életfunkciójában beállott 
zavarok kezdtek lassan kihatni az egész vi
lágra. Amerikára is I Európa fogyasztóképes
sége az általános gazdasági pangás és elsze
gényedés folytán a minimálisra csökkent, s 
az Uj-világban felütötte fejét a túltermelés 
réme. A jóléthez szokott amerikai farmer 
kénytelen most óriási gabonafeleslegét olyan 
áron a piacra dobni, aminőt még a 80-as 
években sem jegyeztek az amerikai gabona- 
tőzsdéken. És még hozzá megjelent az éppen 
Amerika által szállított traktorok jóvoltából 
feléledt orosz mezőgazdaság is a világpiacon. 
De a túlméretezett ipar is kezd összeroppanni: 
a hosszú időkön át távolmaradt s mér jófor
mán elfelejtett munkanélküliség beköszöntött 
az Uj-világba is.

Mindezeket szükséges volt előrebocsáta
ni, mert egy olyan óriási gazdasági hatalom, 
aminő éppen az Unió, csak a világgazdaság 
keretében analizálható.

Úgy 1920. mint 1930 igen fontos határkő 
az Egyesült Államok gazdasági életében : az 
egyik a szinte példátlan prosperitás, a másik 
a meginduló ellenáramlatnak határköve. Ko
rai dolog lenne ugyan jóslásokba bocsátkoz;-

ni, de még a legoptimistább amerikai köz
gazdászok is kénytelenek elismerni, hogy az 
1930-as esztendő egy konjunktúrában már 
szegényebb korszaknak a beköszöntője. Eb
ből a szempontból tehát különösen érdekes 
lesz, ha az 1930 évi népszámlálás eredmé
nyeit boncoló kés alá vesszük.

A mostani népszámlálás szerint a 48 
szövetségi állam és Columbia szövetségi te 
rület (Washington főváros) népessége 1920 
óta 105,711 000-ről 122,698.000-re szaporodott. 
T í z  év alatt tehát több mint 16,789.000 lé
lekkel szaporodott meg a csillagos lobogó 
népe. Azért többel, mert hiszen ebben a 
számban nincsenek benn Alaska territórium 
és a tengerentúli birtokok (Hawai, Fülöp szi- 
getek stb.) adatai.  Ez a növekvés persze je
lentékeny részben a bevándorlás javára ir
ható. Nem szabad elfelejtenünk ugyanis, 
hogy az amerikai bevándorlási törvény az 
angol testvérnemzeltel és germánsággal szem
ben nem olyan szűkmarkú, mint a magya
rokkal, szlávokkal és latin népekkel szem
ben. A növekvő- munkanélküliség nyomása 
alatt azonban még a jelenlegi kvótát is igen 
jelentékenyen, hir szerint 90%-kal, le akarják 
szállítani.

1920 és 1930 között tehát 16T%-kal sza
porodott az Unió népessége, ami még mindig 
igen tekintélyes arányszám az európai á l la 
mokhoz viszonyítva. Ha azonban egybevet
jük a megelőző tíz éves periódusok arány
számával, csökkenő irányzatú tendenciát kell 
megállapítanunk. A szaporodás ugyanis 10 
évenként 1850-től kezdődőleg 35‘9, 35‘6, 26 6, 
26 0, 25’5, 207, 210, 14 9 és 16’1 % . Nem
csak a bevándorlás, hanem a természetes 
szaporodás csökkenése („birth control" I) is 
hozzájárul ehhez a jelenséghez.

Azonban még ennél is sokkal nagyobb 
veszedelem fenyegeti az Unió gazdasági éle
tét. A népszámlálás részletes eredményei 
ugyan még hiányzanak, de már a főeredmé
nyekből is meg lehet állapítani azt, hogy az 
utolsó 10 év alatt a farmok száma 150 ezer
rel csökkent. Amig 1910-ben az összlakos
ságból 33‘2%  lakott a farmokon, addig 1920- 
ban már csak 26%, 1930-ban pedig csak 22 
% . A falusi népességnek a városokba való 
húzódása, mely nagyobb méretekben eddig 
csak Európában volt ismeretes, most az 
Unióban is veszedelmes arányokat öltött. Ez 
a mozgalom igen súlyos hatással van az á l
lamok gazdasági és szociális szerkezetére. 
Délfranciaországban a falvak már teljesen 
elnéptelenednek, a mezőgazdasági termelés 
erősen csökken, a városi proletariátus pedig 
egyre nő. Hasonló jelenségek mutatkoznak az 
Unióban is, ahol csupán az 1928 és 1929 
években 1.1 millióval több ember húzódott 
be a farmokról a városokba, mint amennyi 
elhagyta a várost s falvakra költözött.

De lássuk magukat a? adatokat ;
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Á L L A M  T E R Ü L E T
k m 2-b en

A l a b a m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  134 669
A r i z o n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 5  131
A r k a n s a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P 8 . 132
C a l i f o r n i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 9 9 7 3
C o l o r a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269 .2 1 4
C o n n e c t ic u t  . . . . .  12.859
D e l a w a r e  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 .138
F l o r i d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151 9 39
G eo r g ia  . . . . . .  153.409
I d a h o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . 217.261
I l l i n o i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 146 .756
I n d i a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 4 .1 5 3
I o w a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145 415
K a n s a s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 2  7 8 0
K e n t u c k y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105 .145
L o u i s i a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125 .625
M a i n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 5 .5 7 0
M a r y l a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 .9 2 6
M a s s a c h u s e t t s  . . . 21 .4 0 8
M i c h i g a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 162
M in n e s o t a  .   219 .3 1 8
M i s s i s s i p p i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121 .376
M issou r i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179.791
M o n t a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 8 .5 0 6
N e b r a s k a  .   2 0 0 .7 6 8
N e v a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 6 .6 7 5
N e w  H a m p s h ir e  . . . .  24 .1 9 2
N e w  Y e r s e y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 .2 9 9
N e w  M e x ik o  . . .  3 1 7 ,6 0 9
N e w  Y ork  . . . . .  127 .433
North C a ro l in a  . . . .  135.778
North D a k o t a . . . . . . . . . . . . . . . . .  183.460
O h i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106.289
O k l a h o m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  181 .440
O r e g o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 2 5 0 .4 4 0
P e n n s y l v a n i a  . . . .  116-872
R h o d e  I s la n d  . . . . .  3 .233
S o u th  C a r o l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 ,2 5 8
S o u th  D a k o ta  201 .0 1 4
T e n n e s s e e . . . . . . . . . . . . . . . . .  108.832
T e x a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 6 8 .6 4 4
U t a h .  . .   220 .1 1 5
V e r m o n t  . . . . . .  24 .770
V i r g i n i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110.399
W a s h i n g t o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179.031
W e s t  V i r g i n i a . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 .5 9 8
W i s c o n s i n .  . ' . . . . . . . . . . . . . . . . .  145,205
W y o m i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  253 .587
C o lu m b ia  District . . . .  181
Ö s s z e s e n ................................  7.996.918

Az első pillantásra nem sokat mondanak 
ezek az adatok, de kutató szem m el ' tekintve 
mögéjük, a lázasan lüktető amerikaPélet leg
hűbb tükrét adják.

Mindenekelőtt a népesség igen egyenet
len eloszlása tűnik fel. Legsűrűbb a népesség 
az u. n. új-angliai államokban (New York, 
Massachusetts. Rhode 'Is land stb.), vagyis a 
legősibb gyarmatosítás területén. Ez a nép

N É P E S S É G GYARAPODÁS
1920 1930 %  ban

2.348.000 2.645 000 12.7
337.000 436.000 30 4

1.752.000 1.854 000 5.8
3.425 000 5.672000 65.5

940.000 1.035 0f 0 10.2
1.381 0n0 1 605 000 16.2

223.0JJ 238.000 6.9
968 000 1.467 000 51.4

2.895 000 2 902.000 2.0
432.000 446.000 3 2

6 185.00 7 608.000 173
2930.000 3.226 000 10.1
2.404 000 2 468 000 2.7
1 769.000 1.879.000 6.3
2 416.000 2.624.000 8.6
1.799.000 2.094 000 16.5

768.000 800,000 4.2
1.449 000 1.619.000 12.4
3.852.000 4.254.000 10.4
3.668.000 4.842.000 32.0
2 387 000 2.566 000 7.5
1.791.000 2.008.000 12.1
3,404000 3.621 000 6 4

549 006 536.000 —
1.296,000 1 379.000 6.4

77.000 91 000 17.5
443.000 465.000 5 0

3.156 000 4.028.000 27.6
360.000 427.000 18.6

10 385.000 12.620,000 21 5
2.559.000 3 170.000 23.9

647.000 682 000 5.5
5.759,' 00 6.690.000 15.3
2 028 00C 2.392 000 17.9

783.000 953.000 21.6
8.720.000 9.641.000 10.6

604.000 687.000 13.7
1.684.000 1.733.000 2.9

637.000 690.000 8.5
2.338 000 2.609.000 11.6
4.663.000 5.821.000 24 8

449.000 503000 11.8
352.000 359.000 1.9

2309.000 2.419 000 4.8
1.357.000 1.562.000 15.1
1.464.000 1.729.000 18.1
2.632.000 2 980.000 11.3

194,000 225.000 15.5
438.000 497.000 11.3

105.827.000 122.698.000 16.1

sűrűség azután az atlanti partoktól nyugat 
felé haladva a Mississippiig lassan, majd 
gyorsabban csökken. Körülbelül a 100 fokos 
délkörtől kezdve, a Rocky Mountains Iába 
előtt hirtelen megtorpan ez a népáradat s 
igen ritka lesz a népsűrűség. Hogy milyen 
éles népsűrűségi határ alakult ki itt az u. n. 
prairie-államokban (Észak-, Dél-Dakota, Neb
raska, Kansas), mutatja az a körülmény, hogy
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amíg e határtól közvetlenül keletre négyzet
mérföldenként 18 lakost találunk, addig tőle 
nyugatra már csak 6 lakost, távolabbra pedig 
még ennél is kevesebbet. Ez az éles népes
ségi határ fulajdonképen éghajlati határ, mely 
a keleti 500 milliméternél több csapadékot 
kapó területet a nyugati száraz vidékektől el
választja. Létrejöttének oka pedig az, hogy a 
Csendes-Óceánról jövő páradús szelek a Cor- 
dillerák parti láncain felemelkedve, párájukat 
eső alakjában elvesztik s mint száraz, főhn- 
jellegű szelek rohannak le a Rocky Mountains 
lejtőin a prairie-sikságra. Innen kezdve az 
után a Mexikói öböl felől jövő monszunszerű 
szelek hatása alatt megint nedvesebbé válik 
az éghajlat.

Ettől a  vonaltól nyugatra már az exten- 
ziv állattenyésztés és a dry farming (száraz 
gazdálkodás) adja meg a táj gazdasági jelle
gét. A kövér búzaföldek beláthatatlan lege
lőknek adnak  helyet, s csak ott, ahol a fo
lyók vizét duzzasztó-gátakkal elrekesztve ön
tözőművek létesültek, örvendeztetik meg sze
münket buja gyümölcsfaligetek, kövér rétek 
és gazdag szántók. Még szomorúbb képet 
nyújtanak a Rocky Mountains és a perem
hegység (Sierra Nevada, Cascade hegység) 
közötti Nagy-medence és Colorado-medence 
félsivatagi tájai, ahol hosszú mérföldeken át 
hiába keresünk emberi települést s csak rit
kán találkozunk egy-egy vándorló juhnyájjal. 
Smith próféta kiválasztott népének, a mormo
noknak telepei a W asa tch  hegység és 'a  Nagy- 
Sóstó között alkotják az egyetlen nagyobb 
emberi agglomerációt ebben a félsivatagi kör
nyezetben.

Gyökeresen megváltozik a kép, amint a 
Cascad lejtőin leereszkedünk a Sacramento 
és St. Joaquim által öntözött Californiai-me- 
dencébe, a Csendes-Óceán partvidékének ebbe 
a paradicsomába. Ahol még azelőtt egy év
századdal csak juh- és marhanyájak lege
lésztek, hogy egy félszázadra rá búzaföldek
nek adjanak helyet, ott ma óriási narancs-, 
alma-, körte- és barackligetek, közöttük vete
ményesek, a modern technika minden vívm á
nyával felszerelt mintagazdaságok kápráztat
ják el a Nagv-Medence sós-sivatagjainak le
hangoló képéhez szokott vándor szemeit. A 
népesség itt, de a tőle északra fekvő Oregoni
medencében is, egyszerre megint igen sűrű 
lesz : népes farmok, falvak, városok egymást 
követik.

Ha magunk elé tesszük az Egyesült Ál
lamoknak népsűrűségi térképét, azt látjuk, 
hogv a keleti és többé-kevésbbé még a kö
zépső államok, a pacifikus oldalon pedig a 
Californiai és Oregoni-medencék meglehető
sen sűrű népességgel rendelkeznek Közéjük 
azonban egy igen gyéren lakott terület éke
lődik be, ami igen nagy gondot okoz nem 
csak az amerikai nemzetgazdászoknak, ha
nem még a politikusoknak is. Egészen más

gazdasági és politikai kérdések állanak a ke
leti államok érdeklődésének homlokterében, 
mint a nyugati államoknál. A pacifikus (Csen
des-óceáni) államok gazdaságilag a Csendes 
Óceán mindjobban egybekapcsolódó egysé
géhez tartoznak s némely vonatkozásban erő
sebb kapcsolatban vannak Ázsiával és Ausz
tráliával, mint az Egyesült Államok atlanti 
államaival. Az ezüst áresése, mely az ezüst
valutájú Kínában okoz nagy zavarokat, érzé
kenyebben érinti a sanfranciscói tőzsdét, mint 
a new-yorkit. A sárga fajnak az Unióba való 
beszivárgása súlyos probléma a pacifikus ál
lamokban. De erősen nyugtalanítja őket Ja 
pánnak Kínában és a Csendes-óceáni szige
teken való gazdasági és politikai terjeszke
dése is. Mindezeknek a kérdéseknek már ke
vesebb figyelmet szentelnek az atlanti államok 
gazdaságpolitikusai. Itt, keleten már más kér
dések állnak előtérben. Az Európával való 
kapcsolat hasonlíthatatlanul erősebb, mint a 
pacifikus államokban A sárga kérdés már 
nem hat oly fenyegető rémként, helyette azon
ban a négerkérdésnek még ma is igen súlyos 
és teljesen még ma sem megoldott problémája 
robban ki sokszor a lincselésekben.

Az atlanti és a pacifikus államok gaz
dasági és politikai életének ez a különböző
sége annál is inkább aggasztja az amerikai 
politikusokat, mert e két sűrű népességű te
rületet a Nagy- és Coloradó-medencének s a 
Rocky Mountains lábának már említett 'igen 
gyéren lakott területe választja el egymástól, 
s könnyen megtörténhet, hogy az érdekellen
tétek kirobbanása a két államcsoport egymás
tól való elszakadására vezetne. Ezért, inár 
néhány évtizede, az amerikai gazdasági po
litika minden erővel azon van, hogy ezt a 
gyér népességű közbeeső területet benépesítse. 
Bizonyos mértékig siker is koronázta törek
vését, hogy azonban száz százalékos sikert 
nem ért el, de nem is érhet el soha, az már 
a mostoha természeti körülményeknek, első
sorban pedig a csapadékszegénységnek a 
számlájára Írandó. Súlyos dollármilliókat fek
tettek öntözőművek létesítésébe : mert csak 
az öntözött területeken lehetséges földműve
lést folytatni és sűrűbb települési létrehozni.

A népesség eloszlása most sem egyenet
lenebb, mint 1920-ban, ami kitűnik akkor, ha 
figyelemmel szemléljük a fenti táblázatnak 
azt a rovatát, mely a népességnek az 1920-as 
népszámláláshoz viszonyított százalékos sza
porodását mutatja.

A kimondottan pacifikus államok (W as
hington. Oregon. California) igen erős szapo
rodást mutatnak fel, s éppen California viszi 
el a pálmát az Unió valamennyi állama elől. 
hiszen a legutóbbi tíz év alatt 2/s-dal növe
kedett meg népességének száma. Elég erőtel
jes előtörés mutatkozik a Cordillerák láncai 
között lévő száraz medence-államokban (Wy
oming, Nevada, Utah, Colorado, Arizona, New
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Mexico), kivéve Idaho államot, ami az öntö
zés győzedelmes térfoglalására és a bányá
szatnak a háború alatti és utáni fellendülé
sére vezethető vissza De még igy is rettene
tes gyér itt a népesség. A cowboyok egykori 
hazája 'ma már a szántóvető birodalma, de a 
búzaföldek növekedése megállotl s ezzel együtt 
a prairie-államok (North és South Dakota, 
Nebraska, Kansas és a felerészben még az 
előbbi csoportba osztható Montana) népsza
porodása, mely a 80-as években még 100 
százalékos volt, most bizony még fele sem a 
16 százalékos országos átlagnak. A búzater
melésnek világszerte mutatkozó válsága való
színűleg még erősebben alá fogja húzni ezt 
a folyamatot. Nem kevésbbé gyönge a nép
szaporodás — nagyrészt ugyanezen okokból 
— a szintén földművelő Mississippin-túli á l 
lamokban (Minnesota. Iowa. Missouri, A rkan
sas) Erősen megnövekedett ellenben a né
pesség a Nagy tavaktól délre eső államokban 
(Wisconsin, Michigan, Illinois, Indiana és a 
nyugati felükben idetartozó Pennsylvania és 
New York), ami az erős iparosodásra és a 
mezőgazdaság intenzivebbé válására  vezet
hető vissza. Az Uniónak különben a legter
mékenyebb része ez a Nagy-tavaktól délre 
eső, a jégkorszakból származó, csodálatos 
termékenységű talajjal borított öve, melyet az 
amerikaiak kukoricaövnek (Corn Belt) nevez
nek. Az USA (így jelzik röviden az Ameri
kai Egyesült Á llamokat: United States of 
America) északkeleti csücskét foglalják el 
Maine, Vermont és New Hampshire államok. 
A nagyarányú erdőpusztítás ellenére is még 
ma is sűrű erdőkkel borított, hűvös éghajlatú 
elég terméketlen vidék nem sok vonzóerőt 
gyakorol a letelepülésre. Nem csoda tehát, 
ha népességük alig növekszik. Az amerikai 
ipar és kereskedelem gócpontját alkotják 
Pennsylvania, New York. Massachusetts, Rho
de Island, Connecticut, New Yersey és Mary
land államok.

Az elmúlt két évtized, mely az Unió ke
reskedelmi és ipari fejlődésének legragyogóbb 
korszaka volt, a már amúgy is elég sűrű né
pességet még inkább szaporította. A közöttük 
fekvő túlnyomóan mezőgazdasági jellegű De
laware népességének stagnálásával tűnik ki 
a környező ipari államok közül. A mór las
san a szubtrópusi gazdálkodásba átvezető 
középatlanti államok népessége igen egyenet
lenül növekedett. Amíg West Virgínia és 
North Carolina erős gyarapodást mutatnak 
fel, addig Georgia és South Carolinaigen h á 
tul kullognak a listán. Az átlagos népszapo- 
rodósi arányszámot a középső, túlnyomóan 
mezőgazdasági jellegű Kentucky és Tennesse, 
sem érik el. Igen erősen megszaporodott a 
szubtrópusi gazdálkodású ú. n. Golf-államok 
lakossága, ami a gyapot- és cukornádterme- 
lés belterjesebbé válására, a gyapotiparnak 
az északkeleti államokból ide való h ú zódá

sára, a parti mocsarak lecsapolósára, a d é 
ligyümölcstermelés fellendülésére, Texasban 
pedig az öntözés kiterjeszkedésére vezethető 
vissza. A déli vagy Golf-államok (Oklahoma, 
Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Flo
rida) a Panama-csatorna révén közlekedés- 
földrajzilag is kedvezőbb helyzetbe kerültek, 
mert az eddigi nagyrészt nyugat-keleti irányú 
forgalom most már némileg észak-déli irányt 
vesz fel. Az itteni államok közül a  pálmát 
mindenesetre Florida ragadja el. Néhány év
vel ezelőtt terelődött Amerika figyelme erre 
a trópusi bujaságú paradicsomra s egyszerre 
valóságos Florida-ióz fogta el az  amerikaia
kat, Mindenki floridai telkekkel spekulált s 
a lelekspekulánsok soha nem remélt haszon
nal dolgoztak. Még az igen gyakori ciklonok 
sem tudták az amerikaiak kedvét Floridától 
elvenni: a ciklon által rombadön'ött Miami, 
a világ legelegánsabb, legluxuriőzebb fürdő
helye ismét régi fényében ragyog.

Ha mór most röviden összegezzük a fen
tebb kifejtetteket, a következőket kell meg
állapítanunk; 1. A népesség növekedése a 
múlt század ötvenes évei óta fokozatosan 
csökken : Jósolni igen nehéz, de minden v a 
lószínűség adva van arra. hogy — már csak 
a bevándorlásnak még erősebb megszűkítése 
miatt is — ez a lefelé irónyúló tendencia 
még erősebb lesz s nincs messze ez az idő, 
amikor az Unió népszaporodása Európa szint
jére fog csökkenni. 2. Az 1930. évi népszám 
lálás eredményei azt mutatják, hogy a népes
ség megint csak a periférikus államokban nö
vekedett erősebben a pacifikus és keleti á l
lamok között nem kisebb az űr, mint eddig 
volt. 3. A falusi népességnek a városokba 
való vándorlása Amerikában is megindult. 
Botor dolog volna persze, ha mindezekből 
túlpesszimista szemmel nézve, azt a követ
keztetést vonnánk le, hogy az Unió gazda
sági fejlődése meg fog óllani — hiszen még 
mérhetetlen természeti kincsek várnak kiak
názásra, melyek még sok-sok millió ember
nek tudnak megélhetést nyújtani, de v a 
lószínűnek kell tartanunk, hogy a fejlődésnek 
eddigi .amerikai" tempója már a múlté.

RENDSZERES KERESKEDELMI EXPEDÍCIÓK 
TENGERI ÚTVONALAI SZIBÉRIÁBA.
Tengeri expedíciókat kereskedelmi célok

kal az utóbbi években a norvégek, angolok és 
újabban a németek vezettek Szibériába. Szi
béria nyugati összeköttetését a tengeren a 
Kari tenger biztosította. Azok a szibériai ex
pedíciók, melyek a nagy szibériai folyókat, az 
Obot és Jenisszeit felkeresték, Kari expedíció 
név alatt ismeretesek. A legutóbbi nyáron 50 
hajó vett ebben részt. A meteorologiai szol
gálatot 6 rádió állomás látta el, mig az út
vonal jégtáblái között a veszélytelen útirányt 
3 hidroplán kereste meg.

A  h a j ó k  S z i b é r iá b a  g é p e k e t ,  gyári  b e 
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rendezéseket, kémiai készítményeket, orvosi 
műszereket szállítottak és onnan viaszt, vajat 
és egyéb mezőgazdasági terméket hoztak. A 
Jeges-tengeren keresztüli forgalom jelentőségé
nek növekedésére mutat a rövid idővel ezelőtt 
keletkezett Jenisszei melletti folyami kikötő
nek az utóbbi időben mutatkozó nagyarányú 
fejlődése.

ÖSTöRTÉNELMl KUTATÁSOK GRÖN- 
LANDBAN.

A Grönlandot lakó eszkimók tudvalévőén 
az egyetlen vad nép, mely az európai befolyás 
dacara fejlődést, szaporodást mutat. A leg
utóbbi statisztikai felvétel szerint több mint 
15 ezer eszkimó él. Érdekes jelenség, hogy 
a nők nagy többségben vannak a férfiakkal 
szemben. Ennek valószínűen az az oka, hogy 
a férfiak 20—35 éves korukban a tengeren 
pusztulnak el.

Grönlandot a X-ik században a norman
nok telepítették be Izlandból. Ezek a normann 
települők a XV-ik században elpusztultak. 
Az utolsó norvég hajó, az eddigi adatok sze
rint 1406-ban jött Grönlandba Ezután a ha
zai összeköttetés megszakadván, táplálékot 
és támogatást az európai lakosok nem kap
tak és igy az eszkimókkal szemben nem 
tudták fenntartani magukat. Knud Rasmussen 
expedíciója legutóbb a kis lnugsuk grönlandi 
szigeten sok tárgyat ásott ki, melyek három
negyede a bálnavadászaton alapuló Thule 
kultúrához tartozik. Egyes leletek a norm an
nokkal való összeköttetésre vallanak, igy egy 
templomi harang maradványa réz, cinn és 
ezüst vegyületből, valamint egyes faragvá- 
nyok fából, például egy baba, mely egy nor- 
mannt ábrázol hosszú kabátban és középkori 
fejviselettel.

A további kutatásokat a dán kormány 
támogatja és a következő években is folytatni 
fogják.

NORVÉGIA LAKOSSÁGA.
Az 1930 december 31 én megejtett nép- 

számlálás szerint Norvégia lakóinak száma 
2.809.000 fő A lakosság a legutóbbi 10 év 
alatt kereken 6 százalékkal szaporodott, ami 
az 1880/90-es évtized kivételével a legkisebb 
szaporodás 1810 óta.

A NAG-HAMADI DUZZASZTÓ-GÁT 
ELKÉSZÜLT.

A Luxortól északra levő nag-hamadii 
duzzasztó gát építési munkái befejezést nyer
tek. Ezzel Egyiptom öntöző berendezései nagy
jából el is készültek. A most elkészült duz
zasztó gát az Assiut és Assuan között már 
meglévő duzzasztó gátba illeszkedik bele. Ez 
a berendezés 24 ezer négyzetkilométer terület 
öntözésére szolgál. Megépítése három évig 
tartott és 50 millió pengőbe került.

TOPOGRÁFIAI MUNKÁLATOK AZ ÉSZAK
AFRIKAI OLASZ GYARMATOKON.
1930-ban az olasz tengerészet hydrográ- 

fiai intézete a gyarmalügyi minisztériummal 
karöltve felméréseket eszközölt a tripolitániai 
partvidéken- Ezzel a munkájával kitöltötte 
azt a hézagot, ami eddig a partmentén Mi- 
surata (Tripolitania) és Benghazi (Kirenaika) 
között volt. A felmérési munkák 730 km. 
hosszú partvonalra terjedlek ki, amit három 
mélységmérő berendezéssel ellátott felmérő 
hajó hajtott végre Ezenkívül végeztek három
szögelési és topográfiai felvételeket a Benghazi- 
el Agheila partizónában és Misurattól dél" 
felé Buerat el Hsum-ig. A kolónia belsejében 
a felvételi munkákat 1 :100.000 a rányban  vé
gezték.

A SZOVJET UNIÓ ÚJABB REPÜLŐ 
VONALAI.

A Szovjet Unió folyó évi január 1 -tői több 
uj repülővonalat állított szolgálatba, és még 
rövidesen újabb vonalak beállításával a vo
nalhálózat hosszát még ezen év tavaszán 50 
ezer kilométer hosszúra akarja megnövelni. 
Az Uniónak kettős célja van ezekkel az 
újabb vonalak beállításával. Egvrészt k ap
csolatot akar létesíteni nagy külföldi konti
nentális vonalak részére, másrészt saját te
rületén a vasúti forgalomtól lávoieső terüle
teket akarja a forgalomba bekapcsolni.

Egyike a legfontosabb vonalaknak az, 
amely Moszkvától kiindulva Irkuckba s innen 
Vladivosztokba vezet Khabarovszkon át, s 
ezzel egyenes összeköttetés található Jap án 
nal. Khabarovszknál a vonal kiágazik Niko- 
lajevszk felé, mely két másik vonal találko
zási pontja. Az egyik Sachalinnak, a másik 
Ochock és Nagajevon keresztül Kamcsat
kába megy. Irkuckbó! egy vonal északnak 
ágazik a prémvárosba, Jakuckba és az arany
bányák városába Aldanba Ezt a vonalat 
később Kamcsatkán át a Jeges-tengerig Nizsne 
Kolmszkig akarják meghosszabbítani

A turkesztáni légi vonalak központja 
Taskent, ahonnan Turtkulba, Csardzsulba, 
Szamarkandba ven összeköttetés. Orenburgon 
át Taskend Moszkvával kap közvetlen kap
csolatot. Omszkból észak felé terveznek egy 
vonalat Obdorszk Arkhangelszk felé és innen 
Moszkvába. Újból megnyílt a repülő forgalom 
Moszkva—Sztálingrád és Moszkva—Kiev— 
Odessza között.

LIBIA NÉPESEDÉSI PROBLÉMÁJA.
Libia, Tripolitania és Kirenaika az Olasz

országban állandóan fenyegető túlnépesedés 
nyomósa és a fascista kormányzat gyarma
tosító törekvései nyomán az utóbbi időben 
erősen az érdeklődés előterébe került. Az 
olasz kormányzat fele lakosságának egy jó 
részét itt akarja elhelyezni és a területet, a
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római korra emlékeztető virágzó éléstárra 
akarja varázsolni. Lybia jelenlegi lakosságát 
Fezzant is beleszámítva 755 ezerre becsülik. 
Ebből a számból 570 ezer Tripolitaniára és 
185 ezer Kirenaikára esik. A korábbi gyar
matügyi miniszter, Federzoni tervei szerint a 
legközelebbi 25 év alatt 300 ezer olasz gyar
matost telepítettek volna itt le, még pedig a 
keskeny, de termelésre alkalmas parti zóná
ban, ahol remélhető, hogy technikai eszközök 
alkalmazásával a földmivelés jövedelmező 
lesz. A kormányzás reméli, hogy az idők fo
lyamán sikerül a bennszülött lakosságot visz- 
szaszoritani, beolvasztani és romanizálni.

A PANAMA SZOROS FORGALMA.
A Panam a szoros forgalma az utóbbi 

években állandóan növekszik. A csatorna 
mindinkább amerikanizálódik, ami az U. S. 
A.-nak a két óceánra való tám aszkodásában 
leli magyarázatát.

1924— 1929-ig a hajók szám a 4673-ról 
6413-ra növekedett. A hajók tonna száma 
kereken 24 millióról 30-ra emelkedett. Az a- 
merikai forgalom nagyrésze nyugatról kelet
re irányul, amint a csatorna ös.zforgalmában 
is a nyugat keleti Kétszer akkora, mini az 
ellenkező irányú. A mindkét irányú forgalom
ban az U. S. A. körülbelől 50 %-ig részese
dik. Az amerikai lobogó alatt levő hajók a- 
rányszáma 1924—29 között 61 %-ról 45 %- 
ra csökkent, de még mindig az első helyet 
tartja. Utána az angolok következnek. Ezek 
szám a is növekvőben van, 1924— 1929-ig 23 
%-ról 30 %-ra, a német hajók arányszám a 
pedig az utóbbi években, 1924-től 1929-ig 
2.5 %-ról 4.7 % -ra nőtt.

TENGERALATTJÁRÓVAL AZ
é s z a k i s a r k r a .

Wilkins, a neves sarkkutató már hosz- 
szabb  ideje tervez egy északisarki kutató u- 
tat tengeralattjáróval. Már meg is vásárolt az 
amerikai tengerészeitől egy tengeralattjárót, 
mellyel az első próbautakat meg i s 1 tette. 1931

tavaszán, legkésőbb májusban fog startolni 
az északi sarkra. A sarki út előtt Ameriká
ból az Azorokon, Anglián keresztül akar a 
Spitzbergákra jutni. Itt speciális kikötőt a- 
kar létesíteni, s innen fog indulni a tulajdon- 
képeni 60—90 napra tervezett sarki útra, 
amely a póluson, a Bering szoroson keresz
tül San Franciscóig fog vezetni. A tenger
alattjáró speciális felszerelést kap a hosszú
idéig a jég alatt, esetleg teljes sötétben való 
úthoz, s ezenkívül érős rádióadóval lesz fel
szerelve, hogy utjának minden fázisában 
összeköttetésben maradhasson a külvilággal. 
Wilkins tengeralattjárója 115 m. hosszú és 
vízkiszorítása 350 tonna. Sebessége a tenger 
alatt 9. a vízszínén 14 csomó, óránkint. A  
18 személyből álló legénység az ausz
tráliai Wilkinsen kívül amerikaiakból, ango
lokból, németekből és hollandokból fog ál* 
lani.

CHILE LAKOSSÁGA.
Chile lakossága az 1930 januári népszám 

lálás szerint 4 427,212 fő. Ez az emberlömeg 
az egyes tartományok között az alábbi mó
don oszlott meg ; Aconcagua 487.005, Anto
fagasta 224.092, Arica 30.107, Atacama 56.057, 
Bio-Bio 189 480, Cautin 337 325. Chiloé 214.390. 
Colchagua 336.645, Concepcion 332.417, Co- 
qumbó 199.449, Máule 232.125, Nuble 261 295, 
Santiago 891,344, Talca 229.674, Tarapacá 
109.645, Valdivia 218.158, Aysen- Magallanes 
42.004.

JAPÁN LAKOSSÁGA.
Az 1930 október 1-én tartóit népszámlálás 

szerint Japán  lakosainak szám a (Délsacha- 
lin, Korea, Formosa és Kvantung nélkül) 
62 938.200 lélek. E népszámlálás a lkalmával 
28 százezernél nagyobb lakossággal rendel
kező várost találtak. Köztük Osaka 2 408.800, 
Tokio 2.294.600. Nagoja 904.700, Kioto 755.200, 
Kobe 755.100, Jokohama 543.5C0. Hiro
sima 276.500, Fukuoka 217,800 és Nagasaki 
199.800 lakossal rendelkezett.

A M agyar Földrajzi T á rsa sá g  meghívja tagjait ezévi áp
rilis 24-én, pénteken este V26 órakor a m. kir. Honvédtisztek Or
szágos Tudományos és Kaszinó Egyesülete dísztermében (IV., Váci
utca 38. II. em.) tartandó népszerű földrajzi estélyére, melyen 

v itéz  dr« H orváth B éla , a Magyar Földr. Társ. r. tagja : 
„ K isá zsia  sz iv é b e n “ 

címen vetített képekkel kisért előadást tart.
Dr. R é t h l y  A n t a l s ,  k. Dr.  C h o l n o k y  J e n ő s .  k.

főtitkár. elnök.
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MEGHÍVÓ
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁGNAK 
1931. évi április hó 23-án a társaság helyi
ségében (Vili., Főhg. Sándor-utca 8 ) tartandó 

LIX. RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE.
Amennyiben ez a közgyűlés nem volna 

határozatképes, az alapszabályok értelmében 
1931. évi m ájus hó 7-én, csütörtökön dél
után 6 ó rakor a Kir. magy. Természettudo
mányi Társulat (Vili , Eszterházy-u. 14— 16.) 
üléstermében fogjuk a közgyűlést — a meg
jelent tagok szám ára való tekintet nélkül — 
megtartani.

T á r g y s o r o z a t :
1. Elnöki megnyitó. Tartja : Dr.Thirring 

Gusztáv alelnök.
2. Főtitkári jelentés
3. Lóczy-érem odaítélése.
4. Tiszteleti tagok választása és új leve

lező-tagok bejelentése.
5. Tisztikar és választmány választása.
6. Didaktikai szakosztály jelentése.
7. Balaton-bizottság jelentése.
8. Alföld-bizottság jelentése.
9. Számvizsgáló-bizottság jelentése.

10. Könyvtárvizsgáló bizottság jelentése.
11. Pénztáros jelentése.
12. Könyvtáros jelentése.
13. Zárszám adás és költségvetési elő

irányzat tárgyalása.
14. Indítványok.
Budapest, 1931. évi április hó 15-én.

Dr. Réthly Antal Dr. Cholnoky Jenő
főtitkár e ln ö k

MEGHÍVÓ

a Magyar Földrajzi Társaság tagjai 
részére rendezendő 

f ö l d r a j z i  k i r á n d u l á s r a .  
Vezető : dr. Cholnoky Jenő elnök.

A k i r á n d u l á s  i d ő p o n t 
j a  : az időjárásra való tekintet nélkül, 
1931 május 10.-e vasárnap.

T a l á l k o z á s :  reggel 6 óra 
előtt a nyugati p. u. III. o. váróterem 
előtt. Indulás 6 óra 12 perces vo
nattal Dömös átkelésig. Ebéd a Do
bogókőn. Hazautazás Dömös átke
lésről 17°' vagy 194' vonattal.

Cé l :  A Dunazughegység ismer- 
j |  tetése.

Budapest, 1931 április hó 25.

Dr. Réthly Antal Dr. Cholnoky Jenő
főtitkár. elnök.

A  k i a d á s é r t  f e l e l ő s i  d r .  M i l l e k e r R e z s ő
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Roald Amundsen emlékezete.
(1872—1928.)

I r t a :  H A L Á S Z  G Y U L A .

A hősi halált halt Scott kapitány 
és társainak holt tetemét ma már 
hiába keresnők azon a ponton, ahol 
utolsó sátruk állott ma tizennyolc 
esztendeje. A hősök végső tanyája a 
jég hátán tovább vándorolt a már 
nem messze cél felé és eljön az idő, 
amikor a halottak elérik, amit az élők 
el nem érhettek : a délsarki óceán 
áhított partjait.

Peary,Byrd, Amundsen, Ellsworth 
és Nobile lobogói negyedik éve há
nyódnak az északi sark álnok jég
rögei között . . .  Mi lett velük, merre 
sodródtak a sarki viharokban, a zajgó 
jég között ? I

így fest az „örökkévalóság“ a 
sarkvidék mozdulatlan világában ! 
Földünk évmilliókig eljár tengelyén 
— de ez a tengely maga is ingadozó. 
A sarkok eltolódnak, a mágneses sar
kok titokzatos módon kimozdulnak 
helyükből . . .

És mégis, van valami, ami ma
radandó, legalább emberi mértékkel 
mérve : amíg az emberi művelődést 
meg nem semmisíti valami kozmikus 
katasztrófa vagy világháború: élni 
fog emlékezete az Amundseneknek, 
a sarki kutatás nagyjainak !

*

Scott sírjára emléket állítottak 
utitársai nyolc hónappal halála után, 
amikor a délsarki nyárban újra ki
merészkedtek a téli szállás oltalmá

ból és rábukkantak az áldozatok hó
lepte sátrára.

De hová állítson emléket a mű
velt emberiség kegyelete Amundsen- 
nek, a vértanú hősnek, aki — tizen
hat évvel a déli sarkon lejátszódott 
tragédia után követte nemes angol 
versenytársát a halálba. Sokat szen
vedett teste valahol az északi Jeges
tenger mérhetetlen mélységében pi
hent el örökre. A Föld két végső 
pontján vált meg az élettől a Déli 
Sark két diadalmas vándora, húsz
ezer kilométerre egymástól, de egy
forma távol a Naptól, amely éltet 
bennünket, akik még itt bolyongunk 
ezen a parányi planétán — a Naptól, 
amely csak ő tőlük tagadta meg él- 
tet-adó ragyogását.

A bajtársi összetartás hősi pél
dáját nyújtották mind a ketten örök 
időkre az emberiségnek. Annak az 
összetartásnak, amelynek nemes pél
dáiban oly gazdag a sarkvidéki ku
tatások története.

Amundsenben oly mélyen gyö
kerezett az emberi együttérzés, test
vériség magasztos ösztöne, hogy ami
kor a művelt világ minden ereje és 
hatalma összefoghatott, hogy meg
mentse a szerencsétlenül járt Italia 
léghajó hajótöröttjeit s az idehaza 
puha kényelemben élők egész had
sereget mozgósíthattak (és mozgósí
tottak is) Nobile megmentésére, a 
technika és a pénz erejével: ő maga

M. T .AKAD. KÖNYVTÁRA
Növedólsnapló
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is kötelességének érezte, hogy ötven
hat évének gazdag tapasztalatait, le
mondásban, nélkülözésben és szen
vedésben megedzett lelkét fölajánlja 
régi bajtársa életének megmentésére. 
Nobile -és társai szerencsésen haza
kerültek, hála a nemzetközi együtt
érzés nemes versengésének. Haza
hozta őket a repülőgép és az a jég
törő hajó, amely még a Fram-nál is 
messzebb úszott el északnak élet
mentő útjában.

A kocka fordult. A kutató, aki
nek életéért Amundsen odadobta a 
magáét, már régen az otthon kényel
mét élvezte, amikor Amundsen sorsa 
fölött ott lebegett még az emésztő 
bizonytalanság. Az emberiség, amely 
nem akart belenyugodni Nobile és 
társai pusztulásába, s végül is csak
nem egytől-egyig megmentette őket: 
belefáradt a küzdelembe és néhány 
lanyhakisérletután lemondott Amund
sen és francia bajtársa, Guilband 
életéről.

Ma, amikor már a végső remény 
is szétfoszlott, hogy Amundsen valaha 
is visszatérhessen a földgömb legkö
nyörtelenebb csatateréről, ahol az 
elemek vívják félelmetes csatájukat : 
szomorú kötelességünk, hogy meg
rajzoljuk e diadalokban gazdag élet 
mozgalmas útját a norvégiai szülői 
háztól (Borge i Smaalene-ben szüle
tett, 1872 július 16-án) az északi és 
a déli sark messze állomásain keresz
tül a Jeges tenger ismeretlen mélysé
géig, amely hősünk halálának titkát 
örökre magába temette.

*

Amundsen élete : a győzel
mek és diadalok szakadatlan lánco
lata. Es mégis : aki csak az eredmé
nyeken, a sikerek kimagasló hegy
ormain jártatja végig tekintetét, nem 
alkothat teljes képet az emberről. A 
„játszva“ megoldott szinte emberfö
lötti arányú feladatok csak arra fe
lelnek : mi volt Amundsen, mit jelen
tett önfeláldozó élete az emberiség

nek. De nem felelnek arra a kér
désre : ki volt hát ez a rendkivüli 
ember? Mit jelentett ez a páratlan 
teljességű, örökké hullámzó tevékeny 
élet neki magának. A hősök kultusza 
erről szokott megfeledkezni ; önző 
módon magára gondol az életrajzíró, 
amikor hőse életét mérlegre veti; a 
szerint osztja az elismerés és dicső
ítés „jutalmát“, hogy mit cselekedett 
a hőse a többi emberért, érted, értem 
és mindannyiunkért. És eközben el
mulasztja, hogy fölfedezze a hősben 
az embert: az élő és érző, hevülő és 
elboruló emberi s z í v  mélységeit. A 
tündöklő hegycsúcsokon járva kinek 
jut eszébe, hogy letekintsen a fölfelé 
vivő út állomásaira : a csalódások és 
örömök, aggodalom, mámor és csüg- 
gedés szakadékaira.

Amundsen megvívta viadalát : a 
győztes hadvezér lobogója ott leng 
yagy lengett a földgömb két sarká
nak meghódított hatalmas térségein. 
Útvonalai rá vannak vésve az északi 
és a déli sarkvidék térképére. De 
amiként a sarkutazó iránytű segítsé
gével tűzte ki útját a befagyott ten
ger és a délsarki jégárak jeges rö
gei között, nekünk is ilyes delejtűvel 
kell nyomába szegődnünk, ha lé- 
pésről-lépésre követni akarjuk őt azon 
az úton, amely nem csak tengereken 
és viharokon, hanem az életen ve
zet keresztül. Ilyen csalhatatlan de- 
Iejlűt adnak a kezünkbe könyvei: 
Az északnyugati átjáró. — A déli 
sark. — Az északkeleti átjáró. — 
Hajsza az északi sarkra. — Az észa
ki sark meghódítása. Közülük három 
magyarul is megjelent.

*

Nemrégiben múlt negyven esz
tendeje, hogy Fridtjof Nansen haza
tért diadalmas grönlandi útjából a 
norvég fővárosba. Erről a napról, 
1889 május 30-áról Írja a tizenhét 
éves Roald Amundsen : „Az ujjongó 
lelkesedés mindenkire átragadó lá
zában rohant meg először az álom-
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'szerű ábránd : kutató leszek !“
Tőle tudjuk, hogy már nyolc 

éves korában fölgyujtotta képzeletét 
a  Franklin-expedició drámája.

1893 nyarán Nansen elindult a 
Fram hajóval vakmerő robinsoni út
jára. „Égtem a vágytól“ — írja Amund
sen — „hogy kíséretébe szegődjem, 
de az anyai szeretet győzőit : lemond
tam tervemről és visszatértem köny
veimhez.“

A rákövetkező évben matróznak 
szegődik el a Magdalene fókava- 
dászhajóra. Akkor zuhognak keresz
tül rajta első ízben a Jegestenger 
viharai. 1897-ben hadnagyként csat
lakozik a belga De Gerlache délsarki 
expedíciójához. Ez a két utazás is
mertette meg jövendő nagy kutatá
sainak színtereivel. A déli sarkvidé
ken szilárdul meg elhatározása, hogy 
megkísérli az évszázadok óta kuta
tott északnyugati átjáró legyőzését és 
az északi mágneses sark fölkuta
tását.

Megvásárolja a 47 tonnás, 13 
ióerejű petróleum motoros Gjöa fó
kavadász hajócskát s 1901 nyarán 
próbajáratra indul vele, Grönland 
északkeleti partjaira.

1903 május 17-én a kis hajó öt 
évre való élelemmel kifut a norvég 
főváros kikötőjéből. Mindössze hat 
útitársat visz magával.

Grönland nyugati partjának érin
tésével az északamerikai szigetten
ger szorosai felé indul dióhéjnyi ha
jójával. Szeptemberben megérkezik a 
King William földre, a Franklin-ex
pedició tragédiájának színhelyére.

Néhány hét alatt elérhetné a Be- 
ring-szorost, de inkább kockáztatja a 
hazatérést és két éven át tervszerű 
tudományos munkát végez „Gjöa- 
havn“-ban és messze környékén.

1905 augusztus 13-án a Gjöa föl
szedi horgonyait. Otödnapra szembe
jövő hajóval találkoznak. San Fran- 
ciscoból érkezett 1 Legyőztük azészak- 
nyugati átjárót! Gyermekkorom ál
lma megvalósult“ — írja Amundsen.

A harmadik telet a King Point- 
on tölti az expedíció. Amundsen ku
tyaszánon elhajtat az alaskai Eagle 
Citybe. Onnan távíratozza meg a vi
lágnak, hogy túljutott az átjárón.

Augusztus 16-án végre nyitva az 
út nyugat felé. Két hétre rá feltűnik 
a Beringszoros keleti bejárata. Októ
ber 19-én megérkeznek San Francis- 
coba.

Amundsen volt az első és ma- 
iglan is az egyetlen hajós, aki egy 
és ugyanavval a hajóval végigment 
az átjárón és eljutott egyik óceán
ból a másikba.

Meg sem pihent még a civilizá
ció kényeimében, máris hozzáfogott 
újabb nagy útja előkészítéséhez. Az 
északi sarkra készült Nansen hajó
jával, a Fram-mai ; nanseni elgon
dolással akarta átszelni a sarki me
dencét. Pénzt kell szereznie. Nehe
zebb feladat, mint a sarkok meghó
dítása. 1909 nyarán két nagyjelentő
ségű esemény játszik beie hősünk 
északsarki tervébe Világgá röppen 
Peary távirata, hogy nyolcadik sarki 
útján, áprilisban kitűzte az amerikai 
lobogót az északi sarkon. Ugyanak
kor történik, hogy Blériot átrepüli a 
La Manche csatornát. Amundsen el
sőnek ismeri föl, mily korszakos for
dulatot jelent ez a sarki fölfedezé
sekben. Nansen még „gyanútlanul“ 
sóhajtott föl a befagyott tenger jég
buckái között- „Bárcsak szárnyaim 
volnának !“ . . . Amundsennek már 
bontakoznak szárnyai.

„Abban a pillanatban, amikor 
hírét vettem Peary diadalának, vilá
gossá vált előttem“ — olvassuk köny
vében — „hogy a Fram-expedició 
eredeti terve, az északi sarkot öve
ző medence kikutatása, holtpontra ju
tott. Tétovázás nélkül cselekedni kel
lett. Elhatározásom pillanatok alatt 
megszületett: a Fram orrát délnek 
irányítom.“

Amundseni ötlet : a déli sarkon 
keresztül jutni el az északi sarkra !

A Fram 1910 augusztus 9-én ki-
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fut a tengerre. Fedélzetén két évi 
eleség, 97 eszkimó kutya. Madeira 
szigetén leplezi le megváltozott ter
vét társai előtt. Rájuk bízza, vele tar
tanak-e a déli sarkra, vagy vissza
fordulnák. Valamennyien vele ma
radnak.

1911 január 14-én kiköt a Frum 
a Dél-Victoria-föld és az Edward föld
je között húzódó Nagy Jégfal egyik 
öblében. Házat építenek, a Fram 
visszafordul.

Október 20-án, két héttel koráb
ban, mint Scott, elindul Amundsen 
ötödmagával négy szánon a déli sark 
felé. November 17-én elérik a dél
sarki szárazföldet övező jégperem 
szélét (85°). Depót hagynak hátra. (Ti
zennyolc évvel később Byrd geoló
giai szánexpediciója rábukkan itt 
Amundsen levelére.) Megkezdődik a 
hegymászás a gleccsereken. Decem
ber 6-án már 3600 méter magasság
ban járnak. Meghaladják Shackle- 
ton szélső pontját (88°23’). Ettől fogva 
lefelé visz útjuk. 14-én célnál van
nak. 1390 kilométert jártak meg, napi 
átlagban 24 kilométert.

Nyolc kilométer sugarú körben 
köröskörül bejárják a ,,Polheim“ ta
nyát. Sátrukban jelentést hagynak, 
megcímezik Haakon királynak. Má
sik levele Scott kapitánynak szól. 
Scott magával is hozta mind a kettőt.

Eleségkészleteikre mindenütt rá
találnak a visszatérő útban. 98 napi 
távoliét után 1912 január 25-én be
vonulnak a Framheim védett mele
gébe. Visszafelé 39 nap alatt gyűrték 
le az utat, másfélszerte nagyobb napi 
menetekben, mint fölfelé. A norvég 
utazó mór régen hajóra szállt, ami
kor az angolok még ott vergődtek a 
gleccsereken.

Amundsen nem Shackleton nyo
maiban járt. A Nagy Jégfalnak egé
szen más pontjáról indult. Scott is 
csak az utolsó nap bukkant rá a 
norvégek keskeny szánnyomaira.

*

1918 nyarán indul el Amundsen 
a parányi Maud hajón az északke
leti átjáró felé Gyéren szállingóznak 
a hírek a Maud útjáról. Szinte ész
revétlenül marad Amundsen harma
dik korszakos sikere: végighajózott 
az északkeleti átjárón, Eric Nordens- 
kiöld útvonalán. Ázsiát megkerülte 
északon és partra szállott Ameri
kában.

1921-ben Alaskában szereli föl a 
Maud-ot újabb előnyomulásra. Re
pülőgépe 1922-ben tönkre megy pró- 
baútján Amerikában. Új gépet vásá
rol. Útrakel a Maud, de csakhamar 
jégbe kerül. Amundsen Omdal-lal 
partraszáll Wainwright-ben. Áttelel
nek.

Alaskából a sarkra, onnan V 
alakban vissza a Columbiafokra ké
szül repülni. Későbbi terv, hogy a 
sarkon ót a Spitzbergókig repül.

A felszállás feszülten várt híre 
helyett ez a távirat érkezik tőle Nor
végiába : „Május 11-én próbarepü
lést tettem. Az eredmény kedvezőt
len. Repülésről lemondtam.“

1925 április 12-én partraszáll a 
Spitzbergákon

Május 21-én az N 25 repülőgé
pen fölemelkedik a levegőbe. Vele 
van Riiser-Larsen és Feucht. A má
sik gépen, N 24, Ellsworth, Dietrich- 
son és Omdal követik

A két óriásmadár elröppen észak
nak a bizonytalanba. A köd honá
ba. Nyolc órával később kényszer- 
leszállással leereszkednek az első kí
nálkozó csatornába, a 87° 44’ északi 
szélességen. Ha befagy a repülőgép, 
végük van I Majd hogy nem a tíz 
körmükkel kaparják ki az N 25 gé
pet a jég öleléséből. Az N 24-et vesz
ni hagyják. Huszonötöd napra, június 
15-én délelőtt elkövetkezik a „föl
emelő“ pillanat: az N 25 a levegőbe 
száll. Aznap este 7-kor leszállanák a 
Spitzbergák közelében. Hajóra buk
kannak.

*
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1926-ban az olaszoktól megveszi 
a Norge léghajót. A Norge Rómából 
Leningrad-on, Vadső-n át május 7-én 
érkezik meg Svalbard-ba (a Spitz- 
bergákra).

Amundsen és Byrd egymás tő- 
szomszédságában készülődnek re
pülő útjukra. Byrd repülőgépe a Jo
sephine Ford, másfél nappal hama
rabb indul : május 9-én hajnalban. 
Aznap délután öt órára már vissza 
is érkezik. Leszállás nélkül simán jár
ja meg az északi sarkot, lb óra alatt. 
Amundsent nem érinti Byrd bravú
ros repülése, nem is féltékeny reá ; 
ő sokkal messzebb útra készül : a 
Sarkon át Amerikába.

Május 11-én reggel tíz órakor 
száll a magasba Amundsen légha
jója. Tizenhatan vannak a léghajó
ban, köztük Nobile ezredes, a lég
hajó építője.

Lehet-e fantasztikusabb álmot ál
modni a sark felett szálló Norgé-nál, 
fedélzetén norvégok, svédek, olaszok, 
amerikaiak, amint sorban kapják és 
küldik a rádió-híreket világrészeken 
keresztül. Egyik hírt a norvég király 
küldi: kitüntetést a hősöknek — a 
világűrbe ! A másik titokzatos híradás 
a földgömb túlsó feléről érkezik, 
Ausztráliából. Amundsen egyik ba
rátja üdvözli őket a déli féltekéről, 
télből a „nyárba“, huszadmásodperc 
alatt.

A sark fölé érve egyikük elki
áltja : „Itt vagyunk I“ Aluminium nyél
re erősített norvég zászlajuk nyílegye
nesen suhan le kétszáz méter ma
gasságból. Nobile az olasz lobogót, 
Ellsworth az amerikait hajítja le a 
magasból.

Földnek híre sincsen. Nagy ki
terjedésű szárazföld nem lehet Sval
bard és Alaska között.

13-án reggel pillantották meg

Amerika földjét. Este felé Ázsia ke
leti partja fölött lebeg a hajó, vissza 
kormányozzák az amerikai partra. A 
Norge leszegi orrát, neki vág a Be- 
ring-szorosnak. Ismeretlen faluban 
szállnak le 70 órai repülés után : 
Teller-ben. A lakosság a legcseké
lyebb meglepetést sem mutatja. „Mint
ha naponta léghajókat fogadnának.' 
Ujjongó tömegeket vártak. Egykedvű 
bamba arcok merednek rájuk.

Június végén gőzhajón befutnak 
a Puget Sound-ba. Ujjongó, lelkes 
tömeg.

Aznap este már száguld velük 
az express New York felé. A new- 
yorki pályaudvaron Byrd kapitány 
vezeti az üdvözlő tömeget Amundsen 
elé. Feiszállnak a Bergens fjord-ra. 
Norvég hajó viszi őket hazafelé.

A norvég nép határtalan lelke
sedéssel, feledhetetlen melegséggel 
fogadta hazatérő fiát.

— Sokan kérdezték tőlem — fe
lelte Amundsen az üdvözlő szavakra
— mi volt az, ami mindig újra ki
hajtott ezekre az utazásokra . . . íme 
ez az 1 Ez hajtott ki újra meg újra
— mondotta, s magasra emelte ke
zében a norvég selyemlobogót.

Bajtársai rajongásig szerették. 
Wisting szavai: „Ha elfogyna az 
élelmünk és Amundsen azt monda
ná, hogy egyikünknek fel kell áldoz
nia magát a többiekért. örömest ki
mennék csöndesen a hóförgetegbe 
és lefeküdném meghalni“.

Es a bajtársi ragaszkodás vitte 
halálba a sarkvidékek legnagyobb 
vándorát. Amikor Nobile és társai az 
alaskai út után két esztendővel ha
jótörötten ott rekedtek a törékeny 
jégtáblán, a sarkok hőse, a sarki jég 
legnagyobb ismerője szó nélkül ki
ment csöndesen a förgetegbe és meg
halt a régi bajtársakért.
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A Zuider Zee kiszárítása
Irta : KOCH FERENC dr.

„Isten teremtette a tengert, a hol
landus'a partjait1*. Büszke mondás 
ez, de túlzásában is sok az igazság. 
A Föld egyetlen népének sem kell oly 
borzalmas harcot vívni a tengerrel, 
mint éppen a hollandusnak. Orszá
gának több mint kétötöde mélyeb
ben fekszik a víz szintjénél, s csak 
a megfeszített emberi akaraterő aka
dályozza meg a tengert abban, hogy 
jogos tulajdonát birtokába vegye. A 
tenger elleni küzdelemben azonban 
éppen maga a tenger adott kitűnő 
védőfegyvert az ember kezébe, ne
vezetesen a parti dűneláncot. Ami
kor ugyanis a tenger áttörte az Anglia 
és Franciaország közötti egykori szá
razföldi hidat — az ősember már 
tanúja volt ennek —, a tenger hul
lámai és áramlásai a pusztításból 
származó homokot hatalmas dűne- 
lánc formájában halmozták fel az 
Északi-tenger keleti partjain. Ez a 
dűnesor majdnem megszakítatlanul 
húzódott el több mint 1000 km hosz- 
szúságban, Flandriától fel egészen 
Jylland félszigetéig. Amint azonban 
a tenger idők folyamán már teljesen 
felőrölte a szétrombolt szárazföldi 
hid kőzeteit, elfogyott a hordalék s 
nem volt már miből tovább építeni 
a dűnegátat, mintegy felszabadultak 
a tengernek így lekötött erői és most 
a tenger a saját maga által felépített 
dűneláncot kezdte nagy erővel ost
romolni. Pusztító munkája különösen 
északon járt győzelemmel, ahol az 
egykori dűneláncnak csak magasabb 
részei maradtak fenn a Fríz-szigetek
ben. A dűnegát legnagyobb része 
azonban a tenger martaléka lett. 
Hollandiának végtelen szerencséjére 
ez a parti homokgát jelentékeny hosz- 
szúságban, a Rajna, illetőleg a Lek 
torkolatától fel egészen Helderig meg
szakítatlan maradt. A partot azonban 
itt is állandóan ostromolja a tenger

(Mosselputnál például 1611 — 1711-ig.. 
tehát egy évszázad alatt 265 m szé
les sávot mostak el a partból a ten
ger hullámai), úgyhogy állandóan vé
delmezni, erősíteni kell. Magára ha
gyatva, már itt is régen szigetekre 
szabdalta volna a dűnegátat a ten
ger ostromló árja. Különösen vihar
dagályok idejében pusztul a part.

A tengernek legborzalmasabb 
betörése, amelyre a história már visz- 
szatekinlhet, 1421 október 18-án volt, 
amikor a dühöngő vizáradat a Maas 
egész torkolatvidékét elöntötte. 28 falu 
teljesen elpusztult; romjaik felett job
bára még ma is a tenger hullámai 
játszanak, két város pedig — az egyik 
Dordrecht — olyan nagy kárt szen
vedett, hogy évtizedekre visszaestek 
fejlődésükben.

De a hollandus nem nézte ölhe
tett kézzel a tenger pusztítását. Már 
a VI. századból is vannak történelmi 
adataink arról, hogy az ember és a 
természet egyenlőtlen küzdelméből 
nem mindig a tenger került ki győz
tesen. Mindenekelőtt a belső tavakat 
csapolta le az ember, a dűnegát ve
szélyeztetett, gyenge pontjait megerő
sítette, a tenger és folyók árjától fe
nyegetett területeket hatalmas gátak
kal vette körül. De nem elégedett 
meg a puszta védelemmel, hanem 
sok helyütt sikeres támadásba ment 
át : a partok előtt és a szigetek kö
zött gátakat húzott, s a tengernek így 
elrekesztett részeit kiszárította. A mai 
Tholen sziget például eredetileg öt 
kisebb szigetből forrasztódott össze.

A tengerrel folytatott küzdelem 
nem volt egyenletes. Háborús idők
ben kénytelenek voltak a gátak meg
erősítését, javítását elhanyagolni. Nem 
is maradt el a megtorlás. Egy-egy 
vihardagály most már könnyebben 
törte át a rozoga gátakat, s a gazdag 
gabonaföldek és buja legelők fölött
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a tenger vette át az uralmat. A XIV. 
század végének, a XV. század má
sodik felének, az 1580-as éveknek 
és a XVII. századból a XVIII. szá
zadba átvezető éveknek háborúi a 
tengernek mind újabb és újabb hó
dításait jelentették. A béke csendes 
éveiben igyekeztek a hollandusok a 
tengerrel folytatott harc veszteségeit 
helyrehozni. Különösen eredményes 
volt ez a munka a XVI. században 
és a XVII. század első hat-hét évti
zedében. Ez a korszak volt a hol
landus kereskedelem virágkora. A 
Föld legnagyobb kereskedőnépe volt 
ekkor a hollandus s a tengerentúli 
gyarmatokból aranynál is értékesebb 
fűszerekkel hazatérő hajói mérhetet
len gazdagságot varázsoltak Hollan
dia kereskedővárosaiba. A gazdag 
kereskedők pedig hatalmas összege
ket fektettek be a lecsapoló és gát
építő munkálatokba. Újabb segítséget 
nyertek a múlt század negyvenes 
éveiben a gőzszivallyúkban. Segítsé
gükkel most már a szó szoros értel
mében „gőzerővel“ fogtak hozzá lei- 
mőföldjük gyarapításához. Ez a kor
szak hozta létre többek között a 
Haarlemi tenger polderjeit: 18.000 
ha termőföldet hódítottak így vissza. 
Ha azonban a mérleg egyik serpe
nyőjébe helyezzük a tenger hódítá
sait, a másikba pedig azokat a terü
leteket. amelyeket az ember szívós 
munkája visszahódított a tengertől, 
még mindig az előbbi billenti le a 
mérleget. A történelmi idők folyamán 
legalább 5000—6000 knr-nyi földet 
rabolt el a tenger s ebből mind
össze csak 4000 km2-et sikerült visz- 
szaszerezni. Ez a veszteség elsősor
ban a Zuider Zee számlájára írandó.

A Zuider Zee keletkezése két 
szakaszra osztható. Az elsőben a 
tenger áttörte a parti dűneláncot s 
elöntötte a mai Zuider Zee északi 
felét. (Ennek az egykori dűneláncnak 
fentmaradt darabjai a mai Nyugat- 
Friz szigetek.) Ezt az u. n. Wadden- 
tengert széles földhát választotta el

a jelenlegi Zuider Zee déli részét el
foglaló tótól, melyet a rómaiak Flevo- 
tónak neveztek. A XII. századtól 
kezdve a tenger kisebb-nagyobb lö
késekben nyomul elő, mig végre a 
XIV. században teljesen átszakítja 
az elválasztó földhátat. A rómaiak 
Lacus Flevo-ja egybekapc^olódott a 
tengerrel, s a Zuider Zee megkapta 
mai alakját.

Ennek az 5000 km2-nyi, az or
szágnak kereken egyhetedére terjedő 
tengeröbölnek a kiszárítása régóta 
foglalkoztatja a hollandusokat. A fel
adat megoldása egyszerűnek tűnik 
fel. Látszólag nem kell egyebet ten
nünk, mint a Friz szigeteket egymás
sal és a szárazfölddel gátakkal egy
bekötni, s a tengertől ilyetén módon 
elzárt Zuider Zee vizét kiszivattyúzni. 
Valójában azonban a feladat igen 
nehéz. A kérdésnek ilyen módon 
való megoldása a technikai tudomá
nyok mai fejlettsége mellett nem 
volna ugyan lehetetlen, de távolról 
sem járna azzal a haszonnal, amint 
azt gondolnánk.

Mielőtt a Zuider Zee kiszárítására 
felállított tervekre áttérnénk, vessük 
fel előbb azt a kérdést, vájjon érde- 
mes-e egyáltalán az öblöt lecsapolni ? 
A kiszárításból származó haszon fel
ér-e azzal, amelyet a Zuider Zee je
lenleg nyújt ?

Mennyit ér a Zuider Zee gaz
daságilag és a közlekedés szempont
jából? Bizony nem sokat. A tengeri 
hajózásban csak a késő középkor
ban játszott nagyobb szerepet. A ha
jók méreteinek megnövekedésével a 
Zuider Zpe ismét kihalt. Az öböl igen 
sekély. Átlagos mélysége csak ne
gyedfél méter. Nagyobb tengeri hajók 
nem közlekedhetnek rajta. A gazdag 
Amsterdam biztos pusztulás elé né
zett volna, ha nem teremtik meg az 
északhollandiai csatornát, amely köz
vetlenül köti össze a tengerrel. (De 
még ez a csatorna is szűknek bizo
nyult, úgyhogy megnyitása után alig 
25 esztendőre egy még nagyobb mé
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retű csatornával, az északtengeri csa
tornával kellett pótolni.) A mai tengeri 
hajózásban a Zuider Zee tehát úgy
szólván alig játszhat szerepet. Egyet
len gazdasági haszna a halászatra 
szorítkozik, de ez is alig 15.000 em
bernek nyújt igen szerény megélhe
tést. Ezzel az igen mérsékelt haszon
nal szemben a Zuider Zee fennállása 
igen jelentős kárral jár. A gyakran 
pusztító vihardagályok miatt a parti 
védőgátakat állandóan javítani, erő
síteni kell, ami sokezer forintjába ke
rül a hollandus államnak. Minthogy 
a vize sós. a partvidék állatainak.ita
tása nagy problémát jelent. Erősen 
változó vízállása pedig sok nehézsé
get gördít a folyami hajózás és ha
lászat elé.

A Zuider Zee tehát nemcsak 
hogy alig hoz hasznot, hanem még 
inkább súlyos tehertételt jelent a hol
landus nemzetgazdaságban. Ha már 
most a kiszárításból származó sok 
más előny közül egyelőre csak azt 
említjük fel, hogy több, mint 2000 
km2-nyi terület nyílna meg Hollandia 
földművelő népének, azonnal vilá
gossá válik kiszárításának nagy elő
nye.

A Zuider Zee lecsapolásunak 
első tervét Hendrik Stevin vetette fel, 
1667-ben. Stevin a Friz szigetek egy
mással és a szárazfölddel való ösz- 
szekötésével akarta az öblöt a ten
gertől elzárni és kiszárítani. Kora 
azonban fantasztikusnak találta ter
vét, és ismerjük el, teljes joggal, hi
szen a technikai tudományok mai 
állása szerint is nehéz lenne a terv 
végrehajtása.

Hosszú szünet után. 1848-ban 
merült fel a második terv: Koppen
burg szappankereskedő és Faddegon 
„feltaláló“ elgondolása. Tervük fővo
násai a következők voltak: 1. Az 
öböl déli részének, az u. n. Komnak 
elrekesztése a Helder és Stavoren kö
zött húzandó gáttal. 2. Az Y-öböl elzá
rása. 3. A Friz-szigetek gátakkal való 
összekötése. A gátat azután Emden-

nél és Heldernél kötötték volna össze 
a szárazfölddel. 4. Az Ijssel torkola
tának elzárása ? vizének levezetése 
az Északi tengerbe a Waal-on és a 
Rajnán. Ez a terv ugyan már vala
mivel életrevalóbb, de megvalósítása 
ugyancsak nehéz. A terv technikai 
keresztülvitelével Koppenburg és Fad
degon nem is törődtek. A megoldást 
mérnökökre akarták bízni.

Alig egy évvel később lépett fel 
tervével van Diggelen, aki elődeihez 
hasonlóan az egész Zuider Zee-t el 
akarta rekeszteni a tengertől. Az el
záró gát ugyancsak Heldernél indult 
volna ki, de a Texel és Vlieland 
szigeteket kikerülve, azok mögött 
kapcsolódott volna Terschilling sziget 
délnyugati csücskéhez. Diggelen tudta, 
hogy Texelt és Vlielandot okvetlenül 
ki kell kapcsolni a gátrendszerből, 
mert a közöttük lévő meglehetősen 
mély szorosokon oly erővel törnek 
be a nyílt tengerről az áramlások, 
hogy azok ellen gátat építeni tech
nikai lehetetlenség.

A Diggelen-féle tervezet kiemel
kedő határkövet jelent a Zuider Zee- 
tervek történetében. Az eddigi tervek, 
Diggelené is, az egész Zuider Zee-t 
akarták a kultúra számára meghódí
tani. De túllőttek a célon. Nem tették 
fel ugyanis azt a kérdést, hogy egy
általán érdemes-e az egész Zuider 
Zee-t lecsapolni. Ma már tudjuk, hogy 
nem. Ha a Zuider Zeet a maga tel
jes egészében csapolnák le, akkor 
annak északi részében tiszta homok
ból álló tenger-fenék bukkanna nap
világra, s ezt csak hosszú évek fá
radságos munkájával lehetne termő
földdé alakítani. Már pedig ha éppen 
homokot akarnánk feljavítani, van 
abból a hollandusoknak még ma is 
untig elég Veluveben és Kampinban. 
S méghozzá ez a homok a felszínen 
van s nem kell nagy költséggel előbb 
még a vizet levezetni róla.

1866-ban indultak meg az első 
fenékfúró munkálatok. Ezek során 
hamarosan tiszta kép alakult ki az
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'öbölfenék geológiai alkatáról. Kide
rült, amint azt a mellékelt térkép is 
mutatja, hogy csak az öböl déli fe
nekét alkotja az u. n. kiéi, északi 
fele hasznavehetetlen tiszta homok. 
Ez a kiéi folyami és tengeri lerakó
dásokból keletkezett iszap, mely szá
razra kerülve csodálatos termékeny- 
ségű talajt ád. Hollandia gazdag pol- 
dereinek talaja majdnem teljesen 
ilyen kiéiből alakult ki, persze nem 
máról holnapra, hanem évek szorgos 
munkája alatt.

Diggelen óta már csak a Zuider 
Zee déli felének, az u. n. Komnak 
kiszárítására törekszenek. Az új irány
zatot Beyerinknek a terve nyitja meg 
1866-ban. Beyerink tervén azonnal 
szembeötlik a szakember tudása, aki 
kitűnő iskolán ment keresztül. Tevé
keny része volt a Haarlemi tenger 
lecsapolásában, később maga irá
nyította a Zuidplas- és Alexander- 
polderek munkálatait. Meg kell 
azonban említenünk, hogy a lecsa- 
polásnak a déli részre való korláto
zásában riem a tengerfenék geológiai 
viszonyainak ismerete irányította. Hi
szen 1865-ben már majdnem készen 
állott a terv, a fenékfúrások pedig 
csak egy évre rá indultak meg. Sok
kal inkább az Ijssel folyó vizének 
levezetése kényszerítette őt erre. Ez 
volt minden tervezetben a legkemé
nyebb dió. Beyerink abból a felte
vésből indult ki. hogy az Ijssel tor
kolatát nem szabad elzárni a tenger
től. sőt a folyó vizének csatornán 
való elvezetését is, amint azt Digge
len tervezte, el kell ejteni, mert a fo
lyó igen sok hordalékot visz magá
val. Rövid idő alatt feltöltené iszap
jával a csatornát és egy esetleges 
áradás azután végzetes katasztrófát 
okozna s az egész lecsapolás fárad
ságos gyümölcsét elpusztítaná. \z  
Ijsselnek tehát szabad utat kell biz
tosítani a tengerhez. A lecsapolan
dó területet beszegő védőgátat ezért 
Enkhuizenből Urk szigetre s onnan 
délfelé egyenes vonalban az overijs-

seli partokhoz vezeti. Az Ijssel tehát 
szabadon torholhat a Zuider Zee 
fennmaradt részébe s ezzel vizének 
levezetése megoldódik.

Stieltje és Leemann tervei tulaj
donképen csak a Beyerink-féle terv 
kisebb módosításai.

A tervek harmadik csoportjába 
tartoznak azok, amelyek szintén a 
Zuider Zee részleges kiszárítását cé
lozzák, de emellett az öböl északi 
részét is elzárják a tengertől s ezál
tal egy a tengernél alacsonyabb viz- 
állású zárt tavat hoznak létre, az u. 
n. Ijssel tavat. E tervek közül torony-

magasságnyira emelkedik ki tökéle
tességében és a legaprólékosabb kö
rülmények számbavevésében C. Lély 
mérnök tervezete. Lély 1891-ben lé
pett fel tervével, de 1925-ig folyton 
tökéletesítette, míg végre a hollandus 
kormány elfogadta. A most megin
dult munkálatok teljesen Lély terve 
szerint folynak.

Térképünk mutatja a lecsapo
landó területeket és a gátak, valamint 
a főcsatornák elhelyezkedését. A kül
ső, a létesítendő Ijssel tavat elzáró 
gát Eszak-Hollandia tartomány part
járól indul ki s rövid szakaszával 
Wieringen szigetet köti össze a szá
razfölddel. A gát főrésze aWieringen
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keleti csücskén lévő Den Oever és 
a friz partokon fekvő Zűrig halász
falu között fog elhúzódni. A Den 
Oever és Medemblik közötti gát zár
ja le az u. n. Északnyugati poldert. 
A Zuider Zee déli felének polderjeit 
az Enkhuizenbcl kiinduló es eleinte 
délkeleti majd keleti irányban az 
overijsseli partok felé tartó gát sze
gi be. Ezt a déli poldert egy főcsa
torna van hivatva ketté osztani, azu.n. 
Délnyugati és Délkeleti polderre. A 
Zuider Zee keleti részéből pedig az 
Északkeleti poldert emelik szárazra. 
Az öböl fennmaradó része lesz az

Ijssel-tó. A polderek és a jelenlegi 
partok között csatornák fognak hú
zódni. A zárógát, a polderek, az Ijssel- 
tó és a főcsatornák a Lély-féle terv 
alapelemei. Elhelyezésüket, méreteiket 
valamennyi számbajövő földrajzi, hid- 
rográfiai, geológiai és gazdasági té
nyező figyelembevételével állapították 
meg.

Lássuk először a poldereket. Ha 
megfigyeljük a melléktérKépet, azon
nal szemünkbe ötlik az a legfőbb 
két tényező, amely a létesítendő pol
derek elhelyezkedését eldöntötte. Te
rületük ugyanis majdnem pontosan

egybeesik a kitűnő termőképességű 
ag\agos u. n. kiéiből álló fenékkel s 
alig és csak ott terjeszkedik ki a ne
hezen művelhető homokos és lápos 
területekre, ahol más, főleg technikai 
okok követelték a lecsapolandó rész
hez való kapcsolást. Ha pedig a Zui
der Zee mélységi viszonyaival ha
sonlítjuk össze a polderek elhelyez
kedését, kitűnik, hogy az 5 méternél 
mélyebb tengerrészek is teljesen kívül 
esnek a poldereken, aminek a gát
építés gazdaságosságában van jelen
tősége. A sekélyebb és a klei-vel 
borított részek igen szerencsésen egy
beesnek s könnyűszerrel adják meg 
a tervezett polderek kiterjedését.

A főcsatornák vezetik le a pol
derek fölös vizét és rajtuk bonyoló
dik le a közlekedés. Az megint igen 
előnyös, hogy a parti csatornarend
szer, az u. n. körcsatorna aránylag 
jelentős részben a mezőgazdaságilag 
csak nehezen felhasználható homo
kos és lápos sávok helyét foglalja el.

Az Ijssel-tó létesítése az Ijssel 
folyó vízlevezetésének már említett 
nehéz problémáját oldja meg. Lély 
elfogadta Beyerinknek azt a teltevé
sét, hogy az egész Zuider Zee ki
szárítása esetén az Ijssel vizét csa
tornával meghosszabbítani nem lehet, 
mert ez túlságosan emelné a folyó 
színűét, de nem tette már magáévá 
Beyerinknek azt a véleményét, hogy 
az Ijssel annyi hordalékot visz ma
gával, hogy hamarosan feltöltené a 
csatornát. Pontos vizsgálatok ki is mu
tatták azután, hogy a folyó évente 
csak 200,000 köbméter iszapot rak 
le a tengerbe. Ha tehát elég nagyra 
tervezi meg az Ijssel tavat, akkor 
annak vízállását a folyóhordalék le
rakódása alig fogja befolyásolni. Lély 
tervezetében az Ijssel tó kb. 80.000 
hektár kiterjedésű lenne. Ebben az 
esetben pedig a tó mélységét az 
Ijssel hordaléka egy év alatt csak 
egy negyed milliméterrel csökkente
né. Ahhoz tehát, hogy a tófenék 1 
méterrel töltődjék fel, kereken 4000
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esztendő kell. Ettől tehát nincs mit 
félni. A tó elhelyezése annál is in
kább szerencsés, mert majdnem kizá
rólag mezőgazdaságilag értéktelen ho
mok alkotná fenekét.

A terv legkülönösebb részének 
látszik a Den Oever és Zűrig közti 
külső gát. Első pillantásra teljesen 
feleslegesnek látszik. Onkénytelenü! 
is felvetődik előttünk a kérdés, amint 
a térképet szemléljük : mi szükség 
van egyáltalán erre a külső gátra, 
amikor a poldereket magukat is gátak 
vennék körül? Nem pénzpocsékolás-e 
megépítése ? A külső gátra bizony 
igen nagy szükség van és — bár
mily különösnek látszik is — igen 
jelentékenyen csökkenti a kiszárítás 
munkálatainak költségét. Ha a külső 
gátat nem építenék meg, akkor az 
új polderek folytán megszűkült Zui
der Zee partjait a vihardagályok az 
eddiginél jóval nagyobb erővel ost
romolnák. Így azonban, ha viharda
gály fenyeget, egyszerűen le fogják 
zárni a külső gát összes zsilipjeit és 
igy megakadályozzák azt, hogy a 
vihardagály pusztító hullámai beha
toljanak a tervezett Ijssel-tóba. Nem 
szabad aztán elfelejtenünk, hogy az 
Ijssel tó vízszintjének a leszállítása 
is éppen a külső gát révén válik le
hetővé. A tervezet szerint a tó szintje 
normálisan 13 cm.-rel lesz alacso
nyabb, mint a mai Zuider Zee-é és 
maximálisan is csak 1 méterrel ma
gasabb (amikor védekezésül, hogy a 
vihardagályok be ne hatoljanak, a 
külső gát zsilipjeit kis időre le kell 
zárni), holott az eddigi nyiit Zuider 
Zeeben a víz szintje vihar idején 3 
méterrel is emelkedik, ami rettenetes 
pusztításokra vezet. Ez ellen a pol
dereket meg kell védeni. Ha külső
gát nincs, a polderek gátjait nemcsak 
erősebbre kell tervezni, hanem 2 mé
terrel magasabbra is. Már ez maga 
is akkora költséget jelentene, amely 
felülmúlná a külső gát építési költ
ségeit. A külső gát tehát költségmeg
takarítást és nem többletkiadást je

lent. További előny, hogy a külső 
gát teljesen el fogja zárni a tenger 
sós vizének útját, úgyhogy az Ijssel 
tó a folyók és a légköri csapadék 
révén idővel teljesen édesvízű tóvá 
alakul. Ilyen módon könnyűszerrel 
megoldódik az ivóvíz kérdése. A 
külső gát megépítésének a közle
kedés is nagv hasznát látná. A gá
ton ugyanis vasút fog végigfutni, 
mely az Északhoilandia és Frízland 
tartományok közötti utat többszörö
sen megrövidíti.

A külső gát nyolcadfél méterrel 
fog a tenger szintjéből kiemelkedni, 
úgyhogy még a legnagyobb viharda
gály idején is mintegy 3 V2 méterrel 
magasabb lesz a tengerszintnél. A 
gát alapzatát 130 méter szélesre ter
vezik. hogy a legerősebb viharnak is 
ellentállhasson. A gát belső oldalán 
30 méter szélességű, a külső oldal
nál 3V2 méterrel mélyebben fekvő 
kivágást terveznek a létesítendő két
vágányú vasút és országút számára. 
A gát két végén a hajózás és az Ijssel 
tó vízállásának szabályozására ha
talmas zsilipműveket terveznek.

Ennek a hatalmas tervnek a vég
rehajtása nagy megterhelést jelent 
ugyan Hollandiára, hiszen a munká
latok költségei 454 millió hollandus 
forintra (több mint ezermillió pengőre)' 
becsülhetők, de viszont annyi hasz
not igér, hogy ez a horribilis költség 
bőségesen meg fog térülni. A bevé
tel oldalán a legnagyobb tételt a ki
szárításnál nyert polderek alkotják. 
Az Északnyugati polder 200 km2, az 
Északkeleti 530 km2, a Délnyugati 
560 km2, a Délkeleti pedig 950 km2 
kiterjedésű lenne, vagyis összesen 
2240 km" (Hajdú vármegye: 238Ő 
km2), azaz 224.000 hektár termőföld
del gazdagodna a hollandus mező- 
gazdaság. A polderek tőkeértékét kb. 
500 millió forintra becsülik, ami már 
egymaga is felülmúlja a kiszárítás 
összes költségeit.

A nemzeti vagyon növelésén 
kívül, az új polderek szociális lekin-
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tetben is nagy feladatot vannak hivat
va betölteni A rendkívül sűrű né
pességű Hollandiában a földbirtok 
felaprózódása helyenként ugyanis már 
aggasz-tó méreteket ért el. Bármily 
belterjesen műveljék is a hollandu
sok földjüket, 1 hold és sokszor még 
ennél is kisebb földből a soktagú 
hollandus család nem tud megélni. 
Az uj polderek hosszú időre elve
szik majd a kormányzatnak azt a 
súlyos gondját, hogy miként segítsen 
a törpebirtokosok földéhségén. A 
Zuider Zeenek a sósvizű tengertől 
való elrekesztése vizének édessé, vá 
lását fogja maga után vonni, ami 
ismét nagy segítséget jelent az állat- 
állomány itatóvízzel való ellátásában 
és lehetővé teszi vizének a rétek és 
legelők öntözésére való felhasználá
sát Száraz években a parti marha- 
állomány tejhozama gyakran felére, 
sőt negyedére csökkent idáig. Ezt a 
bajt most orvosolni lehet.

Nem utolsó haszna a ieesapolás- 
nak az, hogy a vihardagálynak az 
egykori öbölbe való betörését a jó 
erősre tervezett külső gát teljesen le
hetetlenné fogja tenni, s így a tőle

délre levő egész partvidéken gyön
gébb védőgátak is meg fognak fe
lelni. Ez megint jelentős anyagi meg
takarítást jelent.

A munkálatok 1920-ban indultak 
meg. 1922 és 1926 között csak igen 
lassan haladtak elő különböző pénz
ügyi nehézségek miatt. Ezeket azon
ban sikerült már elhárítani, úgyhogy 
most gőzerővel, pontosan a program 
szerint haladnak. Az északnyugati 
polder gátja már kész. Vizének ki
szivattyúzása is befejezés előtt áll. 
A polder csatornarendszerének és út
hálózatának kiépítése további három 
esztendőt fog igénybevenni. Persze 
egy-két évbe beletelik még. amig az 
erősen sós talajt termőképessé sike
rül átalakítani. A külső, Den Oever 
és Zűrig közti gát építési munkálatait 
1934-re remélik befejezni s akkor 
hozzálátnak a többi polder kiszárí
tásához. Ha minden a tervezet sze
rint fog haladni, 1952-ben készen áll 
majd a nagy mű és hirdetni fogja az 
emberi tudás és akarat újabb hatal
mas győzelmét a természet romboló 
erőivel vívott harcában !

A tengerkutató muzeum Monacóban.
Tudomány a Riviérán

Irta : Dr. WALLISCH F.

A kis monacói fejedelemség fe
hér házainak mosolygó koszorújából 
ott a Condamine-i öböl körül, két te
kintélyes épület magaslik ki. Ez a két 
nagy építmény szökik szembe leg
előbb a kis ország tájképéből, a ten
ger felől: ezeknek a világhíre való
sággal azonegy iMonaco fogalmával. 
Az egyik, a Condamine-i öböltől ke
letre, Monte Carlo hírhedt kéttornyú 
kaszinója; a másik, nyugatra tőle, 
Monaco sziklás félszigetének legvég

ső pontján, az oceanografiai múzeum, 
a tengerkutatás tudományának egyik 
legnevezetesebb hajléka világszerte.

Építészeti stílusa tisztára jelképi. 
A múzeum a meredek part függőle
ges szirtfalán emelkedik : a fehérlő 
épület tengerfelőli homlokzatának óri
ási oszlopai valósággal a tenger vi
zéből szöknek a magasba. A száraz
föld felőli homlokzat, a főkapuval, 
csupa megragadó erő. Hatalmas osz
lopokon nyugszik az építmény, rajtuk
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a legnevezetesebb tengerkulató hajók 
neve ; egyiken ezt a nevet olvassuk: 
Gazelle, a másikon : Novara, tola, 
és így tovább.

Monaco fejedelme, I. Albert, a 
komoly tudományos kutatást és en
nek a nagyszabású tengerkutató mú
zeumnak a megalapítását elete fel
adatául tűzte maga elé. A fejede
lemnek ez az értékes munkája és 
alkotása valósággal úgy hat ránk, 
mint igazolás — hogy úgy mondjuk, 
igazolja a létét ennek a mondvacsi
nált fejedelemségnek.

A múzeum alapkövét 1899-ben 
tették le. 1910-ben nyílt meg. Albert 
fejedelem 1889-ben lépett uralomra 
és 1922-ben halt meg.

A múzeum látogatója fejedelmi 
kutatónak a vendége. Túlterheltség
től ment pompa, cikornyátlan, bő
kezű gazdagság fogadja a látogatót.

Az előcsarnok, a csodálatosan 
tiszta vonalú, oszlopos díszterem 
(benne a fejedelem szobra), a ko
moly méltóságú előadóterem — az 
épület ünnepélyes levegőjű fogadó 
termei — méltó bevezetői annak a 
nagy tudományos gyűjteménynek, 
amelyet I. Albert évtizedes kutatá
soknak szentelt élete derekán alapí
tott meg. A szolgák csinos matróz
ruhában, tapintatos udvariassággal 
és előzékenységgel fogadják a ven
déget. A látogató csekély belépődíjat 
fizet.

A földszinti keleti teremben van 
az állattani gyűjtemény : óriási bálna 
csontvázak, rozmárok és delfinek — 
csontvázak is, konzervált példányok 
is, vagy élethű utánzatok — a tenger 
nagy állatainak beláthatatlan sokasá
ga népesíti be a terem belsejét.

Az üvegszekrényekben sok-sok 
sorban egymás mellett a kisebb vízi- 
állatok temérdek sokfélesége, kiké
szített (preparált) állapotban : a terem
tés nyüzsgő, képzeletet lebilincselő 
seregszemléje.

Legértékesebb unikumok a mély
tengeri halak. A fejedelem legbecse

sebb tudományos eredményeit a ten
ger mélyének kutatásában érte el. 
Hajóinak „halászó“ berendezései 
6000 méter mélységig szálltak alá 1 
Ezekben a mélységekben, ahova a 
napfény legcsekélyebb világa sem ha
tol be, különös szervezetű állatok 
élik magános életüket. Ezek közül 
való a csodálatos Stomias boa, a- 
melynek hasa két oldalán világitó 
szervei vannak ; a Gonostoma po
ly phos, sok színben fénylő világító 
szerveivel ; a teljesen elcsenevésze- 
dett szemű Gnmaldichthys profun- 
dissimus. Tudomásunk szerint sem
miféle más élőlény nem tanyázik 
ezekben a mélységekben. Albert fe
jedelem ezeket a Cabo Verde (Zöld
foki) szigetek közvetlen közelében hat 
kilométeres mélységből hozta fel a 
napvilágra. A Grimaldichthys nevet a 
felfedező tiszteletére kapták ezek a 
mélytengeri állatok — és egyes más 
állatformák is a mély tengerekből. 
Monaco hercege ugyanis a Grimaldi- 
ak nemzetségéből származik.

Az emelet középső termében ta
láljuk a Hirondelle II. kutatóhajó 
munkatermének természethű mását. 
A Hirondelle Albert fejedelem egyik 
kutatóhajója volt. A terem ablakaiból 
— mily sokatmondó jelkép — a ten
ger végtelen kéklő tükrében gyönyör
ködik a szem. A falat díszítő festmé
nyek I. Albert kutató munkájának 
művészkéz megörökítette történetét 
beszélik el.

Az emelet keleti terme főként a 
hálók és halász-szerszámok kiállítá
sát foglalja magában és a tengervíz 
fizikai és vegyi vizsgálatának ered
ményeiről nyújt áttekintést. A meny- 
nyezetről különböző nagyságú és 
alakú hálók, a halászat kísérteties 
lobogói csüggenek alá 1 A tér kihasz
nálása érdekében ebben a teremben 
is, a nyugatiban is erkélyek futnak 
végig a falak mentén.

A nyugati teremben van az „al
kalmazott tengerkutató tudomány“ 
gyűjteménye. Itt is a természet maga
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uralkodik a képen : egy felhasított 
belsejű óriási kitömött tengeri elefánt 
fogadja az ajtónál „barátságosan“ a 
borzadó látogatót; csinos fókák ágas
kodnak ; egy szoba nagyságú üveg- 
szekrényben pedig frakkos pingvinek 
serege tanyázik. Mindamellett, hogy 
ilyen játékos képek fogadnak itt, en
nek a teremnek a gyűjteményei a 
tenger állatvilágának ipari és művészi 
értékesítéséről nyújtanak tájékozást.

Gyöngyök és korallok természe
tes formájukban és a kidolgozás és 
alkalmazás minden elképzelhető alak
jában, sirály-toliak mint divatcikkek, 
gyöngyök kézelőgomb, hamutartó és 
Isten tudja, miféle más alakban, az
tán nautilus-kagylóból formált antik 
festésű kehely, csiszolt kagylók, a 
tengerkutatással a legtávolabbi ösz- 
szefüggésben levő ipari és művészi 
cikkek: porcellán tárgyak, rajtuk ten
geri madarak, halak, algák képei és 
megszámlálhatatlan egyéb tárgy van 
itt felhalmozva, olyanok is, amelyek
nek már semmi közük a tudomány
hoz és csak a gyüjtőszenvedély-! el
fajulásának bizonyságai.

Két emeletsorra! lejebb, az elő
csarnok és a díszterem alatt, jutunk 
be az akváriumba. Meg sem kísér
lem, hogy iskolás módra osztályoz
zam az akvárium kincseit. Azt állít
ják, hogy nagyságra is, gazdagságra 
is felette áll ez az akvárium akár a 
hamburginak, akár a napoli-inak. Bi
zonyos, hogy a hatás egyedülállóan 
megragadó. Legelsőbb is egy tekin
télyes medencéhez érünk, benne óri
ási teknősbékák úszkálnak. Aztán 
egy hosszúra nyúló ablaktalan terem 
következik. Homályosan pislogó lám
pák világítják meg a hatalmas he
lyiséget. A falak mellett sorakoznak 
a vízmedencék. Felülről, ismeretlen 
fényforrásokból ragyogó napfény ö- 
zönlik be a medencékbe. Itt vannak 
Monaco hires tengeralatti tájai. Min
den víztartó egy-egy teljesen a ter
mészeti feltételekhez alkalmazott ten- 
•geralatti kőzet- és talaj-alakulatát mu

tatja be. Csak egyik fala üveg, az, 
amelyik a néző felől van. Egymás
sal békésen megférő tengeri állatok 
élnek itt együtt, a lehetőségig termé
szetes életviszonyok közt.

Minden akvárium előtt képes áb
rák, kitűnően szerkesztett tömör ma
gyarázó szövegek — részben német 
nyelvűek is — vannak kifüggesztve 
és könnyítik meg a tájékozást.

Neptunus, a vízi tündérek és 
nimfák maguk sem figyelhetik meg és 
tanulmányozhatják olyan könnyen a 
mély tenger állatvilágát, mint ennek 
a teremnek a látogatói.

A természet csodálatos játékai
ban gyönyörködhetünk itt. Alakok és 
színek járják keserűen komolyságos 
táncukat az élet mosolyáért. Kő
daraboknak látszó tömegek egyszerre 
csak megelevenednek és tovasurranó 
haltestekké változnak át ; ráják in
gadoznak erre-arra a korallok merev 
sugarai között. Növények — állatok, 
az állatok meg az élet karikatúrái. Le
begő polipok kanyargatják karlábai
kat, molukkai rákok keresztül döfik 
gyilkos farktövisükkel a homokot, la
pos testű ráják nyüzsögnek a talaj 
szürke felhőiben, angolnák, amelyek
nek őseit a római császárok rabszol
gák húsával táplálták, kóvályognak 
falánkan és sötéten napsütötte va
dászterületükön.

Igen szerény díjért bemutatják a 
látogatónak a tengeri állatok etetését 
két vízmedencében, ó  maga jelölheti 
meg, hogy melyik akváriumban kí
vánja ezt végignézni. Ugyanezért a 
kis díjért joga van a látogatónak ke
zébe venni a zsibbasztó ráját, amely 
egy egészen kicsi, lapos víztartóban 
hever- Nem mulasztottam el ezt az 
alkalmat. A lapostestű állat egy nagy 
penészes vajaskenyérhez hasonlít. 
Előbuvik a homokból, ahol szabad 
idejét tölti. Csuszamlós testét ujjunk 
közé vesszük és már érezzük is az 
elektromos ütést, amely kijár nekünk 
a program szerin*. Jóllehet, el vagyunk
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T á  készülve, mégis megriadunk tőle. lamos ütéstől“, amely odaát Monte 
Én legalább majdnem annyira meg- Carlóban ért este a játékbarlangban, 
rémültem tőle, mint attól a másik „vil- És ez nem keveset mond.

A finnek gőzfürdőháza.
Irta Dr. VARGA LAJOS.

Az északnorvégiai Lappföldön 
hét heti bolyongás és kutatás után 
19-én Soanoik-ban vártuk azt a kis 
métoros csónakot, amely átvisz ben
nünket a Silmijäroi tavon Finnor
szágba. Tudtuk, hogy a túlsó parton 
vár reánk Kujala dr., finn egyetemi 
magántanár, akit a finn erdők főigaz
gatósága rendelt mellénk, hogy vé
gigvezessen a finn Jeges-tengertől 
«gész Finnországon.

Érzékeny búcsút vettünk norvég 
társainktól, akik még a reggel elin
dultak Kirkenzs-b?, ,hogy onnan ha
zatérjenek Oslóba. Éppen csomagja
inkat rendezzük, amikor betoppan a 
szállást adó kis norvég menedékház
ba Kujala d t. Nem várt meg odaát, 
hanem igazi finn barátsággal és sze
retettel átjött hozzánk, értünk

Félórai csónakázás után végleg 
búcsút intünk Norvégiának s Finnor
szág földjére lépünk. Óráinkat előbb
re igazítjuk, mert itt már keleteurópai 
időben számítanak. Csinos autóra 
ülünk s a szép új műúton elrobo
gunk északnak Petsamo (Petsenga) 
felé. Petsamo Finnország egyetlen 
nagy fjordjának, a Pe/samo-fjordnak 
torkolatában van.

De ma nem megyünk be Petsa- 
moba. A tőle délre fekvő Yldluostari 
melletti csinos turistaházban töltjük 
az éjszakát. Augusztus vége felé 
itt már lenyugszik a Nap néhány 
órára. A sok napsütéses, világos, fe
hér éjszaka után szinte jól esik az 
éji sötétség. Igaz, hogy teljes sötét
ség éjfélkor sincs még. A kopár, 
kevés növényzetű, sziklás dombo

kon halvány derengés ömlik el, de 
azért meglátszanak a csillagok . . .

Vacsora után vezetőnk tudomá
sunkra hozza, hogy a sauna készen 
áll, menjünk fürdeni, hiszen egész 
nyáron úgysem fürödhettünk a nor
vég lappföldi hideg vizekben. Meg
hívásában sok melegség és büszke
ség csillog, akárcsak amikor a ba
dacsonyi vagy somlyóhegyi szőlős
gazda hívogatja a vendéget pincéjébe.

Igen, hallottunk mi már valamit 
a híres finn saunáról : a gőzfürdő
ről. Tudjuk, hogy a finn nép nagyon 
szeret fürdeni, valósággal nemzeti 
erényük a fürdés. Fürdőjük külön 
csinos faépület. Ha mégoly szegény 
is a ház gazdája, saunát épít ma
gának.*) A legszerényebb parasztház 
mellől sem hiányzik a 'fürdő.

Bizonyos ünnepélyes hangulat
ban megyünk a fából épült sauna 
felé. Ennek két szobája van. A kül
ső szobában köröskörül a fal mellett 
padok. Ezeken vetkőzünk le s itt 
helyezzük el ruháinkat. A pad egyik 
sarkában vastag, kenderfonálból szőtt 
törülközők, házilag készült szappan-- 
darabok.

A vetkőző szoba egyik sarká
ban hatalmas kemence, előtte nyír
fahasábok. A kemencében már nem 
ég a tűz, csak a nyírfaparázs izzik 
még. A téglából és kőből épített 
kemencéből hatalmas, hengeralakú 
edény nyúlik ki, mint a mi fürdőszo
báink kályhája, de meglátszik, hogy

*) Sőt ezzel kezdi az építkezést, s amíg 
hajléka megépül, a saunában  alszik. (A szerk.)
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legnagyobb része a másik, még titok
zatosan bezárt szobában van.

— Értem már, ebben melegítik 
a fürdővizet ! — mondja egyik tár
sam.

Rövidesen megszabadulunk ru
háinktól. Teljesen mezítelenül nyit 
be Kujala dr. a másik szobába, az 
igazi fürdőházba.

Tikkasztó forróság üti meg ar
cunkat. Egyszerre eszembe jutnak a 
mi nagy erdélyi, falusi sütőkemen
céink. Ilyen forróság árad ki azok
ból is, mielőtt a székely háziasszo
nyok a szépen elsimogatott, domború 
kenyértésztát beléjük csúsztatják.

Kedves finn barátunk utasításait 
követjük. Kicsiny agyagból égetett 
mosdótálba hideg vizet merítünk a 
fürdőház egyik sarkában elhelyezett 
fakádból. Aztán lépcsőkön felme
gyünk a deszkából készített emel
vényre, melyen lépcsős padok van
nak az elég magas mennyezetig. Mi
nél magasabbra megyünk, annál job
ban éget a forróság. A szoba leve
gője olyan száraz, mint a sivatag 
forró homokja fölött. A mi ottho
ni gőzfürdőink „száraz gőz“-zel teli
tett levegője sohasem lehet ilyen 
száraz.

Leülünk az egyik padra. Arcunk 
kipirul, majd vörös színt ölt magára. 
A lélekzés mind nehezebb és nehe
zebb. Legalább 65—70°-os a hőség. 
A tüdőbe szívott levegő valósággal 
égeti bensőnket.

Szívünk vadul dolgozik. Nyakunk 
erei kidagadnak s az az érzésünk, 
hogy szívünk rengeteg darabokra 
szakadt s nyakunkban és fejünkben 
külön-külön lüktet minden darabja,

Finn barátunk intésére a ma
gunkkal hozott piciny mosdótálból 
hideg vízzel öntjük le fejünket és 
arcunkat. Rögtön megkönnyebbülünk 
s a lélekzés is kevésbbé szorongató. 
Gyakran ismételjük ezt a műveletet 
s így többször le kell menni a hideg
vizes kádhoz.

Aztán megkezdődik az izzadás.

Hatalmas csöppek piciny patakokba) 
egyesülnek s sietve szaladnak lefelé- 
A hőségokozta szorongás újra elfog- 
Szeretnénk kirohanni, de nem akarjuk 
megbántani finn barátunkat.

Pedig csak most kezdődik a java!
Finn barátunk hatalmas edényben 

hideg vizet hoz fel az emelvényre s 
annak egész tartalmát a hatalmas 
fémkályhára zúdítja. Iszonyú süstör 
gés s a szoba megtelik gőzzel. Ezt 
az eljárást többször megismétli. A- 
hányszor a fémkályha forró felületén 
a hideg vjz gőzzé változik, mind
annyiszor ködfelhőbe burkolózik a 
szoba és 100°-os hőhullám szálldos 
felénk a kályha és a mennyezet felől.

A „száraz gőz“ nedves párák
kal telítődik. Fejünket szorgalmasan 
locsolgatjuk hideg vízzel. Már alig 
bírjuk s azt hisszük, végünk van, 
soha ki nem szabadulunk a pokoli 
hőségből.

Minden izzadságmirigyünk ve
szettül dolgozik. Ekkor finn barátunk 
hideg vízzel önt végig az edényből. 
Nem tudjuk eldönteni, vájjon kelle- 
mes-e, vagy kellemetlen érzés. Am 
mihelyt végigszalad rajtunk a hideg 
víz, újra érezzük a külső forróságot 
s az izzadás tovább tart. Soha éle
temben nem izzadtam így, még 
a doberdoi fennsík kávéméiban, a 
nyári isonzoi csaták pergőtüzének 
forróságában sem . . .

Aggódva tekintünk mosolygó finn 
barátunkra. Kezében egy marokra 
szorítható, vékony nyirfagallyakbol 
kötött csomót hoz. Megmagyarázza, 
hogy az izzadságtól csuromvíz-tes- 
tünket kell végigpaskolni vele. Meg
tesszük, bár a hőség miatt roppant 
ernyedtek vagyunk.

Közben finn barátunk erdei fe
nyő tűit szórja a forró fémköpenyeg- 
re és szorgalmasan locsolgatja en
nek oldalát hideg vízzel, hogy minél 
több gőzt fejlesszen. Kellemes gyan
taillat árad a gőz közé. Aztán kíván
ságára mind élénkebben paskoljuk 
testünket a kicsiny nyírfaseprő alakú
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Monte Carlo. (Wallisch F.: A tengerkutató
múzeum Monacóban)

A tengerkutató múzeum M onacoban. (Wallisch F.: A tengerkutató 
múzeum Monacoban)



34. (ábla A FÖLDGÖMB II. 5.

A földszint keleti term e — Cet-csontváz és az üveges szekrények  hosszú sora.
(Wallisch F : A tengerkutató múzeum Monacóban)

Tájkép" a  tenger mélyén. (Wallisch F.: A tengerkulaló 
múzeum Monacóban)
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A „gyakorlati oceanografia“ gyűjtem énye. E lőtérben a tengeri elefánt.
(Wallisch F.; A tengerkutató múzeum Monacóban)

A vízm edence a  monacói múzeumban
(Wallisch F.! A tengerkulató múzeum Monacóban)
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Finn gőzfürdőház (sauna). ( V a r g a  L: A finnek gőzfürdőhóza)

Egyszobás, kém énynélküli finn gőzfürdőház. A füst az ajtó fölötti hasítékon távozik.
(Varga L-: A finnek gőzfürdőháza)
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gailycsomóval. Bőrünk mindenütt vö
rös már, mint a főtt rák teste. Izza- 
dásunk fokozódik, de mintha jobban 
bírnánk a hőséget és a sűrű gőzt.

Nagy csendben vagyunk, mint 
valami óriási légzőkészülékben, mert 
tudjuk, hogy a finn gőzfürdő való
sággal szent heiy. A zajongás, tréfa, 
élcelődés tilos a saunában.

Miután alaposan vörösre pas- 
koltuk magunkat, lemegyünk az emel
vény padjairól s a szoba padlóján a 
fal melletti padokon hideg vízzel jól 
lemossuk magunkat. Újra meg újra 
beszappanozzuk testünket s a jó 
hűs vízzel enyhítjük annak forrósá
gát és vörös színéi. Akit bánt a hi
deg víz, a forróyizes kádból meríthet 
magának, hogy megenyhítse.

Alapos lemosás után elhagyjuk 
a gőzzel telített szobát és átmegyünk 
az első, hűvös vetkőző és fűtő he
lyiségbe. Az itt lévő törülközőkkel 
szárítgatjuk vizes testünket. Szabály, 
hogy addig nem szabad felöltözköd
ni, amíg a test izzad. Addig a törül
közőt kell használni, ha átnedvese
dik, másikat veszünk elő.

Fejünk zúgása, szivünk vad mun
kája, érzéketlen bágyadtságunk és 
nagy fáradtságérzetünk lassanként 
megszűnik s valami eddig sohasem 
érzett könnyűség, rendkívül kellemes 
érzés váltja fel. Bőrünk kellemesen 
bizsereg, a beszívott hűvös levegő 
felfrissít. De az izzadás tart tovább 
s csak lassan-lassan szűnik meg.

Mintegy félóráig voltunk a für
dőszobában, de jóval többnek tűnt 
fel. Legalább ugyanennyi ideig tart, 
amíg roppant felmelegedett testünk 
lassanként annyira lehűl, hogy az 
izzadás megszűnik. Közben azonban 
állandóan fokozódik a könnyűségnek, 
frisseségnek, jóérzésnek rendkívül kel
lemes érzelme

S amikor felöltözködve kilépünk 
a szabadba és megcsap a Jeges-ten
ger hűvös lehellete, ez a kellemes, 
kimondhatatlanul jó érzés csak még 
növekedik. Mintha sok-sok évet fia

talodtunk volna. Táncolni, ugrálni, 
játszani, szökellni volna kedvünk . . .

Soha semmi fürdés után sem 
éreztem még ezt a kellemes, köny- 
nyű, felszabadult érzést. Talán az 
erdélyi meleg sósfürdők hatása kö
zelíti meg ezt. De nincs is sehol a 
világon olyan fürdő, ahol az ember 
először a maga izzadtságában fürdik 
meg előbb !

Nem csoda, ha a sauna mindig 
magához vonja az embert. És nem 
csodálkoztam kedves finn barátunk 
elbeszélésén, amikor elmondta, hogy 
egy német geográfus, miután megis
merte a saunát, odahaza építtetett 
magának egyet s csak abban fürdőit. 
De nem elégedett meg ennyivel. Lel
kes propagandát indított meg és szá
mos előadásban és cikkben magasz
talta a saunát, buzdítva honfitársait, 
hogy ilyen gőzfürdőt építsenek ma
guknak. Bizony nem fogadták meg 
a tanácsát. Sehol másutt nem terjedt 
el a fürdőnek ez a formája.*)

A finnek meg sem tudnának 
lenni nélküle. A finn élettel és lélek
kel teljesen összeforrott a sauna. A 
forró gőztől fertőtlenített levegőjű sau- 
nába költöznek szülés előtt a finn 
anyák. A legtöbb finn ember a sau
nában pillantotta meg először a nap
világot s itt élték le földi életük első 
napjait is, mert a finn anyák a szü
lés utáni időszakot is ott töltötték el.

Az ősi nemzeti hagyomány pe
dig azt tartja, hogy maga Finnország 
is a saunában született meg.

*

. . . Amikor autónk végigszágul- 
dott két nap alatt a Petsamo-Rovani- 
emi műúton, egészen más szemmel, 
több megértéssel szemléltük a gyér 
településű helyeken a saunákat. Hogy 
mennyire gyökeresen finn a sauna, 
jellemző bizonysága az, hogy a finn 
Lappföld ősi lappjai nem építenek 
saunákat. Ezeket nem vették át a 
finnektől a lappok sem.

*) A török fürdők hasonlók hozzájuk. 
(A szerk.)
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Szombati nap délutánja volt, 
amikor Rovaniemiből vasúton a Bot- 
teni-öböl északi csücskénél levő Kérni 
felé robogtunk. A Kemi-folyó mind
két partján már javában füstölögtek 
a saunák. Mert szombaton délután 
nemzeti hagyomány kötelezővé teszi 
a fürdést. Ilyenkor megfürdik az 
egész család. Még pár évtizeddel 
ezelőtt is együtt fürödtek a nők 
és férfiak. Ez az ősi szokás kive
szőben van.

Persze nem minden sauna olyan 
építésű, mint az, amelyben a jeges 
tenger közelében levő Yläluostari 
mellett mi megfürödtünk. Nagyon sok 
sauna csak egy szobából áll, kémé
nye nincs s ilyenkor a gőz a füsttel 
keveredik. Ezt a finnek egészséges
nek tartják. Hőség, füst és gőz együtt 
mindenesetre nagyon egészséges le
het. Az ilyen kéménytelen saunából 
a füst a bejárati ajtó szemöldöke 
feletti résen szivárog ki. Mi „ős-sau- 
nának neveztük el s mindig fel lehe
tett ismerni az ajtó feletti erősen kor
mos faláról. (Egyik fényképem ilyen 
ős-saunát mutat.)

Az ilyen őseredeti saunában nin
csenek még most sem fémből készült 
melegítőtestek. A gőzt úgy állítják elő, 
hogy jókora gránit- vagy homokkő-, 
esetleg kristályos pala-lapokat mele
gítenek fel a lehető legmagasabb hő
mérsékletre. Amikor aztán a fürdőzők 
a „száraz gőzben“ való izzadással 
megelégedtek, ezeket a forró köveket 
locsolják meg langyos vízzel s így 
fejlesztik a gőzt.

Finn barátunk elbeszélése szerint 
az egyszobás közönséges saunából 
csaknem meztelenül szoktak kisza
ladni az eléggé távol levő lakóházig 
felnőttek és gyermekek egyaránt — 
télen is, a havon —30 —40°-os hi
degben. Annyira edzettek, hogy soha 
nem hülnek meg. Igaz, hogy mielőtt

kimennek a szabadba, hosszabb ideig 
hideg vízzel hűtögetik a testüket.

A finnek saunája nemcsak mint 
őseredeti és sajátságos berendezés 
nevezetes és figyelemreméltó, hanem 
rendkívül magas ősi kultúrának is a 
tanúja. Benne ideális és tökéletes 
tisztálkodást lehet végezni. A rend
kívüli melegség, melyet benne fejlesz
tenek, bizonyára szükséges a szerve
zetnek. Hiszen Észak Európának na
gyon hideg, zord, hosszútelű terüle
tén lakik a finn nép, ahol nagyon ke
vés melegséget élvezhetnek. A meleg 
utáni vágy követeli meg, hogy für
dőházukban olyan nagy forróságot 
fejlesszenek. A saunának rendszeres 
és ősi hagyományoktól megkövetelt 
használata mindenesetre nagy mér
tékben hozzájárult ahhoz, hogy a 
finn nép olyan erős, egészséges, ed
zett nemzetté fejlődött.

Mindenesetre érdekes, hogy a 
hires Leopold u. Buch, aki 1807-ben 
beutazta Észak-Skandinaviát (L. u. 
Buch : „Reise durch Norwegen und 
Lappland“, Berlin, 1810.) csodálko
zik a lappok alacsony termetén és 
sovány testén. Ezt azzal magyarázza, 
hogy a lappoknak sok és nagy hi
deget kell kiállaniok s így testük nö
vekedése a meleg hiányában erősen 
megakad. Mindjárt felemlíti, hogy a 
finnek magas, jól megtermett testal- 
katúak s ezt azzal magyarázza, hogy 
életszükségletük a nagyon forró gőz
fürdő. E fürdők hősége 70—75° C 
között változik s ezt a finnek egy 
egész óráig is kibírják. A melegnek 
ez a rendes élvezete ellensúlyozza 
Buch szerint a károsan ható nagy hi
degeket. Ez magyarázza meg szerinte 
a lappok alacsony termetét és a fin
nek erőteljes testalkatát, annak elle
nére, hogy a két népfaj rokon, hiszen 
mindkettő a finn-ugor fajtához tar
tozik.
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Istria.
Irta : BULLA BÉLA dr.

A világháború szerencsétlen vé
ge a monarchiát egyéb súlyos vesz
teségei közepette egyik legérdekesebb 
tájától, az Adria partján végighúzódó 
karszttól fosztotta meg. A monarchia 
kereskedelmének, mint valami rop
pant kínai fal állotta útját ez a ko
pár, vigasztalan, vad tájképi szépsé
gekben bővelkedő, hatalmas mész
kőbástya.

Pedig Közép-Európának elsőran
gú érdeke az Adria birtoka. De a 
megvalósulást évszázadokon át meg
akadályozta s ma is akadályozza 
még az Adria keleti és északnyugati 
partján lakó népek politikai törekvé
se. A jól ismert frázisnak ezzel a 
változatával fejezhetnők ki ezt a tö
rekvést : „Az Adria az adriai népe
ké !“ Az Adria karsztos partvidéke 
három hatalmi csoport szüntelen har
cának színhelye ; egyik oldalról a 
dunai államok igyekeznek hatalmi 
érdekkörükbe vonni a partokat, a 
másik oldalról meg, hogy ezt meg
akadályozzák, a Dinári Alpok népei 
és Itália küzdenek egymással az Ad
ria hegemóniájáért. A harc szaka
datlanul folyik, mióta csak gazdaság- 
politikai fontossága van az Adriának 
és tartani fog a küzdelem belátha
tatlan időkön át. Ezért mondhatjuk 
az adriai karsztvidéket Európa egyik 
legrégibb vitás területének. Ennek a 
területnek középpontja Istria. A kö
rülötte és érte folyó harcok hátrál
tatják gazdasági és kulturális fejlő
désében. Virágzás és hanyatlás vál
togatják egymást évszázadok óta ezen 
a földön. Ez a kis félsziget tragé
diája.

Istria határozott szélsőségek éles 
találkozásának szintere. Termékeny, 
napsütötte lejtők és síkok, szélsöpörte 
kopár hegyek és platók, örökzöld li
getek a tenger partján, csenevészfüvű 
pusztaságok a fensíkokon, törpefenyő

és havasalji növényzet a magas he
gyeken. A partszegély földközi ten
geri éghajlatával a belső területek 
égető, esőtlen nyara és csikorgó tele 
áll szemben. Amott rég letűnt időkre 
emlékeztető, nagyszerű épületromo
kat ölel körül a nemes borostyán, 
olajfa és macchialigetek illatától ter
hes a levegő a felhőtlen, kék ég 
alatt, itt, a kiégett pusztaságon, egy- 
egy csenevész bokor vagy viharté
pázta, megdőlt görcsös tölgy árnyé
kába húzódva legelteti nyáját a Csi- 
csenboden költözködő pásztora; a 
Quarnero ésaTriesti öböl partjain vi
lágfürdők, kedves olasz városkák — 
a magas karsztos térszínen nyomo
rúságos kunyhókban, piszkos falvak
ban harcol a mostoha természettel a 
földműves szlovén, a horvát és a 
hegyvidék elszlávosodott oláhja. 
Mindezek az ellentétek teszik oly 
csodálatosan bonyolulttá Istria tájéle
tét. Hozzájárulnak ehhez az örökös 
politikai viszálykodások. Geográfus
nak, túristának egyaránt még sok 
meglepetést tartogat ez a föld.

A háromszögalakú félsziget táj
határai igen élesek. Északon a Csi- 
csenboden hatalmas mészkőfala, ke
leten és nyugaton az Adria öleli kö
rül. Döntő tájékmeghatározó fontos
ságú a karszttünemény, hiszen _a 
félsziget kétharmadrésze mészkő. É- 
szaki részén a mészkőrétegeket rop
pant erő hatalmas hegyláncokba gyűr
te, délen a Dinaridák kilaposodó re- 
dőit régmúlt geológiai idők tengeré
nek hullámai nyesték, faragták, eny
hén lejtő síksággá. Eközé a két mész
köves-karsztos vidék közé nyulako- 
dik be keskeny szalagként a félszi
get közepének homokkő-övezete.

A Csicsenboden a félsziget legma
gasabb része. Lakatlan, vagy igen 
gyéren lakott karsztos-erdős hegy
vidék. A közlekedésnek nagy akadá-
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lya. Északkeleti és keleti határa a hiú
métól Triesteig húzódó matteriai-volos- 
cai süllyedés. Ez a legkényelmesebb 
út Fiúméból Triestébe. A vasút rész
ben fel is használja. A Rosandra- 
völgytől a Monte Maggioreig nagy
szerű, természetes falként húzódik 
megszakítás, áttörés nélkül. Egy
más felett lépcsősen elhelyezett ter- 
raszokból áll. Keleten a terraszok 
kevesbednek, a íokképződés elhal
ványodik, majd a Monte Maggioreban 
teljesen megszűnik Ezért nevezzük 
a keleti Csicsenbodent láncos karszt- 
nak, a nyugatit lépcsős karsztnak. A 
kettő között a trieste-pola-i vasútvo
nal a határ. A láncos karszt erdős, 
a lépcsős karszt mezítelen, kopár.

A hegység korábbi lepusztulása, 
majd a lepusztulást követő nem egy
öntetű kiemelkedése miatt a lépcsős 
karszt erősen összetőredezett, fenn
síkokra bomlott. Aki a geológiai szer
kezetet nem ismeri, nem is sejti, hogy 
a vigasztalan, magas fennsíkok és 
lépcsőfokok között barátságos, zöld 
öblök vannak, rajtuk forráspatakok 
csobognak ; virágos rétek és termé
keny mezők ékítik a térszint és ba
rátságos falvak a lejtőket. Itt még ta 
lálkozunk a hajdani tölgyerdő mara
dékával, de fenn a hegyekben a ju
hok százai legelnek, a szegény hegyi 
lakók egyetlen vagyona. Ezek a né
pek a csicsek, hegyi oláhok ; róluk 
Vette a zord felvidék is a nevét. Té
len hó borítja a dolinákkal, karsztos 
besüllyedésekkel lyuggatott hegyhá
takat, lejtőket és csúcsokat; a jeges 
bóra tombolva nyargalászik és vá
mot vesz a kőkerítéssel övezett do
linák termőföldjéből is. Ilyenkor a 
csicsek nyájaikkal a völgyekbe hú
zódnak, otthon csak az asszonyok, 
az öregek és a gyermekek maradnak 
nyárig. Akkor a napsugár nyájat és 
pásztort visszacsalogat a szomorú 
hegyvidékre.

Trieste felett a hegyláncok össze 
csomózásával kezdődik aCsicsenbo- 
den és ugyanilyen összecsomózás-

sal végződik el a Monte Maggiore
ban. A tekintélyes, hatalmas hegytö
meg tetőfennsíkja Istria legmagasabb 
pontja. Nyugati lejtői helyenkint sűrű 
erdővel borítottak, de a terjedelmes 
fennsíkokká kiszélesedő hegyhátakon 
nagy területeket foglal el a teljesen 
kopár karszt. A mesterségesen terra- 
szozott keleti lejtőkön virágzó a gyü
mölcs- és szőlőtermelés. A napos 
hegylejtőkön magasra kúszik az örök
zöld macchia és minden széltőlvé- 
dett zug egy-egy kis falunak ad me
nedéket. A tengerparton a hatalmas 
mészkőtömeg 200 m magas mere
dek lejtővel merül az Adria kék hul
lámai alá, hogy Cherso szigetén és 
Dalmácia partjain ismét napfényre 
bukkanjon kopár mészkőláncok alak
jában.

Csicsenboden bástyája délkele
ten meredek lejtővel tekint le a Dra- 
gogna és Quieto folyók völgyére. A 
triest-polai vasútvonal mentén Lu- 
poglianoig haladva, Cernizza felett 
belejutunk a közép-istriai homokkő
zónába. Ez a zóna Trieste felett a 
tenger partján csak 2—3 km széles, 
de délkelet felé, a félsziget belsejé
ben mindinkább kiszélesedik és mint 
széles, lankáslejtőjű medencékkel és 
kanyargós folyóvölgyekkel gazdagon 
tagozott középhegység és dombság 
húzódik át Jstrián Triestetől az Arsa 
völgyéig. Ezt a zónát a lakosság a 
táj színének homokkőokozta, szürke 
alaptónusa miatt „Istria grigia“-nak, 
szürke Istriának nevezi.

A 300—500 m magas terület táj
képe egészen más, mint a Csicsen- 
bodenben, „Istria bianc.a“-ban (Fe
hér Istria). Erdős dombok, szépen 
művelt medencék és folyóvölgyek 
váltakoznak egymással. Ezek a folyó
völgyek alsó szakaszukon szélesek, 
mocsarasak, éppen ezért maláriásak. 
Emiatt a lakosság a völgyek maga
sabb peremeire, a folyók terraszaira 
és a hegylejtőkre települi. Sűrűn van
nak egymás mellett az apró falvak ; 
felettük a hegyek lejtőit és tetejét



A F Ö L D G Ö M B 131

szép szálerdő borítja. A lakosság 
gyümölcstermeléssel és földművelés
sel foglalkozik. A talaj elég sovány, 
de a sok csapadék és a meleg ég
hajlat a lakosság életszínvonalát sok
kal magasabb fokra emelte, mint a 
kopár, zord Csicsenbodenen.

A hegyek lejtői mind terraszozva 
vannak. Rajtuk elég jóminőségű bor 
terem. A lejtőkön és az alacsonyabb 
dombokon gyümölcs- és olajfaligetek 
virulnak ; az utak mentén magányos, 
komoly ciprusok bólongatnak. A nap
sütötte lejtők, a terraszosan művelt 
szőlők és gyümölcsöskertek, a völ
gyek és a lejtők kicsiny falucskái, a 
sötétzöld lombkoszorúzta hegyek, a 
virágos mezők, — felettük a mély kék 
ég — mindez együtt felejthetetlenül 
bájos kép.

A homokkőzóna keleten alászáll; 
a teknőszerű, tektonikus mélyedés
ben a Csepics tó (Lago di Arsa, Fe- 
liciasee) foglal helyet. Lefolyása az 
Arsa. A tó vidéke szomorú, mocsa
ras nádas. Maga a tó nagyon sekély. 
Felette trónol a Monte Maggiore. Ko
pár teteje szikrázva fürdik a nap su
garaiban.

Istria harmadik tájdarabja ismét 
karsztos terület. Ez a terület a ten
ger felé enyhén lejtő, hullámos sík
ság, mészköve miaU sok rajta a karsz
tos tünemény. Eszak-Istriához ké
pest erősen le van zökkenve. Átla
gos magassága 200—300 m. A fel
szint mindenütt vörösszínű málladék, 
a „terra rossa“ (vörös föld) borítja, 
helyenként több méter vastagságban. 
Erről a vörös földről kapta a vidék 
az „Istria rossa“ (Vörös Istria) ne
vet is. A vörösszínű talajt a növényi 
korhadék is vastagítja. Ezért Dél- 
Istriában nemcsak a dolinákban, de 
a platókon is fejlett földművelést ta
lálunk. Ez a vidék a híres, édes istriai 
vörösborok hazája,

A homokkőzóna déli peremén 
éles vonallal határolódik el „Istria 
rossa.“ A Trieste-i öbölre és a Quar- 
nero-ra meredek partfallal szakad le,

délen enyhe, menedékes lejtővel 
ereszkedik a tenger színe alá. Fel
színét folyók és patakok nem baráz
dálják, mert a mészkőben felszíni 
vízfolyás nem tud kifejlődni. De ép
pen a karszt vékonyságára, a karszto
sodás előrehaladottságára jellemzően 
felszakadoztak a földalatti vízfolyá
sok barlangjai és napvilágra kerül
tek a patakok a hatalmas szakadék
völgyekben. A szakadékvölgyek kö
zött lankás hátak húzódnak a ten
ger partiáig, sőt a magasabb felüle
tek a tengerből is napvilágra buk
kannak, mint apró szikla szigetek, „scog- 
!io“-k. Ilyen scogliók a polai kikötő 
bejáratát védelmező, bájos Brioni 
szigetek is.

A szakadékvölgyek el vannak 
mocsarasodva. Esténként felhőkben 
rajzik felettük a milliónyi szúnyog. 
Istria legegészségtelenebb, legmalá- 
riásabb területei ezek. A platóperem 
meredek lejtővel zuhan le a mocsa
ras völgyfenékre; a völgyfenék szé
les, lakatlan, csendes, mint valami 
temető. Közepén nagy ívekben lus
tán kanyarog a mészkőben vizét vesz
tette patakocska. A félsziget állandó 
süllyedése miatt a szakadékvölgyek 
alsó szakaszába benyomult a tenger. 
A tintakékségű, fjordszerű tengeröböl 
olyan, mint valami szép alpi tó. De 
a környék növényzete egészen más. 
A porral lepett, szürkésszínű lejtőkön 
csenevész fűcsomók foltjai. A lejtő
kön itt-ott elszórtan megbúvó, eme
letes udvarházakhoz vezető szomo
rúan kanyargó, fehér poros utat tüskés 
bokorcsoportok szegélyezik. Fenn, a 
lejtő tetején a nap sugaraiban szik
ráznak a fehér mészkősziklák. Kék 
ég, forró nap, sötétkék tenger, veres
tetejű porlepte házak, szürkés hegy
lejtő ; ez a délistriai tengerpart képe 
a hajóról.

Istria kicsiny terület, mégis ég
hajlatában nagy eltérések figyelhetők 
meg. Eszak-Istria éghajlata a mienk
kel mutat rokon vonásokat. A tél 
ugyan csapadékosabb, mint * nálunk,
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de mégis elég hideg; a nyár igen 
száraz és csak a terület elég magas 
fekvése mialt nem elviselhetetlenül 
forró. Minél délebbre megyünk, an
nál forróbb és szárazabb a nyár és 
annál' enyhébb és csapadékosabb a 
tél. A délnyugati partvidék éghajlata 
kifejezetten földközitengeri, akárcsak 
Olaszországé.

Közép- és Dél-Istriában a hó és 
a fagy ritka. A Quarnero északnyu
gati partvidéke : Abbázia, Laurana, 
Volosca, a Monte Maggiore tövében 
feltűnően enyhe éghajlatú. A hegy 
védi őket a borától.

Isíriában a tavasz rövid. Márci
usban még fagyhat, de május elején 
mór nagy a forróság és ez a száraz, 
meleg nyár szeptember végéig tart. 
Az ősz a legbarátságtalanabb évszak. 
A piszkosszürke felhőkből megállás 
nélkül zuhog az eső. A szigeteken 
és a partokon a telet is szomorú, 
nyirkos, esős idő jellemzi. Legtöbb a 
csapadék ősszel és tavasszal; évi 
mennyisége északról dél felé fokoza
tosan csökken. Általában csapadék
ban bővelkedik a félsziget. A mész
kő az oka, hogy mégis vízben sze
gény..

Érdekes jelenség figyelhető meg 
Istria nyugati partjain, nyáron. Nappal 
a szárazföld gyorsabban melegszik 
fel, mint a tenger. A szárazföld felett 
a meleg levegő kiterjeszkedik és a 
magasban a tenger felé áramlik ; he
lyébe a tenger felől hűvös levegőtö
megek nyomulnak. Ez a hűvös ten
geri szél a maestral. Éjjel a tünemény 
megfordítottja játszódik le ; a szél a 
szárazföld felől fúj a tenger felé; neve : 
borino. A halászok éjjel a borinovai 
mennek ki a tengerre és másnap dél
előtt a maestrallal térnek vissza.

Télen mások a szélviszonyok az 
Adrián és Istriában. Ekkor fúj a bora 
és a scirocco. A bora a magyar me
dencéből jön és a karszton keresz
tül zuhan le az Adriára. Igen veszé
lyes, szilaj szél. Szétrombolja a va
sútvonalat, kicsavarja a fákat, el

hordja a háztetőket, még a dolinák 
nyomorúságos termőföldjét is magá
val ragadja. Dühe ellen a vasútvo
nalakat kőkerítés védi, a fákat körül 
deszkázzák, és a dolinákat is kőke
rítéssel veszik körül.

A scirocco délkeleti irányú, ned 
vés, meleg szél. Eleinte, mikor fujm 
kezd, az idő még derült. A hőmér
séklet lassan emelkedik, a levegő 
párateltsége növekedik, felhős, borús 
lesz az idő ; majd lassan szemerkélni 
kezd az eső, de a barometer még 
mindig esik. Ez a „scirocco marzo* 
az előjele a délen már tomboló vi
harnak. Nem fúj állandóan egyenlő 
erővel. Közben meg-megáll, lecsen
desedik a szél (scirocco fresco). A 
tengeren nagy hullámokat, a parto
kon erős hullámverést támaszt. A 
halak megérzik a scirocco kitörését; 
nagy rajokban tódulnak a parti vi
zekbe. Ilyenkor a halászok igen nagy 
zsákmányt ejthetnek.

Belső-Istria tájképi szépségben 
jóval szegényesebb. Ennek a nagy 
vízhiány az oka. A homokkőzónában 
eredő folvók a mészkőben vizüket 
vesztik. Hiányoznak a mi vidékün
kön annyira megszokott folyók és 
patakok. Az Arsa, a Dragogna és a 
Quieto keresztülfolyik a homokkőzó
nán és Dél-lstria mocsaras szaka
dék-völgyeiben vész el. Az idősza
kosság bélyegét viselik magukon. 
Nyáron alig van vizük, a kisebbek 
ki is száradnak ; áradásukkor kilép
nek medrükből és nagy területeket 
öntenek el. Nincsenek szabályozva. 
Az általános lejtésviszonyoknak meg
felelően a nyugati partokon sok ten
geralatti forrás vize bukkan fel. Nem 
számítva az elmocsarasodott, lefo
lyástalan dolinákat, mélyedéseket, 
Istria területén egyetlen tó van : a 
Csepics tó. Az iszapos, sekélv víz
tükör lefolyása bizonytalan. Hol a 
Fianonai öbölbe, hol pedig az Arsába 
önti felesleges vizét.

Nem ilyen szomorú a tájkép a 
tengerparton. Az erősen tagozott part
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vidék igen bájos. Számos apró öböl 
csipkézi a szárazföldet. Az öblök 
bejárata előtt, mint a delfinek háta, 
emelkednek ki a macchia haragos
zöldjével borítóit scogliók.

Az öblök félköralakúak, vakvöl
gyekben végződnek. Pola kikötője is 
ilyen karélyos öböl. Kelef-Istria part
jai egyenesvonalúak. Az elsülyedt 
szakadékvölgyek jó kikötők volnának, 
de a partvidék lakatlansága miatt 
semmi szerepük sincs.

Délnyugat-Istriában a tenger sö
tét kéksége és a macchiás partlejtők 
zöldje közé új színhatásként iklató- 
dik be a partszegély világos szalagja. 
Az erős hullámverés darabolja, ap
rózza a lejtők mészkövét és a helyen
ként lisztfinomságúra őrölt kőzetet 
széles szalagban teregeti el a parton. 
Az ilyen fehér partvonal a hullám
verés erősségére, egyúttal a scirocco 
és a bora gyakoriságára vall.

A tengerrel elöntött szakadék
völgyek Istria sülyedésének legszebb 
tanúbizonyságai. Istria és vele együtt 
az Adria egész északkeleti partvidéke 
lassan, de állandóan sűlyed. A sülye- 
dés jelentékeny voltát mutatja, hogy 
a rómaiak kora óta a tenger előnyo
mulása a szárazföld rovására 1*5 m. 
Számos helyen látni, hogy a rómaiak 
kikötő építményei, mólók, épületro
mok (pl. a Medolinoi öbölben) ma 
víz alatt vannak.

A félsziget növényzeti képe az 
éghajlatnak megfelelően változatos. 
Örökzöld növényzetet csak a part
szegélyeken találunk, de még'innen is 
hiányzik, ha a délies fekvésű part (pl. 
délkeleten) a bora hatásterületébe 
tartozik. Középtengeri, örökzöld nö
vényzete csak Pola környékének és 
a délnyugati partszegélynek van. A 
Csicsenboden és a homokkőzóna nö
vényzete a mienkkel rokon.

A földközitengeri, örökzöld flóra 
legjellegzetesebb növénytársulása a 
macchia. Örökzöld bokorerdő. 1—3 m 
magas bozót. Átmeneti forma a 
zárt erdő és a füves terület között.

Pola környékén és a nyugati part
szegélyen fel Rovignoig díszlik. Meg
található Laurana és Volosca között 
is, a Monte Maggiore borától védett, 
napos lejtőin. Csak meszes talajon 
díszlik jól. A fehéren és sárgán vi
rágzó macchiával társul a lejtőkön a 
földi szeder, a myrtus, a nemes boros
tyán, az ericafélék. és a pisztáciák 
bozótja.

A macchia sokhelyütt a kiirtott 
erdők helyét foglalta el. A pásztornép 
a macchiát nem szereti, irtja. A ki
irtott macchia-bozót helyébe ekkor 
az örökzöld puszta lép. Ilyen növény- 
társulások a Quarnero környékén és 
Pola körül találhatók. Juhlegelők. A 
félsziget belseje felé ez a növény
formáció észrevétlenül megy át a 
karsztpusztába.

A félsziget belsejének jellemző 
növénytársulása a lombhullató erdő, 
főként a tölgyerdő. Valamikor az 
egész félszigetet, a karsztos mészkő
hegységet is szálerdő borította. A 
rendszeres, barbár erdőirtás mezte- 
lenítette kopárra az istriai karsztot, 
különösen a Csicsenbodenen. Belső- 
Istria tölgyerdei nem sűrűek. Inkább 
pagonyok, ligetek, mint zárt erdők. 
A fák kicsinyek, törzsük girbe-gurba. 
A magas fennsíkok lejtőjén mindin
kább ritkulnak az erdők, alacsonyod
nak a fák ; beérünk a karsztpusztába. 
Mesterséges puszta, valamikor erdő 
volt a helyén. Legtipusosabb karszt- 
puszta a Csicsenbodenen a lépcsős 
karszt Kimondhatatlanul szomorú 
területek ezek. A csenevész fűcso
mók közül szürkésfehéren vigyorog 
elő a mezítelen mésztalaj. Itt-ott 
szürke juhnyájak a poros, szürke 
pusztán ; csak néhány juhászkutya 
ugatása és a pásztorok terelő kiálto
zása töri meg az unalmas, álmos 
csendet. Elvétve egy-egy görcsös tölgy 
szomorkodik az égető napon ; elmúlt 
idők jele és tanúja. Árnyékában húzza 
meg magát a pásztor nyári szállás
kunyhója. Ma ismét folyik az erdősí
tés szép sikerrel, de hány emberöltő
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fogja eltüntelni és feledtetni a múlt 
pusztításait.

Dél- és Délnyugat-Istriában, a 
napos lejtőkön olajfa ligetek. Mivel 
bora nincs, még 200—300 m. maga
san is' jól díszlik az olajfa. Társul 
vele a mandula, a gránátalma és a 
narancs. A vadszőlő, a füge és a 
borostyán még 600 m magasban is 
megtalálható. Amint az olajfa eltű
nik, helyébe lép a szelíd gesztenye.

Az igen éles természetes hatá
rok (a karszt és a tenger) elzáró ha
tásukat nem tudják oly mértékben 
kifejezésre juttatni, hogy Istria szel
lemi és anyagi kultúrájában ütköző 
terület szerepe határozottan ki ne 
domborodjék. Etnográfiája és kultú
rája Itáliához kapcsolják, de gazda
sági vonatkozásai a többi karsztterü
lettel erősebbek, mint Olaszországgal 
A településtörténet futólagos áttekin
tése a két hatásszférának évszázados 
küzdelmét mutatja A félszigetről ki
induló egyéni kezdeményezés mindig 
gyenge volt. Istria túlságosan kicsiny 
ahhoz, hogy politikai egység legyen, 
hogy az Adriára irányuló kereske 
delmet magához vonzza. A múltban 
Trieste és Fiume közelsége kárhoz
tatta csendes elhagyatottságra. most 
pedig, elválasztva természetes hátte
rétől, ugyanúgy tengődik, akárcsak 
Trieste és Fiume.

A kő- bronz- és a vaskorszak
ban állandóan lakott terület. A la
kosok eleinte barlangokban húzták 
meg magukat, de, mert a barlangok 
jó védelmet nem nyújtottak, már kb. 
Kr. e. 2000 évvel sáncokkal körül
vett szikla- és földvárakat épitettek. 
A partlakó venetusok és liburnusok 
élénk kereskedelmi összeköttetésben 
voltak Itáliával (etruszkok) és Görög
országgal. A Kr. e. V. sz. közepén 
jelennek meg a félsziget északi ré
szén a kelta isztrek. (Róluk kapta 
Istria a nevét). Tengeri rablók voltak; 
fővárosuk Castua, uralkodójuk a hír
hedd Teuta'* királynő.

Kr. e. 178-tól számíthatjuk a ró

mai uralmat. Ez az idő Istria virág
kora. A lakosság, különösen a part
vidéken, teljesen elrómaiasodott. Is
tria a római birodalom tizedik pro
vinciája volt. Illyriától az Arsa völ
gye választotta el (Limes italicus ori- 
entalis). A partvidéken a rómaiak 
pompás városokat építettek, szép köz
épületekkel, színházakkal, utakkal. A 
félsziget belsejére csak a római ura
lom terjedt ki, de nem a római kul
túra. A hegyvidék sziklavárakban 
lakó, vad népe a római uralom kul
turális áldásaiból egyáltalán nem 
akart részesedni. Nem is maradlak 
emlékei Belső-Istriában a római ura
lomnak. De a partvidék lakossága 
nagy anyagi jólétnek örvendett. Pola 
kikötőváros lakosainak száma meg
haladta a 40,000-et; főként bor- és 
olajkereskedelmet bonyolított le. de 
textilipara is jelentős volt.

A népvándorlás viharai Istriát 
többé-kevésbbé elkerülték. A Nvu- 
gatrómai Birodalom fővárosának, Ra- 
vennának Istria volt az éléskamrája. 
539-ben Belizár a Keletrómai Biro
dalomhoz csatolta. Ebben az időben 
terjedt ki Istriában az olasz nyelv. 
Ma is olaszul beszél a lakosság.

Bizánc nem tudta távoli provin
ciáját hathatósan védelmezni. Meg
indul a szlávok bevándorlása. Ez 
egyúttal a jólét hanyatlását jelenti. 
600 körül jelennek meg az első szlo
vén rajok Krajna felől. Mint félno
mád pásztornépek, minden harc nél
kül szivárognak be a karszt magas 
platóira, sőt a Quieto és Foiba völ
gyébe is. Már Naey Károly idejében 
állandó telepeken élnek. Nem sokkal 
később a Quarneron át jöttek a hor- 
vátok. Az Arsán túli területeken szál
lottak meg, Liburniában. A latin elem 
mégis fenn tudta magát tartani a 
szlávok között, mert a horvátok és 
szlovének nem szívesen telepedtek 
a városokba.

A déli szlávok betelepülésével 
megszűnt Istria kulturális és etnikai 
egysége. 751-ben a longobardok, utá-
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nuk rövid időre 789-ben a frankok 
kezére jutott Istria. Elterjedt Istriában 
a középkori hűbéres társadalmi be- 
rendezkedettség; a római municipi- 
umok alkotmánya csak a városok
ban maradt fenn.

A XII. sz.-ban Istria két részre 
oszlott. Az északi rész őrgrófság lett, 
(aquilejai, friauli, görzi őrgrófság). Dél- 
Istria parti városai pedig a szlávok 
támadásai mialt Venezia fennhatósá
ga alá helyezkedtek. Tisztán gazda
sági érdekek szorgalmazták az istriai 
városok törekvéséi, hogy Veneziához 
tartozzanak. Venezia az adriai ke
reskedelemben konkurrenst nem tűrt 
volna ; igy, mint a nagy városállam 
tartozékai, érdekeik sérelme nélkül 
kapcsolódhatok be az istriai váro
sok Venezia kereskedelmébe. A XIII. 
sz. utolsó negyedében kezdődik a 
Habsburgok terjeszkedése. Karinthia 
és Krajna már az. övék volt; termé
szetszerűen keresték az utat a ten
gerhez. Az északi őrgrófságot sike
rült is megszerezniök (Trieste), de 
Dél-Islria megmaradt Venezia birto
kában. Ezekben a harcias időkben 
nagyon gyenge lábon állott a köz- 
biztonság szerte egész Európában. A 
XV. sz. háborús koncertjében mára 
törökök játsszák a vezérszólamot. A 
háborús viszonyok és a velük kap
csolatos közgazdasági válság igen 
nagy nyomort teremtenek Istriában. 
A szertelen spekulációkon alapuló 
pénzgazdaság (Venezia) a földműve
lést minden rentabilitásától megfosz
totta. Nem segített a mezőgazdaság 
helyzetén az államnak az a törekvé
se sem, hogy erdőirtással próbálta a 
földműveseket földhöz juttatni. Az 
életlehetőségeitől megfosztott lakos
ságot a kivándorláson kivül rettene
tes pestisjárványok tizedelték. A la
kosság száma ijesztően megfogyott ; 
egyes városok teljesen elnéptelened
tek. Romjaik ma is megvannak szer
te a félszigeten. (Az egykor virágzó 
Polának a~XVI. sz. végén 300 lako
sa volt.) A kipusztult földműves la

kosság helyére szlávok szivárogtak. 
Morlákok, szlovének, horvátok, mon- 
tenegróiak, dalmaták, albánok, görö
gök telepedtek be. Venezia hiába 
igyekezett őket megfékezni, állandó 
letelepedésre, rendes életre szoktat
ni. Földet művelni nem akartak, mert 
nem is tudtak. Pásztorkodtak és er- 
dőírtással növelték a legelőterülete
ket.

Ugyanebben az időben jelenik 
meg Közép-Istriában Pisino körül és 
a Csicsenbodenen a szláveredetű, 
pásztorkodó, vad uskok nép. A már 
a XIV. sz. óta itt állandóan letelepe
dett oláhokat szorította dél felé. Ezek 
az oláhok (csicsek) a Csicsenbode
nen kivül az Arsa és a Foiba völ
gyét népesítették be. Keveréknép. E- 
rősen el vannak horvá'osodva. Ma 
már csak egyetlen oláhul beszélő 
község van Istriában : Zejane. Az 
oláhok félig sátoros pásztorok.

A XVII. sz. második felében, a 
veneziai-osztrák szövetséggel kapcso
latban gyökeresen átalakultak a vi
szonyok. A két nagy versenytárs ki
békülése nyugalmas időket eredmé
nyezett. Emelkedett a mezőgazdasá
gi termelés értéke. Istria sok olasz 
bevándorlót tudott befogadni, sőt a 
szlávok is erősen elolaszosodtak. A- 
mióta Trieste és Fiume szabad kikö
tők lettek, (1717 és 1719) Istria ki
esett a forgalom útjából és csendes 
tengődésre volt kárhoztatva.

Napoleon korában újabb területi 
változások érik. Istriát Napoleon 
az illyr köztársaságba kebelezi be. 
Ausztria csak 1815-ben kapta vissza. 
A monarchia birtokában marad 1918- 
ig. 1918 óta Olaszországé. Helyzete 
ma is rossz. Nincs a félszigetnek 
természetes középpontja. Nem volt 
az Pisino sem és nem az ma Pola 
sem. Istria ma az olaszok birtokában 
az Adria életében épen olyan moz
dulatlan életet él, mint már évszáza
dok ’óta"* és nem vigasz számára, 
hogy az olasz Trieste és Fiume ter
mészetes hátterüktől elszakítva vele



együtt harcolnak a sovány remény
nyel kecsegtető életért.

A félsziget három fő népeleme 
az olasz, a horvát és a szlovén. A 
szlovénség elterjedésének déli hatá
ra a Dragogna völgye. A Dragogna 
völgytől délre keveréknép lakik. Ere
detileg szláv, de erősen elolaszoso- 
dott. Mellettük laknak a fuckok ; ezek 
elszlávosodott oláhok. A csicsek is 
horvátul beszélnek. A félsziget bel
sejének lakossága le egészen a ten
gerig horvát, keleten olasz-horvát ke
verék. Olasz többség van a nyugati 
partokon, a félsziget belsejében és a 
városokban.

Egész Istria lakosságából 46 % 
olasz, 52 %> jugoszláv, 2 % egyéb 
(német, oláh síb.) A partvidék váro
saiban mindenütt az olasz van több
ségben. Belső-Istria városai közül 
Bűje, Montona, Pinguente, Canfana- 
ro, Dignano, Albona és a keleti part 
üdülőhelyei olasz többségűek. Pisino 
(Mitterburg) horvát. Általában a vá
roslakók olaszok, környékük szláv.

A gazdasági fellendülést az ola
szok és a jugoszlávok állandó vi
szálykodása, az egészséges szociális 
viszonyok kialakulását a nemzetisé
gek nagy kulturális különbsége hát
ráltatja. A lelki iskolázottság és a 
lelki műveltség alacsonyfokú. Az is- 
triai szláv cselekedeteiben nehézkes, 
haladásra nem nagyon hajlamos ; 
az olaszból hiányzik a kitűzött cél
hoz való görcsös ragaszkodás. Mind
ezek az okok magyarázzák, hogy 
a félszigetjelleg ellenére is a lakos
ságnak csak 20 °/0-a iparos és keres
kedő. Ezek is többnyire bevándor- 
lottak. Halászattal a lakosság 10%-a 
foglalkozik. Iparra a szláv csak vég
ső esetben adja a fejét, még házát, 
istállóját, házi berendezését is idegen 
iparosok készitik. Az olasz hajós és 
munkás ; sok közöttük a kereskedő 
is, de tőkéjük nincs és nincs ben
nük elég kitartás és vállalkozó szel
lem. Ezért sok ma is a német és a 
görög kereskedő.

A lakosság főfoglalkozása (67 
0 „-ban) a földművelés. Észak-Istriá- 
ban a költözködő pásztorkodás egy 
nemével találkozunk. Nyáron a ma
gas karsztplatókon legelteti juhnyá- 
ját az oláh és a szlovén, télen lete
reli a homokkő zóna völgyeibe.

A föld 97'5%-a termő terület. A 
terméketlen területeket nem a karszt- 
ban, hanem a mocsaras, maláriás 
folyóvölgyekben kellkeresnünk. Egész 
Istriá területének csak 26°/0-án gaz
dálkodnak belterjesen. Aránylag sok 
az erdő és a rét. Az erdők ritkák, 
fájuk silány. Észak-Istriában a lakos
ság főfoglalkozása a pásztorkodás. 
A kopár karsztpuszták azonban csak 
a juhnyájakat tudják eltartani. Föld
művelést csak a dolinákban és a 
poljékban találunk. Összefüggőbbek 
a kultűrterületek a homokkőzónában, 
de a mocsaras, egészségtelen völ
gyek miatt a földművelés csak a 
lejtőkön lehetséges. Ezért jellemző 
erre a területre a terraszos művelés.

Legszebb a vastag terra rossa 
takaróval borított Dél-Istria földmű
velése. Csak a nyári szárazság ve
szélyes. Főtermény: a búza, kuko
rica (!), déligyümölcs és a főzelékfé
lék. A nép főtápláléka a 150 éve 
honos kukorica. A termelés a szük
ségleteket nem fedezi. Istria mező- 
gazdasági terményekből behozatalra 
szorul. Aránylag sok és jó bort ter
mel, de a rossz pincegazdálkodás a 
bor minőségét erősen rontja.

A gyengeminőségű istriai olaj 
nem alkalmas a kivitelre.

Halászattal a parti lakosság min
denütt foglalkozik, de csak Isola, 
Capod’ Istria, Rovigno és Moschie- 
nizze szardella és tonhal-halászata 
jelentősebb. A hajózás nagyon leha
nyatlott. Istriának nagyon kevés a 
gőzhajója, csak vitorlásai vannak, 
ezek pedig nem játszanak szerepet 
a tengeri kereskedelemben. Hajógyá
ra csak Pólának van (hadihajógyár). 
Pola hadikikötő, de mint hadikikö
tőnek a szerepe Olaszországban na
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gyón alárendelt.
A tengernyujtotta megélhetési á- 

gak nem olyan jelentősek Istriában, 
mint lenniök kellene. Más foglalkozás
ágak is fejletlenek. Művelődése hátra
maradt. Trieste és Fiume közelsége le 
hetetlenné tesz minden egészsége
sebb tevékenységet az iparban és 
kereskedelemben. Egyetlen nagyobb 
bányavállalkozás van Istriában, az 
albonai szénbánya. Évi termelése 
egvmillió tonna. Bányásznak még 
hidraulikus meszet és egy kevés már
ványt.

Az ipar fejletlen. Hiányzik a szén, 
a vízierő és a nyersanyag; nincs 
tőke sem, az intelligens munkaerő is 
hiányzik. A kisipar is annyira fejlet
len, hogy még a belföldi szükségle
tet sem tudja kielégíteni. A kereske
delem a helyi szükségletek kielégí
tésére korlátozódik.

A hajóközlekedés jelentékenyebb 
a szárazföldinél, jóllehet a kikötők 
forgalma nagyon csekély. A parti ha
józás fontos, mert az utak rosszak. 
A trieste-polai másodosztályú fővo
nalon kívül még két helyiérdekű vo
nal bonyolítja le a gvér forgalmat : 
a trieste-parenzoi (7 órai ú t ; gyors
gőzössel 2 ó.) és a canfanaro-rovig- 
noi szárnyvonal.

A nyugati part kétségtelenül élén- 
kebb, mint a keleti. A viszonylag sű
rű hajóközlekedés, jobban fizető ta
laj, a némi nagyipar és kereskede
lem városias településekre ad lehe
tőséget. A keleti partvidék városai 
csak névleg városok. A valóságban 
az elmúlt virágzásra emlékeztető szo
morú épületromok. Belső-Istria tele- 
oülései földműveslakosságú, helyije
lentőségű me/őgazdasági centrumok. 
Istria lakossága tulnvomóan falusi. 
A természetadfa földrajzi energiák 
figyelembevételével a félsziget telepü
lései három településformációra oszt
hatók: Nyugat- és Dél-Istria városaira,

a homokkőzóna faluira és a Csicsen- 
boden elszórt, magányos szállástele
püléseire. Az első csoporthoz tartoz
nak Pola, Rovigno, Parenzo, Isola, 
Capod’ Istria, Muggia és a déli mész
kőplatón Canfanaro, Dignano és Pi- 
sino. Ide sorolhatjuk még a keleti 
parton Fianonát és Albonát. A ho
mokkőzóna helységei akropolisz-tele- 
pülések. Az ilyen település okai a 
könnyű védhetőség és az egészség- 
ügyi szempontok (maláriás folyóvöl
gyek). Ez az oka részben annak is, 
hogy a lejtőkre települtek. A sok 
apró falu között Pinguente és Mon
tana a nevezetesebb, mindkettő a 
Quieto folyó szigetszerű ferraszma- 
radványán. A Csicsenboden pásztor
szállásai nem állandó települések.

Istria mosdani fővárosa Pola. 
fAkkora mint Szombathely.) Pola is, 
a nyugati part kikötővárosai is típu
sos, szűkutcás földközi tengeri tele
pülések. A pirostetejű házak emele
tesek, középkoriasak ; az újabb vá
rosrészek modernebbek. Ezek a jel
legzetes olasz háztípusok a falvak
ban is megtalálhatók. Egészen kü
lönleges a szerepük Istria település
földrajzában a Quarnero üdülő- és 
fürdőheiveinek. Laurana, Abbázia és 
részben Volosca is egészen modern, 
tradiciótlan, középeurÓDaijellegű te
lepülés. Fiatalságuk okozza, hogv 
kirínak az istriai tájéletből. Élénksé
gük annál kellemesebben érinti az 
embert ebben az egyhangú, kopár 
körnvezetben.

A ma három közigazgatási egy
ségre (Trieste, Istria és Quarnero) 
osztott félsziget földrajzi energiái még 
nincsenek mind kihasználva. Vannak 
még művelésre váró területek és kiak
názatlan életlehetőségek, de kérdés, 
hogy az esetleges felvirágzásnak 
nem fog-e mindenkor útjába áMani 
Istria kedvezőtlen geopolitikai hely
zete.
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Könyvek.
Emil T rin k ler: lm Land der Stürme

(Mit Yak- und Kamelkarawanen durch Inner
asien. 244 p. F. A. Brockhaus, Leipzig)

Dr. Emil Trinklert és úti társát, dr. Helmut 
de Terrét, személyesen ismerem. Akkor ta 
lálkoztam velük, amidőn középázsiai expedi- 
ciójukról visszatérőben voltak. Néhány napot 
társaságukban töltöttem Lehben, Ladákh (Nyu
gati Tibet) fővárosában, mielőtt utamat Z am  
szkar felé folytattam volna. Számomra tehát 
kétszeresen érdekes volt Emil Trinkler szép 
és tartalmas művét elolvasni. A nyomtalott 
szövegen keresztül szinte hallottam a nagy- 
tudású fiatal tudós komoly hangját és a vi
szontagságok leírásai elevenen állították elém 
a két szálas, kemény német fiatalember a lak
ját. De a személyes emlékezéstől eltekintve 
is, Trinkler ért ahhoz, hogy az olvasó érdek
lődését felkeltse és ébren tartsa.

A Trinkler dr. vezetése alatt álló N é m e t  
K ö z é p á z s i a i  E x p e d íc ió  1927— 1928-ban tette 
meg hosszú és nehéz útját Kasmíron, Ladák- 
hon és a tibeti határvidéken át Kínai Tur- 
kesztánba. A T a k la - m a k á n  sivatagba több 
Ízben, különböző irányokban is behatolt, majd 
Járkendből kiindulva a Tarím-medencében 
nyomult előre egészen a C s o k - ta g h  tóig. Észak- 
nyugati irányban Kásgarig jutott az expedí
ció, ahonnan az egyik résztvevő, dr. Bosshardt, 
Oroszországon át térthaza az összegyűjtött tu
dományos anyaggal, mig Trinkler és geoló
gus társa, de Terra, ezúttal a Karakorumon 
át indultak vissza Kasmír felé. Oly tájakon 
kívül, amelveket Stein Aurél és Sven Hédin 
már előbb bejártak és feltártak, Trinklerék — 
főként Tibet északnvugati határvidékén — 
jókora területen vergődtek keresztül, amelve
ket e lő t tü k  e u r ó p a i  u t a z ó  l á b a  n e m  érin te t t .  
Ez volt különben az utazás legnehezebb és 
legveszedelmesebb része. A ladákhi jakok 
sorra pusztultak el a rideg jég- és hósivatag
ban, úgyhogy az expedíció könnyen végze
tessé válhatott volna Trinklerre és társaira 
nézve, ha az előrelátó dr. Trinkler nem veszi 
figyelembe Stein Aurél tapasztalatait és nem 
gondoskodik kellőszámú birkáról, amelyek a 
kiváló magyar tudós megfigyelése szerint na
gyon jó! beváltak mint teherhordó állatok és 
átvergődtek azokon a tájakon is, ahol a szí
vós himalájai jakok már felmondták a szol
gálatot.

Az expedíció sok értékes földrajzi, geo
lógiai és néprajzi megfigyelést gyűjtött, a még 
ismeretlen vidékek térképezésével pedig je
lentős szolgálatot tett a tudománynak. Mind
ezt s a hosszú út sok-sok érdekes élményét 
a szerző komoly szerénységgel, de azért ele
ven, mindent érzékeltető stílusban irta meg 
könyvében a nagyközönség számára. A köny
vet 1 2 0  kitűnő fényképfelvétel, több finom

vizfestmény reprodukciója s egy térkép dí
szíti.

Baklay Ervin.

Steiner Lajos Az időjárás. „Kincses
tár“ 83. A Magyar Szemle Társaság egy- 
pengős könyvtára. Ára fűzve 1 P.

Elismerés illeti a Magyar Szemle T ársa
ság egypengős könyvtára szerkesztőségét, 
hogy egvre gazdagabbá váló könyvsorozatá
ban a többi tudományágak mellett az idő
járás tudománya számára is juttatott egy sze
rény kötetet. A most megjelent könyvnek kü
lön előnye, hogy annak szerzője Dr. Steiner 
Lajos egyetemi m. tanár, a Meteorológiai és 
Földmágnességi Intézet igazgatója. A szerző 
hivatali állása és a meteorológiai tudomány
ban elért vezető szerepe garancia, hogy a 
könyv tartalma a tudomány mai á llásának 
megfelelő tájékoztatást nyújtja, a könyv maga 
pedig bizonyíték amellett, hogy Steiner ezt a 
pillanatképet oly világosan és közérthetően 
rajzolja meg. hogy a nagyközönség belőle 
fogalmat alkothat az időjárásnak általános
ságban sokat emlegetett, de leggyakrabban 
félreértett tudományáról.

Az időjárás tudományáról, a nehezen ki
ejthető meteorológiáról ily kis terjedelemben 
minden fontosabb ágra kiterjeszkedni és min
denütt közölni a tudomány mai állásának 
megfelelő eredményeket, alapfogalmakat m a
gyarázva oly olvasók számára, akik mind
ebből alig tudnak valamit, nem könnyű fel
adat. A könyv nyolc fejezetre oszlik. Az el
sőben a légkört ismerteti. A földet körülvevő 
levegő magasságát, annak  összetételét, az 
abban  foglalt állandó és változó arányban 
jelenlévő alkatrészeket, mint a vízgőzt és a 
port. A levegő nyomásának és hőmérsékle
tének csökkenését a magassággal. A n ap 
sugárzásnak és a föld légkörének végbemenő 
főbb változásai is sorra kerülnek. A második 
fejezet a levegő hőmérsékletének nap és évi 
vá ltakozásának törvényeit ismerteti, kapcso
latban ezeknek a földfelület különböző pont
jain észlelhető eltérésekkel. A harmadik feje
zet a légnvomás változásait ismerteti az idő
ben és térben. A negyedikben a légköri csa
padékot tárgyalja a legfontosabb alapfogal
mak ismertetése mellett, m in t : relatív ned
vesség, harmatpont stb. Megtudjuk miként ke
letkezik a felhő, köd és csapadék különböző 
alakja, harmat, eső. dér. Rövid áttekintést ka
punk a csapadék időbeli és térbeli eloszlásá
ról is. A szelek keletkezésének törvényeit az 
ötödik fejezetben ismerjük meg- Itt kerül 
sorra a különböző 'szélrendszerek ismertetése 
is. A hatodik, egyúttal a könyvecske legbő
vebb fejezete foglalkozik az időjárással. Az
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időjárásváítozást okozó ciklonokkal és anti
ciklonokkal. Megismerjük a Bjerknes féle 
ciklon elméletet, a poláris frontot, az időjá
rásjelentésekben minduntalan emlegetett lég
tömegeket. Aki ezt a fejezetet elolvassa, az 
előtt már nem lesz arabsul az időjárásjelen
tések szövege. A hetedik fejezet az időjárás 
periodicitását, az egymástól távoleső területek 
között feltalálható összefüggést tárgyalja. Az 
utolsó fejezet az időjárásnak emberi erővel 
történő befolyásolásának lehetőségeire és a 
beavatkozás határaira mutat rá.

A lassan bár, de egyre bővülő népszerű 
meteorológiai irodalomnak értékes könyve 
Steinernek most megjelent könyve. Az időjá
rás tudom ányának nagy előhaladása mellett 
bizonyít az a tény, hogy ma már a tudomá
nyok összes területére kiterjeszkedő könyv- 
sorozat nem nélkülözheti ennek a tudomány
nak az ismertetését sem. A jelen könyv pe
dig nagyban fog ahhoz hozzájárulni, olcsósá
gánál, helyes beosztásánál és világos stílu
sánál fogva, hogy a nagyközönség érdeklő
dését egyrészt kielégítse, másrészt a nagyobb 
tudást óhajtókat további ismeretszerzésre ösz
tönözze. Dr. Berényi Dénes

J. Muron : Die spanische Insel c. könyve 
(Berlin, Bühnenvolksbundverlag, 1926) regény. 
Cselekményének középpontjában Columbus 
á ll :  talán minden idők legnehezebben érthető, 
legtragikusabb felfedezője. Hálás téma a re- 
gén> írónak, nem csoda, ha divatos dolog róla 
Írni. Ám Muron könyve olyan ragyogó, színes 
képet ad  az Újvilág hódítóinak életéről, az 
új környezet leltéről, amilyet csak a regény
író fantáziája nyújthat a nagyközönségnek. 
Ezért tartjuk indokoltnak és szükségesnek, 
hogy lapunk hasábjain ismertessük.

Sötét éjszaka. Időnként megszólal egy 
ágyú. Utána néma csend. Columbus hajóján 
vagyunk. Most tér vissza Spanyolországból a 
Szigetre, ahol eltávozásakor 38 honfitársát 
hagyta. Nyugodtan távozott a  szigetről — a 
bennszülöttek jóindulatúnak mutatkoztak ; de 
meg minden eshetőségre számítva, erődöt 
építtetett számukra. La Navidad lett a neve. 
Onnan várná most a választ ágyúinak a sza
vára a sötét éjszakában. Várakozás közben 
csendesen beszélgetnek. Columbus ismét bi
zonyítgatja társénak, Roldannak, hogy India 
előtt állanak ; a Szent-írás kincses országába, 
Ofirba vezető utat ugyan még nem találták 
meg, de majd megtalálja. Aztán beszélgetnek 
az ünnepélyes bevonulásról Barcelonába. 
„Bokáig jártak a rózsában és narancsvirág
ban az utcán és a falak szürkeségét elfedték 
a pompás szőnyegek és hímzések. Mint szí
nes téglák nyomódtak össze a felcicomázott 
emberi testek a tetőkön — láttátok e felettük 
a napot ? — és az asszonyok legyezői ezernyi 
mozgó kis vitorlához hasonlítottak a hullámzó, 
nyüzsgő tömegben !"

Az admirális hosszasan mosolygott. Is
mét fülében csengett Castiliai Izabella ezüs
tös hangja : „Don Christoba! Colon, keljen 
fel és tegye fel fövegét, admirálisa az Óce
ánnak és alkirálya az Uj-Világnak 1“ Ismé
telten elmondta e kedves szavakat és lelké
ben szertelenül megnőttek, mint boltivek közt 
a Tedeum, minden tengert túlharsogva és 
minden ország felett zúgva: „Columbus ú jv i 
lágot adott nektek, Spanyolország és Keresz
ténység 1“ És mig nagy tervek és iz;zó érzések 
járták át Columbus lelkét, kint sötét éjszaka 
volt. „Fekete hullámok hömpölyögtek a m a
gasan kiálló hajótestek közt, lapos homokzá
tonyokon fodrot vetettek, hogy a tajték mesz- 
szire csapódott, aztán tovasiklottak csaknem 
hangtalanul az alig egy mérföldnyire fekvő 
homokos öböl felé és szétfoszlottak finoman 
szőtt fehér szegélyekben. Már sok harmat 
lepte a part fűszálait. Előretartott piros feje
ikkel húztak el a vadkacsák az erdők felett 
s a sápadt, hűvös öböl fölött. Egy pelikán 
halászott szorgalmasan a tejes-kék színű 
vízben és mint mikor a kapuk nyikorogva 
kitárulnak, indult meg a még sötét pá lm a
csoportokban a papagájok beszélgetése. Ahol 
a dombosodó vidék az első kebelszerű hal
mot alkotta, csúnya színű füst gomolygott : 
a tengeri szellő lassan kibontott belőle egy 
szalagot, majd szétfoszlatta megint. A fű su
sogott. gyengéd dala elveszett az erdő szélé
nek violaszínű árnyékában. Majmok vidám 
gyermeki kacagása töltötte be a levegőt. Kú
szónövények játszva himbálóztak és a pálm a
ágak csendesen ringatták magukat.“

És ekkor utoljára emelkedett fel Don 
Diego de Arana, kit Columbus La Navidad 
parancsnokaként hagyott hátra. Társai már 
mind halottak voltak

A dolog így történt : Don Diego-t és 
embereit nem hagyta nyugodni a mohó vágy 
az arany után. Kegyetlenkedtek a bennszü
löttekkel. .A bennszülöttek megelégelték a kín
zásokat Összefogtak és megindultak La Na
vidad ellen. Már csak Don Diego volt élet
ben. Egy pillanatra úgy rémlett neki, mintha 
Columbus zöld keresztje a fehér mezőben 
tűnne fel az égen. De szeme lázban égett. 
Még annyi ereje volt, hogy Isten anyjához tu
dott fohászkodni. Ebben a pillanatban vette 
észre Columbus a csónakjáról La Navidad 
füstölgő romjait.

Alig indult el a csónak a hajóról a part 
felé, a hajón maradtak közt Roldan meg
kezdte ármánykodásait Columbus ellen. Ad
rian de Moxica védelmébe vette az adm irá
list. Ebből szóváltás és összecsapás kereke
dett. Roldan megsebesítette Moxicát.

Columbus komor tekintettel áll meg La 
Navidad romjai előtt. Kísérete is fájdalmasan 
csalódva állja körül vezérét. Nagyon is lesúj
tó az első kép az Újvilágból. Rábámulnak Co- 
lumbusra. aki ragyogónak és csodásnak raj-



190 Á F Ö L D G Ö M B

Eolta előttük a távoli világot. Ponce de Leon- 
nak fülébe csengenek még Columbus szavai, 
melyeket a királynéhoz in tézett: „Vezessenek 
számtalan sok körmenetet, üljenek örömün
nepeket, tömjék meg a templomokat virággal 
a tornyokig, mert egy mese lett valósággá, 
egy álomkép ment teljesedésbe India keleti 
partján, távol Keleten.“

A matrózok is megdöbbenve néztek m a 
guk elé a földre. Az elfogódás akkor sem 
szűnt meg, mikor Columbus a bibliából idéz, 
mondván, hogy azért kellett ezeknek elvesz
niük. mert Istennek nem tetsző dolgot csele
kedtek. A hajósok másként színezték ki azt a 
világot, amelyet Columbus tárt fel. Es ekkor 
mélyen beletekintett az admirális a szótlanul 
állók szemébe és így szólt : „Nézzétek zászlón
kat La Navidad romjain ! Sohasem fog hiá
nyozni az eleven kéz, amely azt tovább vigye 
a Nagy khán városaiba és egyszer ott fognak 
állani a sáncokon, melyek százmérföld hosszú
ságban terjednek el Quinsay körül, az arany
város körül és ti ki fogjátok tűzni a Kelet 
népeinek örömrivalgása között a keresztet ! 
Miért csüggedtek el csekély dolgok m i a t t ? . . .  
Mi az egyes ember halála — a megdicsőülés 
árnyéka az élők útján 1“

A hajok elhagyták a szigetet, folytatták 
útjukat. A Nina ott úszott Columbus hajója 
mellett, olyan közel, hogy parancsnoka, Ojeda 
felismerhette Columbus alakját. Eszébe jutott, 
hogy látta, mint forgolódott az udvarnál, örö
kös kérelmeivel és hogy mennyire megsértette 
becsvágyát, amikor kérelme teljesítése után 
így szólt hozzá : Nincs elég körültekintésed 
ahhoz, hogy első lehessél . . .  de lelkemnek 
fiatal teste lehetnél, jöjj velem 1 Visszautasí
totta. De amikor Columbus d iadalmasan be
vonult Barcelonába, nagyon fájt neki, hogy 
nem fogadta el Columbus ajánlatát. Második 
útjára már elkísérte. De nem szívelte. Azt 
mondta róla, nem látja a valóságot, olyannak 
látja az embereket, amilyennek óhajtja őket. 
A királyné előtt szelíd, gyermekes teremtmé
nyeknek mondta a bennszülötteket, pedig a La 
Navidadban talált halottak mást bizonyítanak.

A kiszállás előtt Coljm bus végighúzta 
ujját az eddig megtett út mentén a térképen 
és boldogan tekintett a két helyre, amelynek 
megközelítése most már nagyon közel jutott a 
megvalósuláshoz. Ez a két hely „Cipangu" 
volt (Japán) és Kina.

Leírhatatlan nagy öröm töltötte el a h a 
jók utasait, mikor meghallották, hogy vége a 
több hónapig tartó tengeri utazásnak. Kiszál
lottak és mindjárt hozzáfogtak egy város fel
építéséhez, melyet Columbus a királynéról 
Isabellanak nevezett el. Hozzáfogtak a kövek 
hordásához. A földművesek a határban elve
tették a gabonamagvakat. De soknak az járt 
eszében, hogy ezt a munkát tropikus hőség 
nélkül és kellemesebb körülmények közt vé
gezhették volna el otthon.

A fiatal Jorge de Moreas ham ar észre
vette, milyen önző célok vezetik a Columbus 
köré gyülekezett népséget. Mint sáskahad 
akarják rávetni magukat az uj területekre, 
hogy mohó éhségüket csillapítsák, amelynek 
kielégítését Spanyolországban törvények tet
ték lehetetlenné. És a hidalgók lovagi erényei 
itt mind egyéni érdekek szolgálatába szegőd
tek. Elvágyódott ebből a társaságból és mind
járt a partraszállás utáni első éjszaka nem 
tudott ellenállni az őserdő csábításának, el
indult egyedül, hogy kissé körülnézzen. Az 
őserdő titokzatos erővel vonta magához az 
ifjú lelkét. „A félelmesen összevissza kúszó 
homályból és az egymásra bukkanó lények 
neszétől sohasem érzett szorongás szállta 
meg szivét. Nem tudta volna megmondani, 
hogy mi okozza ezt a nyomasztó félelmet. 
Talán csak a levegő, amely nyirkosán, tik
kasztón terjengett az egymásbafonodó növé
nyek közt és őt a tömlöcök áporodott leve
gőjére emlékeztette. A csend is szorongatta. 
Megijedt, ha egy majom, vagy más valamilyen 
állat a földre zuhant és visszafojtott lélekzel- 
tel bámult bele a titokzatos szörnyűségeket 
lejtő sötétségbe. Zekéje hozzátapadt testéhez. 
Fel-felbukott a légi gyökerekben és izgalmas fá
radtságot érzett. Már-már azt hitte, hogy hall
ja a spanyolok dalát Isabellából és mélyet 
lélegzett, amikor borzalmas kiáltás hasított 
bele a levegőbe : a majmok rikácsoló üvölté
se. A lombmennyezeten sápadtan  szűrődött 
keresztül a holdfény. Egy sötét és nagytömegű 
valami megingott: csattogva szakadtak el a  kú
szónövények indái, ágak töredeztek és azután 
következett egy hatalmas recsegés. Jorge de 
Moreas visszaugrott. Mégegyszer megreszke
tett a fa, mert az indák ellenállottak, aztán 
magasra felvágódott a föld a bozót sűrűjében 
és morajló mennydörgéssel kidőlt a faóriás. 
Gallyak hullottak utána, kúszónövények him- 
bálództak a beözönlő fényességben. Még egy 
ideig hallatszott a haragvó majmok rikácso
lása, vagy rikoltozott egy madár, de végre 
elült a lárma és az erdő csendje ném ábbnak 
tetszett, mint azelőtt.

„Santa Maria“ — mormogta Jorge de 
Moreas elfogódva és soká nem mozdult. En
nek a fának halálát hősiesnek látta. Mikor 
nagynehezen átmászott a fán, öt sárgára fes
tett indián veHe körül és megkötözte. A leg
gazdagabb indián királynak, Caonabonak a 
katonái voltak. Magukkal hurcolták őt a ki
rály székhelyére : Cibaoba.

Caonabo tizenhatéves szépséges felesége 
Anacoana hallott a fehérekről, akik Keletről 
jöttek és akiknek az Istene nem kíván áldo
zatot, mert oly jó, hogy senki sem fél tőle. 
Névtelennek nevezte Anacoana a kereszté
nyek Istenét és amikor a megkötözött Jorget 
megpillantotta, azt hitte, hogy a hosszúhajú. 
fehérarcú ifjú a Névtelen követe. Nem is lett 
bántódása,
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Egyszer egyedül jött Anacoana Jorge kuny
hójába. .Fénysugarak játszadoztak a testén, 
ajka alatt megvillant egy tovasuhanó napsu
gár és a keblén megreszketett az aranypikkely. 
De mozdulatlanul állott a férfi lassan kinyúj
tott karja előtt és eltűrte, hogy magához ra
gadja.“

Jorge elhagyta a kunyhót és bemenekült 
az erdőbe. „A folyó zúgása elmaradt mögötte. 
Az énekes madarak  hangos dalolása, a pa- 
pagályok hangos rikácsolása elhallgatott, mert 
ezek az erdő szélének világosságát szeretik. 
Csak erdei vadtyúkok kotkodácsoliak a sűrű 
vadonban, suttogás húzódott végig a nyirkos 
magányon. Verítékezve tört magának utat. 
Sehol semmi tisztás. Változatlanul csapkodta 
a bozót, szaggatta a tövis. Keze vértől cse
pegett, nedves, tapadó ruhája leszakadozott 
róla. Kése megcsonkította a növényeket és 
ezeknek húsos cafatjaiból sűrű fehér nedv 
bugyant ki a vágás nyomán, vérszinű virá
gok, mint piócák hullottak alá az ingó ágak
ról. Hohoho... kacagtak a majmok... felette a 
szúrós bozót és még m agasabban hallgatott 
az erdő : borzalmasan, rosszindulatúan. Meg
történ és ólomnehéz kézzel tartotta a vágó
szerszámot A bozóton túl világosabb zöld
ben derengett az erdő, csalogatta a tisztás, 
de végtelennek tetszett az odavezető út. Kín
zó legyek rajzották körül. A nyomasztó 
csendben egy-egy rövid, rikoltozó hang. Aztán 
elmaradtak a bokrok, ember magasságú, hú
sos levelű növények, magasszárú fű közé 
jutott. Piros liliomok virítottak körülötte. Utá
latos szag járta át a levegőt. Bugyborékoló 
mocsárhoz ért. A mocsáron áttörtető csillogó 
patak vizében tükröződtek a csupasz fák 
törzsei.“

Jorge eltévedt.
Columbus két csapatot küldött ki, hogy 

felkeressék és meghívják Caonabot. Az egyik 
csoportot a sok nélkülözés és Caonabo fél
szemű öccsének, Manicatexnek a kegyetlen
sége elpusztította. Csak Pizarro és Lobo m a
radtak életben. Ezek el is jutottak a nagy 
királyhoz, úgyszintén am ás ik  csapat, am e
lyet Ojeda vezetett és amely csaknem vesz
teség nélkül tette meg az utat. Caonabo el
fogadta a meghívást, de egyelőre halogatta 
az indulást. A spanyolok ott vesztegeltek 
Cibaoban. Ojeda ki-kijárt az őserdőbe. Egy 
ilyen útjára elkísérte Muratin és egy fiatal 
hadnagy, Florian de Zurita. Muratin el akar
ta őket vezetni egy szjgetre, ahol kóborlásai 
közt aranyat talált. „Ök hárman előbb csu
pasz, vöröses sziklákon, aztán sűrű bozó
ton hatoltak át, melyből csak kevés magas 
fa emelkedett ki vihartól elcsavarva, majd 
sivár, vagy mohával fedett görgetegen át le
ereszkedtek egy patak mélyen bevágott m ed
rébe, hogy fáradságos mászással ismét fel
jussanak a másik nyereg magaslatára, miután 
a szakadékban vóllig merültek a sebesen

folyó vízbe. És mégegvszer le kellett mász- 
niok a bozótba, amely fölött a magasabb 
fákról, mint nehéz parókák csüngtek alá az 
egymásba fonódott növények. Küzdelmesen 
haladtak tovább gonosz sziklalejtőkön, meg
közelíthetetlen kaktuszok között. Egy-egy szé 
lesorrú majom osont el mellettük, lesurrant 
a vízmosásokban a völgy felé. A völgy kék
lő erdejéből magasba nyúltak fel a pálmák 
és a mahagóni fák a csillogó levegőbe. Piros 
földtúró egerek ijesztették meg az érzéketle
nül előre igyekvőket; tikkadt, síri csend te
lepedett rájuk . . . “ Felérve a tetőre, megpil
lantották végre a keresett szigetet. Sebes 
sodrú patak habjai nyaldosták körül a szige
tet. Sziklái vöröses szinűek voltak Muratin ki
szabadította egy erős kúszónövény indájának 
egyik végét és törzse köré csavarta. „Muratin 
leszállott a patakba. A víz tüstént nyakáig 
ellepte. A másik kettő megragadta az indát. 
Muratint az ár jó néhányszor elkapta, de 
végül is sikerült talpra állania és elérnie a 
szigetet. Onnan üdvözölte kezével társait és 
mialatt Ojeda ismételten meggyőződött arról, 
hogy a kúszónövény odanőtt vége nem ad 
okot aggodalomra, az ijjász Muratin kifeszített 
lábbal leült és úgy tűnt fel, mintha horgony 
módjára sülyedt volna bele a sziklába . . , 
A hadnagy még egyszer megvizsgálta a köte
léket, mialatt leereszkedett a hatalmasan sod
ró árba és azután fogásról fogásra áttornász
ta magát a sziget felé, mintha lába nem is 
ért volna talajt. Már alig volt karhosszúság- 
nyira a sziklás parttól, — Ojeda nem vette le 
tekintetét róla — mikor felkiáltott, úgy hogy 
hangja mint távolról jövő kiáltás tulharsogta 
az ár zúgását. Ezzel egyidőben teste elvált 
lassan a sziklától és lecsúszott a vízbe,

„Madre de Diós“ — mormogta Ojeda. 
Látta, mint merül el a hadnagy nehéz teste, 
látta mégegyszer összegomolyodva a még 
mindig megkötözött Muratin testével a mély
ség tajtékos szélén, látta mindkettőt néhány 
pillanatig a meg-meg ránduló kötelék mellett 
fel és alábukni és forogni, mint halakat egy 
zsinóron, érezte vérző kezén, hogy egy te
her leesett és ködön keresztül vette észre, 
hogy már csak az ijjász teste táncol a sza
kadék felett. Ezüstösnek látszott a tajték 
csillogásában és egy kis szivárvány bolto- 
zódott föléje.

Ojeda a kimerüléstől a földre rogyott. 
Még sokáig táncolt Muratin a rostfonálon és 
egyszer felvilágított arca a vízgőzből, azután 
ő is eltűnt sodródó lábakkal és csak üres 
fonadék csapkodta a tovarohanó hullámokat.

Csak most osont visszafelé egy indián a 
fügekaktuszok közt, a sziklafalak sötétebb 
árnyai közé, íjját egyik vállára tolta és búgó 
hangot hallatott közbe-közbe, mint egy him- 
galamb.

Mikor Caonabo végre útnak indult Isa-
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bella felé, kétszáz fegyveres indián kísérte. 
A városban ünnepélyesen fogadták a királyt 
és a visszatérő spanyolokat, de az indiánok 
jelenléte siettette az ellentétek kiélesedését. 
A hidalgókat vérig sértette, hogy Columbus 
nem vette tekintetbe nemesi kiváltságaikat és 
őket is befogta közmunkára. Elkeserítette 
őket, hogy Columbus nem elégedett meg ed
digi felfedezéseivel és újabb útra készült 
nyugat felé. Nem vette észre, hogy alattvaló
inak eddig is mennyit kellett nélkülözni, az 
újabb felfedezés vágya töltötte el lelkét, a 
sok panasz nem váltott ki részvétet nála. 
Csak terveinek élt. Az a lsóbbrendű népsé
get babonás félelem töltötte el az ú jabb ten
geri utazás hírére. Félt a tengeri szörnyektől. 
Szívesen hallgatott azokra, akik az alkirály 
elleni engedetlenségre lázítottak, Roldanra, 
Ojedara és társaikra. Az indiánok barátságos

fogadtatása újabb alkalom volt az e)ké‘ 
seredés szítására. Columbus nem gondol La 
Navidad őrségének és a többi áldozatnak a 
megbosszulására, barátságot köt a spanyolok 
ellenségével. Caonabo vonzalmat érzett a Név
telen Isten iránt, beosont a templomba. Ezt 
Columbus ellenzéke a templom meggyalá- 
zásának  tekintette és vérebeit ráuszitoita az 
indiánusokra. Csak nehányan tudtak e lm e
nekülni az őserdőbe, hogy megvigyék száz- 
kilencven és egynéhány indián lemészárlásá
nak hírét. Roldan és társai fegyveresen kivo
nultak Isabellaból. De Columbus nem tágí
tott. Útnak indult nyugat felé. A foglyul ejtett 
Caonabot a SanTelmo vitte Spanyolország felé 
De nem messzire. Még ellátszottak a hajóra 
a Cibao feletti hegyek ormai, melyek mögött 
Anacaonat hagyta, amikor megállt szívverése.

Hettesheimer Ernő.

Apró közlemények.
AZ AFRIKAI l a k o s s á g  s z o c i á l i s  

ÁTALAKULÁSA.

Dr. R. Thurnwald berlini egyetemi tanár 
érdekes kutatásokat végez Afrikában. Kuta
tásainak többek között az is egyik fontos 
célja, hogy megállapítsa a bennszülöttek kö
rében ú jabban meglepő gyorsasággal végbe
menő szociális és néppszihológiai változáso
kat, azok mozgató okait, következményeit és 
egyéb számbavehető vonatkozásait.

A  modern idők szelleme kusza utakon 
keresztül Afrika rejtekben élő népeit is meg
közelíti s ha gyakran nem is közvetlenül, de 
közvetve a feketék életberendezkedésén és 
lassankint világfelfogásán is érezteti gyengén 
vagy erősebben észrevehetően, de azért n a 
gyon is lényeges hatását. Az összes európai 
eredetű tényezők között a legnagyobb jelen
tősége a közlekedésben beállott változások
nak van. A bennszülött a vasút és autó se
gítségével ha úgy tetszik játszva küzdhet le 
olyan távolságokat, amilyenekre régebben még 
á lm ában  is csak félve gondolhatott. Megbíz
ható és békés utakon távoli vagy távolabbi 
bennszülött népességekkel kerülhet érintke
zésbe, idegen szokásokkal stb. ismerkedhelik 
meg. Ezek a lehetséges érintkezések lassan 
kiáltó ellentéteket tudnak majd lecsiszolni s 
hovatovább a leghathatósabban működhetnek 
közre a bennszülöttek lényének és helyzeté
nek átalakításán.

Thurnwald nagyon határozottan felhívja 
a figyelmet arra, hogy mennyire hibás az a 
széles körben elterjedt felfogás, hogy az afri
kai természetes állapotban élő népek minden

idegen hatástól mentesen, csak a természetes 
hatásoknak kiszolgáltatva, a rousseaui elv 
alapján fejlődtek addig, mig európai eredetű 
hatások nem érték őket. Az afrikai bennszü
löttek a történelem folyamán aránylag elég 
sok, az ő kultúrájuktól eltérő kultúrkörökkel, 
időnkint pedig elég széles övezetben köthet
tek ismeretséget. Az Afrikában virágkorát 
élt egyiptomi kultúra sem múlhatott el min
den nyom nélkül a  feketék felett, hiszen en
nek a hatásnak nyomait helyenként még ma 
is fel lehet ismerni. A Karthágóból kiindult 
közlekedési utak messze déli vidékekre, egé
szen a Nigerig leértek, a görögség. Róma és 
azután általában Ázsia nyugatnak néző ré
sze nagyon sok néger rabszolgát tartott s a 
rabszolgák közül bizonyára többen tapaszta
latokban gazdagodva térhettek vissza eredeti 
hazájukba. Délafrikában Zimbabve romjai 
keleti kulturhatásokról tesznek bizonyságot, 
a karthagóiak, majd a normannok felkeres
ték Nyugatafrika partjait is s ott több gyar
matot létesítettek.

A távolabbról jövő kulturhatásokon kí
vül figyelembe kell venni azt is, hogy az 
eredeti bennszülött lakosság sem volt mindig 
egy helyhez kötve. A különböző pásztorné
pek számtalan alkalommal nagy hullámok
ban öntötték el Afrika nyugati részeit és a 
fekete kontinens belsejében állandóan tartot
tak a törzsek különböző irányú vándorlásai- 
A vándorlások közben bekövetkezett érint
kezések sok változásnak lehettek az okai.

De nagyon valószínű, hogy az előbb em
lítetteknél minden tekintetben sokkal nagyobb 
jelentősége volt és van a mohamedánizmus
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terjeszkedésének. Az iszlám térfoglalása ma 
sem szűnt meg s csodálatos szívóssággal és 
kitartással tud terjeszkedni az afrikai nép
elemek között. A kontinens északi részét már 
régtől fogva birtokába vette és ma, a külön
böző irányú keresztény hittérítő munka min
den igyekezete ellenére, erőteljesen terjedőben 
van a kontinens többi világtájainak irányá
ban is. A felsoroltakkal Thurnwald csak azt 
akarja futólagosán szemléltetni, hogy az af
rikai bennszülöttek mennyi idegen hatásnak 
voltak már eddig is kitéve s mennyire nem 
voltak természetes állapotban az  európai ha
tások megérkezte előtt sem. De megfigyelé
seinek és megállapításainak lényegesebb ré
szét a modernebb hatások boncolgatására 
szánja.

A mai afrikai néger már régóta nem az, 
aki volt, akit rabszolgának fogdostak össze 
és az európai modern fegyverekkel és alko
hollal kábított el. Az európai gyarmatterüle
tek határainak megcsontosodása után ezek 
az idők egészen elmúltak. Megváltozott már 
a feketéknek a fehérekhez való viszonya is. 
Régebben a feketét nagyon nehéz volt m un
kára szorítani. Ma már a bennszülött nem 
szökik úgy meg a munka elől, nem lesz olyan 
könnyen szerződésszegő, mint nem is olyan 
régen volt. Ennek a lényeges változásnak a 
közigazgatás javulásán kívül elsősorban a 
pénz az oka. A pénz és pedig a nemes v a 
luták elterjedése, felkeltette a vagyonszerzés és 
pénzkeresés vágyót s ezzel egyidőben a benn
szülöttek munkósabbak és m unkájukban ki
tartóbbak lettek.

A háború előtti afrikai utazók, — mint 
ahogyan azt legújabban könyvének címével 
a magyar Kittenberger Megváltozott Afrikájá
ban is kifejezi, — nagyon elcsodálkozhatnak, 
hogy az egykori szafarik világa milyen gyor
san elmúlhatott, milyen ham ar szétgózolta a 
gyalogkaravánok ösvényeit a fürge automobil.

Ki gondolta volna a háború előtti afrika- 
járók közül, hogy ma aránylag nagyon is jól 
fizetett (havi 125—200 pengő) sofőrt fog ta
lálni a szafarit pótló teherautó kormánykereke 
mellett s hogy a hivatalokban, vasútnál, a pos
tánál stb. fekete hivatalnokok, kézművesek, 
munkások teljesítenek szolgálatot havi 90— 
280 pengő értékű fizetés ellenében.

Az előbbi példának kiragadott tények 
mögött nagyon sok mozgató erő lappang és 
ezekkel együtt súlyos fizikai és szellemi kö
vetkezmények járnak.

Ilyen körülmények között könnyen ért
hető, hogy ma különösen egy kérdés áll elő
térben és ez a kérdés minden más problé
mát messze túlszárnyal: a  nevelés és taní
tás problémája. Az az idő is a múlté már, 
hogy a misszionáriusoknak stb. a gyermeket 
különböző módszerekkel kellett az iskolába 
csalogatni és ott benntartani. Annyira meg
változott a helyzet, hogy a meglevő iskola

kevés és nem tudja a tanulni vágyókat be
fogadni. Valósággal a tanulás láza fogta el a 
bennszülötteket- Igaz ugyan, hogy egyesekben 
a tanuláshoz szükséges kitartásban és a vágy 
mélységében alaposan kételkedni lehet, de az 
is bizonyos, hogy ma már nem afelett kell a 
gyarmattartó hatóságoknak vitatkozni, hogy 
vájjon a néger tanítható-e egyáltalában, h a 
nem inkább azon kell töprengeni, hogy mi
lyen utak és módok volnának a legalkalma
sabbak  a különleges helyzetek figyelembevé
telével a cél elérésére. Különösen arra kell 
nagyon vigyázniok a gyarmatok vezetőkörei
nek, hogy ne ragadtassák magukat szélső
ségekbe. Az afrikai néger nem európai és 
sohasem is lehet európaivá faragni. Az euró
pai kultúrát sem lehet minden átdolgozás nél
kül részére átaani, hanem abból magának a 
négernek kell a szükséges elemeket kiválo
gatni és megemészteni. Ma már a nyugati 
kultúra elemeit nem is kell kinálgatni, mór a 
néger maga jár utána és követel, az európai 
közigazgatási hatóságoknak legfeljebb arra 
kell nagyon őrködniök. hogy a néger mohó
ságával valahogy túlfalónk ne legyen és a 
gyomrát el ne rontsa.

Bizonyos, hogy a mai átalakuló Afriká
nak ennél nagyobb problémája sem a benn
szülöttek, sem a gyarmattartó európaiak szem
pontjából nem igen lehet. Ha pedig a kér
désnek jobban a mélyére nézünk, akkor az 
nemcsak újabb problémaköröket, mint pl. a 
m unkaadóésm unkásközötti  viszony, az egész
ségügy, az önkormányzat foka, az igazság
szolgáltatás stb. bonyolult rendszereit veti föl, 
hanem amellett még minden egyes kérdés 
megoldhatóságának lehetősége a különböző 
törzsek helyzete, szokásai,  életviszonyai sze
rint is mind más és más lehet. Nagy álta lá
nosságban azt lehetne mondani, hogy a kon
zervatívabb és az uralkodáshoz jobban hoz
zászokott hamita eredetű és tisztán pásztor
kodással foglalkozó népelemek sohasem fog
nak az európai szellemnek meghódolni, illet
ve ahhoz hozzóalakulni. Ha pedig, mint a 
másszaiak vagy vatiszik, okosabb útra nem 
térnek és meg akarnak maradni jelenlegi 
helyzetükben, akkor előbb-utóbb a visszafej
lődés és hanyatlás útjára kényszerítik ön m a
gukat. Egészen hasonló sors várhat az el
szórtan élő vadász és gyűjtögető életmódot 
folytató néptörzsekre is.

Afrika lakosságának sokkal több mint a 
lele földműveléssel és állattenyésztéssel fog
lalkozik. Úgy látszik, hogy ezeknél a gazda
sági élet súlypontja inkább a földművelésen 
van s ahol a földművelés nincsen is túlsúly
ban, a fejlődés ebben az irányban halad. 
Szerencsére ezek az elemek nemcsak hogy 
nem helyezkednek szembe Afrika európai- 
zálódó fejlődésirányával, hanem inkább az 
útját egyengetik. Valami sajátságos életösz
tönnel megértik, hogy éppen az ő részükre «
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legégetőbb szükségesség az áthasonulás be
következése, hiszen elsősorban az ő közre
működésükkel kellene Afrikának gazda
sági megújhodását megérni. De az á ta la 
kulás egyszerűbb lefolyását megnehezíti az 
a tény, hogy a mezőgazdasági népesség egy
általában nem egységes és hogy életfeltéte
leik nagyon különbözőek. Pl. mennyire kü
lönböző életfeltételek és ezzel problémakörök 
adódnak a száraz éghajlatú vidékeken, vala
mint a nedvesebb és termékenyebb fennsí
kokon, hegyes vidékeken. Mindezekhez k ap 
csolódik még a törzsszokások, hagyományok, 
személyi rátermettség, nevelés,’ síb. különbö-- 
zősége.

Nagy hiba volna általános érvénnyel ar
ról beszélni, hogy Afrika népessége gyökeré
től, eredeti törzsétől elszakad, de a lakosság 
kisebb hányadában  ez az eset is előfordul
hat már. Vonatkozik ez elsősorban arra az 
afrikai ú. n. „intelligens“ elemre, amelyik a 
nagyobb városokban mint Írnok, sofőr, ipa
ros, munkás, háziszolga, kikötőmunkás stb. 
keresi meg kenyerét. Ez az elem már szoro
sabb barátságot kötött az európai szokások
kal, világnézettel és bizonyos tekintetben m a
gasabb fokon áll, mint a közönséges „busch- 
néger”. Ilyenképen lassan szociális rétegző
dés van kialakulóban, amelyik ugyan még 
nem olyan jól kifejezett, mint a mienk, de 
mégis hasonló jellemvonásai vannak. A már 
valamennyire eleurópaizálódott és a törzse 
gyökeréről leszakadt hazátlan réteg szerbibe 
kerül a túlnyomóan nagyobb számú vidéki 
törzslakossággal. Nagyon valószínű, hogy a 
vidéki, törzslakos elem az álhasonulásnak 
sokkal komolyabb és mélyebben járó útján 
mozog, hogy ennek egé^z Afrika jövője szem 
pontjából sokkalta súlyosabb jelentősége van, 
mint a felszínes mázzal bevont bennszülött 
városi »intelligenciának“. A felszínes szemlé
lőnek és a sebtében utazónak azonban in
kább  ez az izgága elem ötlik a szemébe, 
amelyik olyan sokat beszéltet magáról, éret
len ideákat terjeszt és folytonos összeütközé
sekbe kerül az igazságszolgáltatással.

Ebből a rövidre fogott vázlatból is ki- 
tünhetik, hogy Afrika szociális problémái mi
lyen sokoldalúak és hogy mennyire szükség 
van a problémák felvetésekor a lényeges kü
lönbségtevésekre is. Hátha még figyelembe 
vesszük, hogy milyen különböző irányú és 
hatású befolyások érik a bennszülöttet a 
misszionáriusok, a változó összetételű és ere
detű ültetvényesek, kereskedők, a különböző 
gyarmattartó kormányzó szervek részéről. 
Hányféleképen intézik ezek a hivatalos h a 
talmak az oktatás, igazságszolgáltatás ügyét 
és hán> féleképen igyekeznek megoldani a 
bennszülöttek önkormányzatának problémáit.

Csak így láthatjuk, hogy milyen fogya
tékos a laikusoknak, túristáknak néhány af
rikai kikötővárosban és futólagos autóúton

tett megfigyeiéséből levont az a képzelt ile
lete, hogy Afrika gyarmatosítása be van fe
jezve. Afrika a gyarmatosítás munkájában 
éppen most érkezeit el a legfontosabb, az 
egész kontinens sorsát meghatározó problé
mák megoldásához.

(Forsch, u. Fortschr.)

FORRÓÉGÖVI TAVAK VIZÉNEK 
RÉTEGZŐDÉSE.

A mérsékelt égövek a l a t t . fekvő és na
gyobb mélységet is meghaladó tavak víztö
mege a nyári hónapok folyamán a viz hő
mérséklete. vagy helyesebben a viz fajsulya 
szerint nagyon rendszeres rétegződésről tesz 
bizonyságot: A legfelső, különböző vastag
ságú vizrétegben, az u. n. epilimnionban. a 
viz hőmérséklete aránylag keveset változik, 
mert a szél, a hullámzás, a napi hőmérsék
letingadozásoktól életbentartott áramlások stb. 
a felső vizréteget állandóan összekeverik. Ez
alatt következik az ú. n. ugróréteg vegy ma- 
talimnion, ahol a viz hőmérséklete hirtelen 
gyorsan változik és a felsővizréteg megköze
lítő hőmérsékletéből gyorsan a tómedence 
legmélyebb részleteit kitöltő állandó hőmér
sékletű víztömegébe vezet át, az ú. n. hypo- 
limnionba. A nagyobb tavak fenékvizének hő
mérséklete rendesen 4—5 C°, ami a felszín 
10—20 C°-os hőmérsékletével szemben igen 
nagy különbség.

A mi szélességeink alatt a  tavak vizré- 
tegei tehát fajsúlyúk szerint helyezkednek el, 
a legmelegebb s így legkönnyebb rétegek a 
felszínen vannak, majd fokozatosan súlyosabb 
rétegek következnek egymás után a mélység 
felé. A nyári hónapok alatt emiatt a , mérsé
keltövi tavak rétegeződése nagy állandóságot 
mutat és a hypolimnion vizrétegeit az ugró
réteg á llandóan elzárva tartja a felszíntől és 
a felszín melegebb vizétől.

Vájjon hogyan rendezkedik be ebben a 
tekintetben a forróövi tavak vízháztartása? 
Erre a kérdésre mindezideig kielégítő felele
tet nem lehetett kapni. Ez indította a  német 
tudományos köröket arra, hogy a kérdés tisz
tázására 1928/29 években expedíciót küldje
nek a Szunda szigetekre. A Notgemeinschaft 
támogatósával A. Thinemann(Plön), Feuerborn 
(Münster) és F. Ruttner (Lunz) professzorok 
vezetése alatt álló expedíció Jáva, Szumatra 
és Báli szigetek tavain végzett megfelelő ku
tatásokat. Összesen 15 különböző nagyságú 
tavat vettek vizsgálat alá és egyéb eredmé
nyeken kívül határozott feleletet tudtak adni 
a feltett kérdésre is.

Ruttner professzor előzetes rövid beszá
molójában azt mondja, hogy a forróövi ta
vakban is meg lehet találni a víznek azt a 
jellemző rétegződését, amilyen nálunk mór 
régen ismeretes. Ott is egészen jól meg lehet 
különböztetni a felszín vizét, az ugróréteget és
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az állandó hőmérsékletű fenékvizet. A különb
ség mindössze annyi, hogy a megfelelő víz
rétegek hőmérsékletei magasabb értékek kö
zött mozognak. így pl. a  fenékviz hőmérsék
lete a mi tavainknál szokásos 4—5 C° he
lyett, a tavak tengerszint feletti magassága 
szerint 20—26 C° között ingadozik. Másik 
jellemző különbség, hogy a felszín vizrétege 
és a fenékviz hőmérséklete között a különb
ség sokkal kisebb, mint nálunk a nyári hó
napokban. A maximális hőmérsékletkülönb
ség 5.5 C° volt, de az átlagos hőmérséklet
különbség csak 2—3 C°. Érdekes, hogy az 
aránylag kis hőmérsékletkülönbség ellenére 
a tavak vizének stabilitása igen nagy. Ennek 
az az oka, hogy a m agasabb  hőmérsékletű 
viz fajsúlya gyorsabban változik, mint az 
aránylag alacsonyabb hőmérsékletű vizréte- 
gek fajsúlya.

Hasonlóképen érdekes megállapítás, 
hogy a labilis felső vizréteg vastagsága a tó- 
felszinek nagyságától függ. Így pl. a kisebb 
jávai tavak, átlag 2  km2-es területén az 
epilimnion vastagsága 3— 6  m, míg Közép
es Délszumátra 100 km2-es tómedencéiben 
már 10 m vastagságot ért el, a Tóba tó 
1 1 0 0  km2-nyi felülete alatt pedig a felső 
vizréteg vastagsága 25 m volt.

Általában a tavak többi élettani jelensé
géből is meg lehetett állapítani, hogy a Föld 
különböző éghajlatai alatt levő zárt belvizek 
élete sokkal egyöntetűbb életföltételeket nyújt 
mint a megfelelő szárazföldeké. Kifejezésre 
jut ez a tény a tavak kozmopolita flórájában 
és faunájában is.

(Forsch, u. Fortschr.)

A „CAMPO DEL C1ELO“ TITKA.

A, A l v a r e z :  »EI meteorito del Chaco“, 
Buenos-Aires, 1926 című könyvében részle
tesen beszámol az argentínai Nagyalföld, a 
Gran-Chaco, meteoriljairól. A Chaco vadvizes, 
ligetekkel tarkázott, füves pusztasága három 
részre tagolódik. Északon Bolivia és Paraguay 
területén fekszik a Chaco Boreal, mely a P a 
raguay és a Pilcomayo összefolyásáig terjed. 
Középső, Chaco Central-nak nevezett része 
a Pilcomayo és a Bermejo folyók között terül 
el s egybeesik az argentínai Gobernación de 
Formosa területével. Déli része, a Chaco 
Austral a rio Saladoig (mások szerint Cordoba 
és Santa-Fé magasságáig) terjed, hol észre
vétlenül olvad bele a pampákba. Ez a déli 
része a legnagyobb s a Gobernación del 
Chaco, valamint a Provincia de Santiago del 
Estero és Provincia de Santa-Fé argentínai 
közigazgatási területekre esik. 1923-ban a 
„Campo del Cielo“-nak nevezett területen, a 
Chaco Austral szivében, a déli szélesség 27 
foka 30 perce s a nyugati hosszúság 62 foka 
által meghatározott vidéken, közel a Chaco 
territórium határához egy 4210 kilogramm

súlyú vasmeteoritre találtak, melynek köze
pes fajsúlyát 7.8-ben állapították meg, A 7% 
nikkelt tartalmazó égi vándort a buenos-airesi 
természettudományos múzeumban helyezték 
el. De nem ez az egyedüli meteorit ami a 
chacora hullt ! A Campo del Cielo — „Az ég 
m ez e je !“ — nem hiába kapta poétikus ne
vét. Már a conquista idejében hire járt, hogy 
messze északon, a síkság kellős közepén, egy 
óriási darab  vaskő fekszik. Nosza hamarosan 
kutató expedíció indul a kincs felkeresésére, 
mert kincset ért a vas Argentínában a hódí
tás első idején, ahol sehol a közelben féme
ket nem találtak.

1576-ban, Hernán Mexia de Miraval ve
zetése alatt, az expeditio meg is találja az 
„o t u m p a i vasbányát“. Azt hitték ugyanis, 
hogy egy vastellér bukkant ott ki a föld mé- 
héből, mert senki akkor még meteoritra nem 
gondolt. Letörnek oldalából néhány szilánkot 
s magukkal viszik azokat. Ennek az első 
expeditiónak emléke is elveszett s csak 2 0 0  

esztendő múlva, 1774-ben, indul útnak Bar
tolomé Francisco de Maguna vezetésével a 
második, mely Santiago del Estero városától 
északkeleti irányban, mintegy 90 spanyol legua 
(egy legua 5 és V9  kilométer) hátrahagyásá
val, újra feltalálja a meteor követ. Maguna 
500 quintalesre (cca. 23.000 kiló) becsülte a 
vasdarabot, melynek további vizsgálata be is 
bizonyította a lelet meteor voltát, amennyiben 
majdnem tiszta vasnak határozták meg a 
Maguna által hozott darabokat. De most is 
csak érctellérre gondoltak, s egyben az „érc- 
tellér“ kibányászását is elhatározták ö t  évvel 
később Francisco de Ibarra indul útnak a 
harmadik expeditióval s hat napos út után 
megint sikerül fellelnie a követ. Ibarra pon
tosan megméri a „látható" méreteket. Méterre 
átszámítva a következőkben állapítja meg a 
kő nagyságá t; vastagsága kelet-nyugati irány
ban 350 centiméter, észak-déli irányban 185 
centiméter, magassága a talaj felett az egyik 
sarkán 80, a másik sarkán 136 centiméter-

Négy év múlva, 1783-ban a spanyol és 
a francia akadémiák tudós tagja, Miguel Ru
bin de Celis fregatta-hadnagy indítja a buenos- 
airesi alkirály megbízásából az első tudom á
nyos expeditiót. Celis földmérő műszereket is 
vitt már magával s azok segítségével nem
csak a meteor pontos helyét határozta meg s 
készített útjáról térképvázlatot, de le is raj
zolta a követ. Celis térképe s a kő rajza a 
sevillai Indiai Levéltárban (az Archivo de 
Indias-ban) máig is tanulmányozható. A me
teor hosszúkás tégla alakú s méterre á tszá
mítva a következő méreteket adja : hossza 
289 centiméter, szélessége 182 centiméter, 
vastagsága 137 centiméter. Súlyát Celis 18.376 
kilogrammra becsülte. A lelőhelyet pedig a 
rio Salado-tól 6 6  leguanyira, azaz mintegy 
330 kilométerre tüntette fel térképén. Celis 
azt is megvizsgálta," hogy vájjon érctellérrel
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van-e dolga, vagy sem. Improvizált emelő
daruval nagy nehézségek árán kissé felemel
ték a súlyos követ s alatta ásni, majd rob
bantani kezdtek. De nem találták az „érc“ 
folytatását a mélybe. Ez nem csak csalódást, 
de csodálkozást is váltott ki az expeditio tag
jaiban. akik sehogyan sem tudták magyarázni, 
hogyan lehetséges az, hogy 100 mérföldnyire 
a hegyektől egy ilyen nagy vasércdarab le
gyen a síkságon. Acélvésőkkel 12— 15 kilós 
darabokat is hasítottak a kőből s e m unká
ban a 70 véső, amit magukkal vittek, mind ki
csorbult. A próbák vizsgálata- azt mutatta, 
hogy a kő „vasból és egy ismeretlen fémből“ 
áll- Celis az expeditio után három évre a 
londoni Royal Society-ban előadást is tartott 
a kőről.

Celis expeditiója óta számtalan kisebb- 
nagyobb expeditio járt azon a vidéken, de a 
követ, mintha a föld nyelte volna el, nem ta
lálták meg többé. Otumpa nevét ismeri a tu
domány, de nem ismeri a térkép. A Campo 
del Cielon találtak ugyan öt ízben meteoro
kat, de ezek egyike sem oly nagy, mint a 
hires otumpai meteor. A legnagyobb közöttük 
a mér említett 4210 kilós, amit 1923-ban ta
láltak meg. Ez a kő is tekintélyes, mert 176 
centiméter hosszú, 100 centiméter széles s 
mintegy 80 centiméter magas. A másik négy 
lelet jóval kisebb. Nem tudni, hogy ez az öt 
eddig talált darab és az eltűnt otumpai me
teor vájjon egyetlen meteorhullás repeszda- 
rabjai-e, vagy külön-külön hulltak az égből 
az ég mezejére.

A Santiago del esteroi tartományi kor
mány még 1873-ban jutalmat tűzött ki annak 
a szerencsés kincskeresőnek a számára, aki 
újból megtalálja az eltűnt követ. A jutalom 
még az amerikai viszonyok mellett is jelen
tősnek mondható, mer! 2000 aranypeso üti a 
felfedező markát s hogy kedve szottyanjon a 
letelepedésre is — még ezenfelül 10 négyzet- 
légua termőföld a kormányzóság területén, 
amit szabadon kanyaríthat ki magának az 
illető az állami földekből. Hogy magyarok
nak is kedvük legyen ez után a titokzatos 
kő után kutatni, eláruljuk, hogy e z a l O q u a d -  
ratlegua kereken 43.500 katasztrális holddal 
egyenlő A jutalom kitűzése nem évült el, 
mert arra a tartományi kormány törvényt ho
zott. Az a sok ezer magyar, aki munka nél
kül lebzsel Buenos-Airesben, vagy gyalogo
san nekivág az ismeretlennek keresve, ku
tatva, hajszolva a szerencsét, talán egyszer 
eltéved Otumpaba is s megleli a követ, ami 
úrrá teszi holtanapjáig.

A KÉP ÉS BÁLVÁNYIMÁDÁS, VALAMINT 
A BOSZORKÁNYSÁG A NYUGATI 

BANTUKNÁL*

Tordaynak ez a tanulmánya az Afriká
ban lakó bantuk exotikusjvilágába vezet ben

nünket, abba  a világba, amelynek kifürké- 
szésére az európai ember mór korán útnak 
indult, de az első kutatók elfogultsága, elő
ítélete és az a feltétlen elhatározása, hogy 
közöttük bálványokat,  boszorkányokat kell 
találniok, eltorzították azt a képet, amit róluk 
adtak.

A bantuk felfogása szerint minden a két 
elemnek : a víznek és a földnek összetevő- 
déséből származik. Az ember, mint észlény 
„nitu“-val bir, ez pedig nem más, mint a lé
lek hüvelye. Az ember lelke — szerintük — 
kettős, apai és anyai, érzékelhetően : egyik a 
személynév, a másik az árnyék. Az ember 
árnyéka a „kini“, az állatoké és a holtaké 
a „kiosi“. Szerintük csak az ember lelke érző 
és ez a felfogásuk magyarázza meg azt, hogy 
érzéketlenek az állatok szenvedései iránt Az 
állati lélek — szerintük — az emberi „mro- 
a n d a “ helyett a „nkisi“, ez sem jó, sem rossz 
é s a „ m r o a n d a “ által irányítható. A kettő kö
zötti átmenet képezi a „totemizmus“ alapját. 
A panhoinoknál R. P, Trill szerint a totemiz
mus az ember illetve, a törzs és az állat szö
vetsége, amely szövetség lehetővé teszi azt, 
hogy az emberi erények az állatok és növé
nyek tulajdonaivá válhatnak. A bantuknál 
megfordítva áll a dolog. Az ő felfogásuk sze
rint a totemnek — ez a leopárd — erényei 
hatolhatnak az emberbe, jobban mondva, a 
törzsbe. Állítólag, mikor egy négert egy leo
párd meg akart harapni, az előbbi ilyen sza
vakkal fordult a vadhoz : „Csak nem akarsz 
megharapni testvér, hát nem vágyókén  épen 
olyan leopárd, mint te ? —

A pap felszentelt, megkoronázott főnök, 
aki hálából szolgálja az ősöket, ő tudós, doc
tor, a természetfeletti titkok ismerője és mini 
ilyen, amulettekkel és talizmánokkal gyógyít, 
meglátja a jövőt, jósol és oltalmaz. A ban 
tuknál a fetisimádás és a mágia egyet jelent, 
azonban a fétisek lélekkel nem bírnak és 
inkább jelvények, szobrok, amelyek gyakran 
házuk előtt láthatók. Istentiszteleteiket az ősök 
sírjánál végzik, de nem az ott levő képekhez 
imádkoznak, hanem a halottakhoz szólnak. 
A fétisek náluk csupán az ősök tiszteletének 
szimbólumai, emlékei a megholtaknak.

Más a felfogásuk a bálványokról, ezek 
szerintük lélekkel, emberi tulajdonságokkal 
rendelkezhetnek, természetes azonban, hogy 
csupán úgy nyerhetnek lelket — faragott tár
gyak lévén — ha lelket „adnak“ beléjük. 
Erre a célra leginkább ügyes és kiváló tu
lajdonságú ifjút szemelnek ki, akinek lelkét 
és leikével együtt tulajdonságait is, mágikus 
erővel származtatják át a faragott bálványba 
és igy most mór a bálvány,*mint lelkes lény 
személynevet nyer,

A mágia és a boszorkányság nem egy. 
A rossz, gonosz szándékú cselekedeteket .fe-

* Torday : Le fetichisme I'idolatrie et la sorcelierie 
des Bantou8 occidenlaux („L’AntropoIogie”) cikke alapján.
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kete m ágiának’ nevezik. A mágia csak ké
résre cselekszik a boszorkány uralkodik és 
épen ebben áll a kettő közötti különbség. Ha
lál előtt ki szokták fürkészni, hogy a halál 
oka nem varázslat-e, még pedig úgy, hogy 
a haldokló egy rokona a Gangéhoz fordul, 
aki az Espritzektől megtudja, hogy valóban 
varázslat ölte-e meg vagy sem. Battell állítása 
szerint a varázslat még a holtakat is érinti. 
A boszorkányt kivégzése előtt minden jóval 
ellátják, ez amellett bizonyít, hogy a boszor
kányságot inkább betegségnek, mint bűnnek 
tartják. Különben is a boszorkány kivégzé
sére is csak az viszi őket, hogy a benne 
lévő „Muloki“-t felszabadítsák. A boszorká
nyoknak általában valami testi fogyatkozás 
az ismertetőjelük (pl. nincs fülcimpájuk), hul
lájuk megdagad és ennek kettéhasadása teszi 
lehetővé, hogy a gonosz szellem eltávozhas
son és így tovább folytathassa ártalmas cse
lekedeteit.

Muloki nem más, mint a hold és az esti 
csillag fia. Akit ez hatalmában tart, az öntu
datlanul is gonosz szándékkal van az embe
rek iránt.

A nyugati bantuk vallási evolúciója rö
viden a következőképen ment végbe. A XIV. 
század elején a teremte és a teremtés fogal
mát még nem ismerték. Hittek egy „felső 
szellemben“, akitől a baj és a boldogság 
származik. Ez a szellem egy felfoghatatlan 
akaratot jelentett, aki sem imával, sem áldo
zattal nem befolyásolható. Kultusza ennek te
hát nem volt és így a vallásuk az ősök, az 
elődök tiszteletében jutott kifejezésre. Lukeni, 
nemzeti hősük, már életében is nagy tiszte
letben állott, vitézsége miatt, halála után pe
dig istenné lett. Lukenit csupa kiváló tulaj
donsággal ruházták fel és így az eredeti, régi 
szellemnek csak a gonosz tulajdonok m arad
tak. A hősök, mint az újabb kultusz tárgyai 
később az ősök rangjára emelkedvén, azok
kal egyesültek és ebből az egyesülésből szü
letett meg a jelenlegi kultusz, amely „Kongo“ 
körül forog; ez a kettős lény, apai részről, 
„őstotem“, anyai részről „törzstönkje".

Az eredeti felsőbb szellem bármennyire 
is átok alatt állott, mégis sokáig foglalkoz
tatta az elméket és túlzott lelkiismerettel nem 
akarták tiszteletét elhagyni. Elképzelhetünk 
egy öreg bantut, akinek lelkében még él a 
régi tradíciók emléke, amint egy viharos éj
szakán hosszú tépelődés után felmerül benne 
szinte félénken az a kérdés: „Hátha mégis 
a régi volt az igazi ?“ Rettegés élt a bantuk 
lelkében, féltek a minden jó tulajdonságtól 
megfosztott szellem bosszújától. Ez a miszti
kus veszedelem formát kért, a halál pedig 
nem jelentett félelmet számukra, mert a b an
tuk hittek a lélek halhatatlanságában és sze
rintük a halál csak kapu, amely átvezet egy 
más sphaerába. ahol a lelkek folytatják meg
szokott életüket. Így teremti meg a félelem a

megsemmisülés fantomját.
Vájjon ki ölheti meg a halhatatlan lel

ket, ki rombolhatja le a szikla szilárdat, ki 
vethet véget az örökkévalóságnak, ki forgat
hatja fel a világ rendjét más, mint akinek a 
kezében a végtelen és az örök hatalom van ? 
Az ember feneketlen mélység szélén áll és 
attól való félelme által, hogy minden pilla
natban elveszhet a végtelen szakadékban, 
születik meg a varázslat kényszerű szükség
lete.

CHILE MEZŐGAZDASÁGI VISZONYAI.

Két évtized alatt Chilében nagy gazda
sági átalakulások történtek. Hogy erről tiszta 
képet nyerhessünk, ismerni kell a lakosság 
szociális helyzetét. 1910 előtt 30—40 év alatt 
kialakult a szegény és gazdag osztály. A vi
lágháborút követő évek nagy nehézséget okoz
tak. Félő volt, hogy a két osztály kiélesedése 
forradalmat hoz, mint Oroszországban és 
Mexicoban. Azonban az állam orvoslást ta
lált. 1924 óta mindjobban megnyugodnak a 
kedélyek. Óriási közmunkák megindításával 
úgyszólván teljesen csökkentik a munkanél
küliséget. A munkásosztályt meghívják a kor
mányba s a kormány az új termelési és 
gyarmatosítási programmal levezeti a népfe
lesleget, sőt Európából is hoznak gyarmato
sokat.

Az agrárprogram a következő: „A mű
velés alatt nem álló állami földek betelepí
tése, az öntözés kiterjesztése, hosszú lejáratú 
hitel szerzése különösen a kisbirtokosok ré
szére, földművelő szövetkezetek szervezése, 
Dél-Chilében az alig munkálkodó indián köz
birtokok megszüntetése és felosztása, az or
szág termékenyebb vidékein az óriási latifun- 
dumok leépítése és azok helyébe kisebb föld
míves kolóniák alapítása.

Az öntözött területek az összes földek 
16°/o-át teszik ki. A Magellán-földön 100.000 
hektárt parcelláztak 12 000 család részére, 
más helyen 200 000 hektárt. Marx kollektiv 
földművelő rendszerét módosítva honosították 
meg : mindenki szabadon rendelkezhetik bir
tokával, de megművelése szövetkezeti alapon 
történik a legtökéletesebb gazdasági eszkö
zökkel. A Chiloe szigetet is művelés alá vet
ték, az Aysen földet is, sőt az Andok völ
gyeiben terraszos műveléshez fogtak hozzá. 
Az Aracuan földet már a régibb időben kezd
ték gyarmatosítani, de csak most fejezték be. 
Az indián közbirtokok helyén alapított „Pro- 
prieiad Austral“-nak nevezett vidékre 1924 
óta 47000 települő ment, 1928-ban pedig 
80.000 ember részére 503.343 hektárt adtak 
el 150.000 000 peso értékben.

Az ország gazdasági berendezése eddig 
nagy hacendadokra volt alapozva. Például 
Santiago provinciában '3131 farm közül 403 
nagyobb volt mint 200 hektár, ezekre 1.225.506
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hektár, a fennmaradó 2728 kisbirtokra 48,769 
hektárnyi föld jutott. Az egész országban 
2576 nagybirtokos tulajdonában 20,321.623 
hektár volt, noha az összes birtokok 25.676.107 
hektárt tettek ki. Szembe állítva az újonnan 
települt Aconcaguával, hol 3895 falusi birtok 
3715 hektárnyi területet foglalt magában ; 
Valparaiso kerületében pedig 1517 birtok 2024 
hektár kiterjedéssel birt.

A két szélsőség mégsem vezetett forra
dalomra, a hacendadó tovább é l é s  az állam 
legjobb jövedelmi forrása. A munkaadó és a 
munkás között legteljesebb az egyetértés ; az 
állam szabályozta a béreket.

Lassan megindult a nagybirtokok felda
rabolása, különösen a nagy városok közelé
ben. A kormányelnök meghatalmazást kapott, 
hogy a parcellázásra szükséges területeket a 
nagybirtokból kisajátíthatja és feloszthatja. 
Ezen területek parcellázására alakult 1928- 
ban a „Caja de Colonizacion" szövetkezet 
100,000.000 peso tőkével. Az alapítás évében 
a Bio-Bio folyótól északra 500, délre 200 
hektárt parcelláztak és e területek lakosaiul 
53 német családot telepítettek Hamburgból,

AZ IND1ÁNUSOK KULTÚRÁJA ÉS 
ÁTALAKULÁSA.

Amikor az európaiak Amerika partjain 
megjelentek, az indiánus bennszülött lakos
ság testileg meglehetősen egységes volt. A testi 
vonások megegyező volta ellenére azonban a 
különböző és elsősorban az éghajlat hatalmán 
keresztül érvényesülő természeti viszonyok na
gyon változatos csoportokba osztályozták az 
őslakókat.  De az osztályozódásban is volt 
hasonlóság annyiban, hogy Észak- és Dél- 
Amerika egymásnak megfelelő klimaterületein 
kb. azonos gazdasági stb. kultúrájú népcso
portok alakultak ki. Az egyes népcsoportok 
egészen más nyelveket beszéltek, a törzsek 
egészen más vidékekről származtak, de kultú
rájukban azért mégis megvolt a hasonlatos
ság. Az őslakosságba helyenkint malajo-po- 
linéziai és későázsiai kultúrelemek is vegyül
tek, amivel az általános kultúrkép a megfe
lelő törzseknél sajátságos vonásokkal gazda
godott.

Amint az egyenlítőtől bizonyos távolságra 
az északi és déli féltekén kb. ugyanazok a 
klimaövek ismétlődnek meg, ugyanolyan meg
ismétlődését lehet észrevenni a különböző 
anyagi kultúrlipusoknak is. Az északi sark
vidéki eszkimóknak és a náluk alacsonyabb 
szélességeken élő északi vadásznépeknek meg
felelő embertörzseket Dél-Amerikában nem ta
láljuk meg, mert Dél-Amerika nem éri el azt 
a magas földrajzi szélességet, mint északi test
vére. hiszen Dél-Amerika még a tulajdonké- 
peni mérsékelt övék alatt szűnik meg konti
nens lenni. Ezzel szemben a nyugatpatagó- 
niai fjordokat lakó chono indiánusok már sok

ban hasonlítanak, legalább is főfoglalkozásuk
ban, a halászatban, az Észak-Amerika észak- 
nyugati partvidékein élő néptörzsekhez. Ere
detileg az egyenlítő északi és déli oldalához 
csatlakozó, az egész év folyamán bőséges 
csapadékban részesülő vidékeken is, mint 
amilyen Washington és Oregon illetőleg Dél- 
Chile, vagy az etéziás éghajlatú Californiában 
és Közép-Chile, ugyanazoknak a gazdálkodás
ágaknak kellett uralmon lenniök (gyűjtögetés 
és vadászat),  de később, amint azt Krause 
Californiára vonatkozóan kimutatta, California 
lakói inkább a gyűjtögetésre vetették m agu
kat, az inka birodalom araukán indiánusai 
pedig sokkalta inkább a földművelésre.

Atakama erősen elsósodott sivatagjának 
megfelelője Észak-Amerikában nincs meg és 
ezért Észak-Amerikában hiányzik is a dé lam e
rikai chango indiánusoknak megfelelő gyűj
tögető életmódot folytató néptörzs. Annál in
kább nagyobb a hasonlatosság Észak- és Dél- 
Amerikának azokon a vidékein, ahol a föld
művelés megfelelő csapadék  esetében még 
lehetséges volt, egészen a sztyep. illetőleg s i
vatagos övék széléig. Ezeken a vidékeken ha
sonló gazdasági feltételek között élnek a pu- 
ebló indiánusok és a szonori törzsek, külö
nösen pedig a talla-nok, chimuk stb.

A földművelésre már nem alkalmas, de 
vadban  gazdag prériken, a llano-k nyugati 
részén és a pampákon vándorló állattenyész
tésből és gyűjtögetésből éltek a megfelelő tör
zsek. A földművelésnek legjobb tanyahelye 
az elegendő csapadékban részesülő trópusi 
vidékeken volt. A hatalmas síksági őserdők 
vidékén a földművelés mellett a vadászatnak 
és a halászatnak volt nagyobb szerepe az 
ősi indiánus lakosság életében. A délameri
kai őserdőkben élő indiánusok csak kisebb 
államokat létesítettek, a hasonló gazdasági 
feltételeket nyújtó nyugatindiai szigetvilágban 
részben már jóval tekintélyesebb államok a la 
kultak ki, míg Közép-Amerika északkeleti ré
szén a maya indiánusok magas színvonalú 
kultúrális életről tanúskodó hatalmas államo
kat alakítottak. A maya államok magas fej
lettségéről a még ma is látható nagy rom vá
rosok és a hieroglifák is bizonyságot tesznek.

Sűrűn lakott, magas kultúrájú államok 
alakultak ki Mexico., Közép- és Dél-Amerika 
magas fennsíkjain. Úgy látszik, az említett te
rületek közül a szellemi fejlődés legmagasabb 
fokát Mexico és Közép-Amerika érte el. Tech
nikai tekintetben sokkal nagyobb volt a ha
ladás Peruban. Peru egykori indiánus váro
saiban szinte csodálatos tökéletességű utcák, 
hidak épültek, a mezőgazdasági művelés is 
sokkalta fejlettebb volt, mint a többi megfe
lelő államban, a földet sokkalta nagyobb gond
dal dolgozták meg és állattenyésztésükben is 
kiválóak és nagyarányokban dolgozók voltak. 
Azonban mindegyik állam megegyezett abban, 
hog> államrendszerük, a kormányzás és-’ a
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közigazgatás pompásan működő egységbe volt 
összeforrasztva.

Az európaiak megjelenésével a bennszü
löttek kultúrájukban, gazdasági helyzetükben, 
szerepükben és szám ukban igen nagyot h a 
nyatlottak. A bennszülöttek szám a helyenkint 
annyira megfogyott, hogy a legszükségesebb 
fizikai munkák elvégzésére a trópusi éghaj
lathoz szokott négereket kellett Afrikából az 
Újvilágba áttelepíteni. Az újonnan áttelepítet
tek azután annyira elszaporodtak, hogy ma 
Amerika lakosságának kereken Vs-át érik el, 
míg a tiszta vérű indiánusok alig Viszed ré
szét. Ma az indiánusok főtömege a trópusok 
alatt él, legfőképen a magas fennsíkon, jelen
tékeny töredékük magasabb szélességeken, 
míg a közepes szélességek vidékéről vagy 
teljesen kipusztultak, vagy szűk területeken, 
rezervációkban vannak  összezsúfolva.

Régi kultúrájuk csaknem teljesen veszen
dőbe ment és elhalvanyodott. Legnagyobb 
részük már évszázadokkal ezelőtt áttért a 
keresztény vallásra, de azért sok régi pogány 
felfogást és szokást is fenntartottak. Néhány 
pogány törzs a trópusi őserdőkben, a m ag a
sabb szélességeken tengeti még életéi, elszór
tan a rezervációkban is lehet még pogányok- 
kal találkozni.

A létfenntartás módjai és lehetőségei a 
múlthoz képest nagyon megváltoztak. Az eu
rópai gaboneneműek a mérsékelt övékben és 
a trópusok fennsíkjain is készséges fogadta
tásra találtak és az ekés földművelés min
denütt nagyobb teret hódított. A trópusi mély
földeken óvilági trópusi növények szereztek 
maguknak polgárjogot s ma már egyes vidé
keket a banán, cukornád, köles, kávé stb, 
nélkül el sem lehet képzelni. Sok indiánus 
növényt viszont az Óvilágba telepítettek át 
és némelyiket ezek közül újabb hazájukban 
sokkal nagyobb mennyiségben termelik, mint 
ősi tanyahelyén. Így lett kozmopolitává a ka
kaó, kaucsukfa, kinafa, földimogyoró, burgo
nya, kukorica, batáta, dohány, bab stb.

Az európai háziállatokat, amelyek az Új
világban gyorsan elterjedtek és sok helyen 
el is vadultak, a fennsíkokon tenyésztett ju- 
hon kívül, az indiánusok kevésbbé fogadták 
gondjukba. A ló a prérik és pam pák indiá
nus népességét lovasnéppé alakította át, úgy 
hogy ezeket a népeket csak a XIX. század 
folyamán tudták megfékezni.

Az indiánus gazdálkodás átalakulására  
nagyon nagy hatással volt a vaseszközök és 
fegyverek meghonosítása, de azért a benn
szülöttek nagy mértékben használják saját 
készítményű házieszközeiket és fegyvereiket is.

A jövőben Amerika bennszülötteinek 
kultúrája és nyelve is sokkal gyorsabb ütem
ben fog végső megsemmisülése felé haladni, 
mint eddig. De addig, amíg kukoricát, bur
gonyát, babot háztartásainkban használni fog
nak, amíg dohányozni fogunk és csokoládét

iszunk, ameddig gumira lesz szükségünk és 
amíg a napi munka fáradságát kényelmes 
függőágyunkban pihenjük ki, mindig hálával 
kell az indiánusokra, Amerikának a modern 
kultúra által halálra ítélt bennszülöttjeire gon
dolnunk, hogy bennünket ősi kultúrájuknak 
ezeknek a megbecsülhetetlen termékeivel 
megismertettek.

(Forsch. Fortsch. K. Sapper.)

SZAL0N1K1 SZABAD ZÓNÁJÁNAK 
FORGALMA.

Szaloniki, a régiek Thessalonicheje, ma 
Görögország legjelentékenyebb kikötője a Sza- 
loniki-öböl legbelső zugában fekszik. Minthogy 
a Vardar völgyén kívül még más szárazföldi 
utak is vezetnek ide, tehát a Balkán félszi
get belsejével jó az összeköttetése ; azért nem 
csak Macedóniának, hanem az egész félszi
getnek is fontos kikötője lett.

Az öböl mindenütt elég mély s még az 
amfiteatralisan épült város előtt is 13— 16 m ; 
a hajók kikötésére tehát alkalmas helyet ad. 
Mindamellett részint a zátonyok képződése, 
meg a kikötést megnehezítő dny-i szél miatt 
szükség volt arra, hogy kikötőt építsenek. Ez 
1896 —1903. történt meg. A kikötő a város 
ny-i részén a „Vardar" városrész előtt van, 
ahol a Kenali és Monasztir meg a Gevgeli 
felé menő vasútvonalak találkoznak.

Szaloniki forgalma a kikötő megépítése 
után sem indult fejlődésnek. A török uralom, 
meg a félsziget népeinek sok zavaró körül
ménnyel teli gazdasági élete nem tudták kel
lőképen foglalkoztatni. 1913-ban a város gö
rög uralom alá  került s a következő évben 
már felvetődött az a terv, hogy a forgalmat 
szabad zóna létesítésével kell emelni. Bár a 
görög törvényhozás megszavazla a szabad zó
nát, mégis a háború miatt csak 1923-ban tud
ták a szabad  zóna szervezetét kiépíteni. A 
törvény nemcsak a szabad zóna területét h a 
tárolja el a vitorlás bárkák által látogatott és 
a széltől nem védett kikötőtől, amely a város 
hosszában terjeszkedik, hanem a zóna igaz
gatását autonom bizottságra ruházza át, te
hát kivonja a görög állam közvetlen igazga
tása alól. Gondoskodott a törvényhozás arról 
is, hogy a kisajátításokkal a zóna területe nö- 
vekedhessék. A görög Nemzeti Bank 10 mil
lió drachma kölcsöne pedig raktárak, színek 
építését, a megrongálódott épületek kijavítá
sát, új vasútvonalak lefektetését tette lehe
tővé. A különböző áruk befogadására szánt 
raktárakon kívül 1925 óta valóságos ultra
modern istállókat építettek. E 3 emeletes b e 
tonépületek legfelső részében vannak a szé
na- és takarmányraktárak. Ide daruk emelik 
fel a takarmányt, míg az alsóbb emeleteken 
lévő istállók jászolaihoz villamos erővel haj
tott vagonok viszik el. Az itatókat folyóvíz
zel látják el é s  folyóvízzel takarítják ki az



istállókat. Az állatfajták egymástól el vannak 
különítve. Természetesen az állategészség
ügyre is nagy gondot fordítanak- A kőolaj 
hajók számára is külön medencék épültek.

A raktárdíjak kezdetben elég magasak 
voltak, a nagy forgalom azonban megengedte, 
hogy az utolsó 3 évben kb, 20 %-kal csök
kentsék. A forgalom állandóan emelkedik. 
Míg 1026-ban 445.597 t árut (320,111 t-t ten
geren, 125,476 t-t vasúton) hoztak be és 80.662 
t árut (35.891 t-t tengeren és 54.771 t-t vas 
úton) vittek ki, 1929-ben már a behozatal 
587.578 t volt (457.279 t tengeren, 42.507 t 
vasúton érkezeti) és 103.191 t árut vittek ki 
(tengeren 39.169, vasúton 64.022 t távozott.

A behozatal nagv része élelmiszerekből, 
tüzelő- és építőanyagokból áll. Ez a behoza
tal világosan megmutatja, hogy Görögországot 
a Törökországból menekült görögök élelme
zése és lakással való ellátása nagy feladatok

elé állította s ezt iparkodik megoldani. A be
hozatalban 1929-ben Jugoszlávia áll az első 
helyen (127.803 t;  ebből 53.972 t fa. 12.405 
t cement, 13.995 t ásványok), azután Nagy- 
británnia. az Unió, Kanada, Románia, Orosz-, 
Olasz-, Franciaország és Bulgária következ
nek. Magyarország a behozatalban 10.961 t- 
val vett részt, amiből 7.902 t a burgonyára 
esett. A közép- és déleurópai gabonatermesz
tésre jellemző, hogy a Szalonikiba érkező 
búza és liszt túlnyomólag az Unióból és K a
nadából származik és csak 1930-ban jelent 
meg nagyobb mennyiségű jugoszláviai búza 
Szaloniki kikötőjében.

Figyelemreméltó jelenség az is. hogy bár 
Jugoszláviának a szabad zónán belül ú. n. 
„szabad szerb zóná t“ engedélyeztek, amely 
kellőképen fel van szerelve, mégsem ezt 
használja, hanem a szabad zónát veszi 
igénybe.

MAGVA*
R M N t a r o  AKADÉMIA 

KÖNVYJAW
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A sárkányfák szigetén.
Irta : MATOLAY TIBOR.

Három napig hajóztunk a Sza
hara árnyékában. A Zöldfoki szige
teknél kezdődött. Egyszerre csak sö
tét, ködös, piszkosszürke lett az ég 
és hamuszínű a tenger. A horizonon 
opálos, tejfehér foltok úsztak s a 
szélverte hullám taraja is tört fény
ben villant fel. A máskor gyöngyöző, 
kristálytiszta, szivárványos hab olyan 
volt, mint nyári felhőszakadás után 
a zavaros hegyi patak. Sehol semmi 
csillogás, semmi élet. Mi lehet az, 
ami hatalmasabb a viharfelhőn is 
győzedelmeskedő napsugárnál, mi az, 
ami letompítja, kioltja az óceán más
kor tündöklő színeit ? Egy másik ten
ger a Szahara !

A keleti szél az iszapkönnyű 
porszemek hihetetlen légióját sodorja 
a sivatagból az óceán tükre felé. Ez 
a porfelhő az, ami úszik, libeg a le
vegőben, elvegyül a tenger párájával, 
tikkasztó, fülledt atmoszférát teremt 
s megöl minden igazi hangulatot, 
életvidámságot és örömet. Az új-kor 
spanyol hajósai „cogula “-nak, barát
csuhának nevezték ezt az időjárást, 
mert nem ismerték az okát. A mai 
tengerész már nem ilyen poétikus 
lélek, mert ha meg is maradt a lelke 
mélyén babonásnak, annál inkább 
büszkélkedik természettudományos 
műveltségével. Persze ez a „művelt
ség“ néha sántít. Egyik ifjú hölgy
utasunk meg is kérdi a nagyszakál- 
lú csónakmesteri:

— Miért olyan szürke ma min
den ? .........—-----  , 1
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— Sok por van a levegőben, 
kisasszony 1

— Por V De honnan van por a 
vízen ?

-— Hozza a szél a sivatagból !
— Hát az a Szahara olyan po

ros ?
— Bizony poros, amióta a fran

ciák kivágták a pálmafákat 1
Mindenki nevet a csónakmeste

ren, az meg sehogy sem érti, mi van 
ezen nevetni való. 0  igy hallotta 
Fredtől, az pedig járt már Aigerban 
és Tunisban, hát csak tudja.

A jelenség különben általánosan 
ismert Európában is. Nálunk poreső
nek, véresőnek hívja a nép. Európá
ba a déli szelek hozzák s nagy te
rületen szórják szét a finom homok- 
szemecskéket. E század elején volt 
ilyen hatalmas poreső, s a Szahara 
homokja eljutott egészen Hamburg 
városáig. Geológusok 2.000.000 ton
nára becsülték a szétszitált homok 
mennyiségét.

Mintegy ezer kilométerre va
gyunk az afrikai partoktól, de a po
ros ködös látóhatár olyan szűk, hogy 
semmit sem láthatunk Boavista csip
kés körvonalaiból, pedig ez a sziget, 
mint a neve is mutatja, útjelzője 
volt valaha a vitorlásoknak. Magas, 
szaggatott partvonala teljesen bele
olvad a ködbe, bár alig néhány mér
föld választja el tőle hajónkat. Tel
jes gőzzel haladunk mégis. Nincs 
mitől tartani. A sziget partja merede
ken zuhan alá nagy mélységekbe,
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környéke nem zátonyos s egy zátony 
jelenlétét amúgy is elárulná az ilyen 
helyeken mindig nyugtalan tenger, a 
zátonyon surlódó víz tipikus moraja 
s az át átcsapó hullámok jellegzetes 
játéka. Gyakorlott szem rögtön észre
veszi a zátony közelségét. Az ügye
letes liszt türelmetlenül leselkedik a 
hídon, hátha elcsípi a partvonal egy 
parányi részét és sikerülni fog az 
első arányítás (Peilung). Az idő és a 
logg azt mutatják, hogy már itt kell 
lennünk a sziget közvetlen szom
szédságában. De az ördög nem al
szik. Jobb az óvatosság, különösen 
ilyen vaksötét időben. A hajó, anél
kül, hogy az utasok észrevennék, 
irányt változtat s egyenesen a sziget
nek tart. Negyedórás út meghozza a 
kívánt eredményt. Halványan meg
jelenik a part. A mérés és helymeg
határozás megtörténik a hídon s 
utána széles ívben vágunk neki a 
két szomszédos szigetcsoport között 
elterülő víztükörnek.

Holnap átmegyünk a ráktéritőn. 
Egyik hölgyutasunk, akinek annak 
idején sajnos nem tudtuk „megmu
tatni“ az egyenlítőt, személyes sér
tésnek veszi, hogy ráktérítő is van a 
világon. Csak akkor enyhül meg, a- 
mikor megtudja, hogy ezen a „line- 
án“ nincs keresztelő. Mindenkinek a 
holnapután jár az eszében, amikor 
majd elérjük a Kanári-szigeteket s a  
több hetes út után ismét szárazra 
léphetünk. Ha kiderül holnapra az 
idő, kora reggeltől leshetjük majd, 
hogy mikor tűnik fel a Pico de Tey- 
de, Tenerife vulkánóriásának közel 
4000 méteres, szabályos kúpja. Erre 
a pillanatra készülődik lázasan min
den utas. Fogadásokat kötnek egy
mással, hogy ki pillantja meg elő
ször a hegyet s a merészebb fiatal
ság úgy ostromolja a kapitányt egy 
helyért az árbockosárban, vagy ha 
ott nem, a hídon, mint a színigazga
tót egy ingyen prömier-jegyért a szín
ház barátai. A legtöbb utas számára 
prömiert is jelent a Teyde, különö

sen azoknak, akik még nem látták 
az Etnát s nem láttak égbenyúló 
vulkánóriásokat. De ha olyan lapos 
volna is a sziget, mint a hires Somb
rero az Antillákban, akkor is meg
volna az érdeklődés. Hiszen nincs is 
nagyobb gyönyörűsége a tengerjáró 
embernek, mint amikor megpillantja 
a partokat s felkiálthat: Föld ! Hiába 
jár ma már a legtöbb hajó előre 
megszabott útvonalon, hogy szinte 
percnyi pontossággal tudom, mikor 
hol vagyok s hiába nyújt kényelmes 
otthont s gondtalan életet a modern 
gőzös minden utasának, mégis van 
valami ebben a kiáltásban a régi 
felfedezők lázas öröméből, akik szá
mára a föld, a „tierra firme“, a 
„Festland“, a „száraz“ megváltást, 
oltalmat és pihenőt jelent.

A Pik (igy hívják röviden a Tey- 
de-t) szép, tiszta időben Afrika part
jáig is ellátszik. A régiek is igen jól 
ismerték az „Insulae Fortunatae“ leg
magasabb hegyét s Nivaria-nak ne
vezték el, mert télen át vastag hó
ruhába öltözik. Jaba király volt, állí
tólag, a szigetcsoport első tudományos 
kutatója, aki expediciós hajót küldött 
a Pik tövébe. Ptolemaeus hires' tér
képén feltünteti a Tenerifevel szom
szédos Hierro szigetet s azon át fek
teti meridiánját. Azt is tudták, hogy 
a Pik vulkáni működést fejt ki, mert 
Tenerifet a ,.tűzhányók szigetének“ 
is nevezték. Mint minden régen is
mert, hires hegynek, a Piknek is sok 
neve van. Neve természetesen azo
nos a sziget nevével. A szigetcsoport 
őslakói, a guanch nép Tehinife-nek, 
„Fehérhegy“-nek nevezte, ebből lett 
Tehinerfe, majd később Tenerife. 
Egy még ősibb neve Achinech (Acsi- 
necs). Itt említem meg, hogy a szo
kásos Tenerifla név, amit mi is a 
németektől vettünk át, hibás, mert a 
szigetnek semmi köze a Riff-hez, 
ami zátonyt és pedig korálzátonyt 
jelent.

Kora hajnalban mozgalmas kép 
tárul szemünk elé a fedélzeten. Min
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denki biztosított magának egy he- 
lyecskét a hajóperem mellett, de 
tömve van a hajó orra is. A szerte
szét heverő kötélcsomókon, a vas
macskák csigaházain, a hajóorr alatti 
kabinok szellőztető kéményein s a 
mellsőórbocra vezető kötél- és vas
hágcsókon rajzanak a messzelátóval 
felszerelt emberfejek. A reggeliző 
asztalok terítve várnak, de senki 
sem mozdul. Majd ha előbukkan a 
hegy . . .  Es minden felhőfoszlányt 
hegynek néz a felizgatott képzelet. 
Csalódások és víg tréfálkozás között 
telik az idő. Végre félhatkor mintha 
mégiscsak a Teydet látnok. Egy pi- 
rinyó, alig látható kékesszürke folt 
a szemhatáron. De növekszik 1 Min
den perccel jobban nő. Nincs két
ség : a Teyde van előttüiik! A fo
gadást senki sem nyerte meg, mert 
egy fecsegő matróz, aki ki tudja há
nyadszor járt már ezen a vonalon, 
amikor megpillantotta a neki jól is
mert foltocskát, egyszerűen felébökött 
ujjával s hamisítatlan marschlandi 
dialektusban elkiáltotta m agát:

— Da kennlz kickken, ihr Land
ratten, un’ nacha’ runta von der 
Galarie !

(Odabámuljatok, szárazföldi pat
kányok. de aztán le a kakasülőről !)

A szives invitálás siket fülekre 
talált. Senki sem mozdult. Pedig már 
ott álltak a matrózok vizes csebrek
kel és a nagy kóc-tömegekkel, mert 
a hajóorr fedélzet tisztogatása lett 
volna napirenden. Az első tiszt kény
telen volt más beosztást adni embe
reinek, mert csak nem szedhetnek le 
minden utast külön-külön a maga
választotta páholyából ? A lassan ki
bontakozó hegyóriás szépsége lebi
lincselő. Pedig most, júliusban, nem 
is olyan lenyűgöző, mint télen, ami
kor szűzi fehérségben vakít a látha
táron. Órákig tart, amig feltűnnek a 
többi csúcsok is : a Mono del Cedro, 
a Monte los Anjelos s az Espigon, 
a hatalmas vulkáni caldera-1 övező 
somma déli falának kiemelkedései.

Ezek is két és háromezer méteres 
magasságúak. Amint közelebb jutunk, 
eltűnik a Pik, de a somma oldalát 
hasogató barranco-k, a tavaszi hóié 
vájta vízmosások, mint valami föl
döntúli eke barázda-nyomai, haso
gatják szét a hegyoldalt csúcsától a 
tövéig.

Távcsővel sok érdekes részletet 
lehet látni : virágzó fondákat, gyü
mölcsös kerteket, narancs és banána- 
ligeteket, a magasabb régiókban ka- 
lászosveteményt, tengeri- és cukor
nád-ültetvényeket. A Kánaánná va
rázsolt hosszanti völgyelések, itteni 
elnevezéssel vega-k, minden jót meg
teremnek, ha elegendő vizük van. 
Amit öt kontinens termel a maga 
őserejével a világ minden részén, az 
itt egy csomóban van meg, csak kü
lönböző magasságokban. A sziget 
ősi flóráján kívül, a behozott hasz
nos és dísznövények egész seregét 
leli itt a botanikus. A világ növény
kertjének lehetne nevezni ezt a szi
gettengert, de van is akkora kivitel 
(termény, gyümölcs, dohány, nyers- 
cukor, paradicsom és burgonya), 
hogy nincs még egy olyan területe a 
földnek, ahol úgy fizet a termőtalaj, 
mint itt az óceán közepén. Pedig a 
víznek nagy ára van. Itt csapadék 
csak télen esik s egy csepp víznek 
sem szabad kihasználatlanul a ten
gerbe vesznie. A hóién és esőn kí
vül alig egy néhány forrás vize az, 
amit vízmedencékben s völgyzáró- 
gátak emelésével mesterséges tavak
ban a nyári öntözésre összegyűjte
nek. Gran-Canaria-n állandó víztőzs
de is működik; a vízmennyiséghez 
s a kereslethez képest naponta hiva
talosan megállapítja a víz árát 1 A 
vizet csatornákon vezetik a földekre, 
csak a kis zsellér vásárolja hordó
számra virágos kertjének. De még 
így is meghálálja a föld s a belefek
tetett munka. A vízlopás persze nagy 
bűn s igen szigorúan büntetik. Az 
öntözéssel kapcsolatos kérdések és 
perlekedések mindennaposak. Ezeket



2Ö4

külön bíróság intézi.
Féltizre jár az idő, mire befutunk 

Santa Cruz de Tenerife, a sziget fő
városának kikötőjébe. A város ne/ét 
a történelem magyarázza. Viera y 
Clavigo Írja „Noticias“-ában : „Bárki 
látta légyen a generálist, amint csa
patai élén, kezében a hatalmas fa
kereszttel a partra ugrott, hogy a 
parti fövenybe szúrva a keresztet, 
azt szent áhítattal és a legnagyobb 
keresztényi alázattal imádja, arra 
gondolhatott, hogy a béke követe 
ime azért jött, hogy hirdesse az 
Evangélium igéit s a keresztényi alá
zatot. De aki ezt hitte, csalódott, 
mert Alonso de Lugo hódítani jött !“ 
1493-ban szálltak partra a spanyol 
csapatok a mai Santa Cruz városa 
helyén. De nem ez volt az első kí
sérlet a szigetcsoport meghódítására. 
A portugál hajósok már a 14. szá
zad harmincas éveiben megkísérelték 
a szigetek birtokba vételét, de pró
bálkozásuk a bennszülött guancho-k 
szívós ellentállásán hajótörést szen
vedett. Béthencourt normandiai gróf, 
Enrique castiliai király segítségével, 
a 15. század első éveiben elfoglalta 
az afrikai partokhoz közelebb eső 
két szigetet, Lanzarote-1 és Fuerte- 
ventura-1, majd a következő években 
a már elfoglalt szigetekre támasz
kodva, Goméra és Hierro szigeteket. 
Gran Canaria-t azonban nem sike
rült elfoglalnia, mert partraszállás 
közben megrohanták a hegylakók és 
csatát vesztett. A csatában elesett 
ugyan a guanch király, Artemi, de 
Béthencourtnak minden kedve elment 
a további hódítástól. Unokaöccsét, ki 
Gáldar guanarteme-jének (királyá
nak), Semidán-nak unokahúgát, Te- 
nesoya-t vette el feleségül, mint hely
tartót hagyta hátra a szigeten s maga 
visszament Spanyolországba. Az első 
hódító nevét az általa alapított vá
ros, Santa Maria de Betancuria őrzi 
az utókor számára. 1478-ban a ka
tolikus királyok, Ferdinánd és Iza
bella határozzák el a többi sziget
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elfoglalását. Juan Rejon csapataival 
öt évig ostromolja Gran Canaria szi
getén Gáldar várát, a guanchok utol
só menedékét. Ezekben a harcokban 
már részt vesz Fernandez Alonso de 
Lugo is s egy alkalommal foglyul 
ejti magát Semidánt, a guanch ki
rályt ; a spanyolok magukkal viszik 
Madridba, ott Fernando névre ke
resztelik, abban a reményben, hogy 
a spanyol kultúrától megejtett ural
kodó segítségével nemcsak a Gran 
Canaria szigeteken, de a többi, még 
be nem hódolt szigeten is könnyeb
ben fognak boldogulni a bennszü
löttekkel. A conquista idejének ez a 
módszere azonban nem vált be ! A 
guanch-ok új királyt választottak, s 
a maradék sereg Fatanga zord hegy
vidékére vonult vissza, követve a spa
nyol sereg állandó támadásaitól. A- 
mikor már semmi menekvésük nem 
volt, hogy ne kerüljenek rab-sorsra, 
egy meredek sziklafalról mindannyi
an a mélységbe vetették magukat. 
1500 asszony és gyermek siratta a 
hősöket. Férfi nr'ndössze néhány 
száz maradt életben, azok, akiket a 
spanyolok a csatározások alatt fog
lyul ejtettek. Tenerife meghódítása 
szintén vérontással járt. Lugo 1493- 
ban kötött ki először. Egy évvel ké
sőbb a sziget belsejében seregét visz- 
szaverték. A hely máig a Matanza 
nevet viseli, ami vérfürdőt jelent. 
Visszavonulása közben másodszor is 
megverték seregét a guanch-ok, úgy 
hogy nem is tarthatta a szigetet s el 
kellett hajóznia. Friss csapatokkal 
tért vissza csakhamar. Talán még 
évekig eltartott volna a háborúsko
dás, ha nem tör ki a szigetlakok kö
zött a „modorra“-nak nevezett álom
kor. Ezrével pusztította ez a harco
sokat. De még igy is oroszlánok 
módjára küzdöttek szabadságukért. 
Utolsó királyuk, Taoro, mélyen a szi
get belsejében, az orotava-i völgyben 
kapta meg seregével együtt a kegye
lemdöfést. Az a kevés, aki túlélte a 
gyilkos kórt s az évekig tartott csa-



A F Ö L D G Ö M B 20&

tákat, lassan beleolvadt a hódító faj
ba, felvette a spanyol nyelvet és szo
kásokat s így a tudomány számára 
úgy a guanch faj, mint a guanch 
nyelv nyomtalanul elveszett.

Pedig sok hiába kutatott prob
lémát oldana meg ez a faj, ha nap
jainkig fennmaradhatott volna. Sokan 
a guanch-okat (ejtsd : gvancs) a Cro- 
Magnon őseurópai fajhoz tartozóak- 
nak tekintik, mig mások a berber ro
konságot vitatják. A szigeten talált 
múmiák kiskoponyájú, de magas ter
metű, kékszemű és vereses-szőkehajú 
emberfajt mutatnak. Nyelvükből alig 
maradt meg valami. Mindössze 150 
szógyököt ismerünk s így a nyelvi 
hovátartozandóság kérdését sem le
het eldönteni. A nép neve a guan 
(ember) szóból ered. ők is úgy ne
vezték tehát magukat, mint annyi 
más primitív nép a földkerekén, akik 
nem is sejtik, hogy rajtuk kívül má
sokat is teremtett az Ur. Alacsony 
kultúrájuk volt. Az Írást kezdetleges 
formájában sem ismerték. Állatte
nyésztéssel, halászattal és vadászat
tal foglalkoztak. Háziállatuk a juh 
és a kecske volt. Nagyobbára bar
langlakásokban éltek, kézzel formál
ták primitív agyagedényeiket. Családi 
életük tiszta volt, mert a nő, az anya 
és a feleség nagy tiszteletben állott 
előttük. Egy istenben, Alcera-ban hit
tek. A spanyol krónikások megemlí
tik még, hogy foglyaikkal embersé
gesen, a legyőzött ellenséggel nagy
lelkűen bántak s a fogságban méltó
ságteljes magatartást tanúsítottak. 
Ennyi az dióhéjban, amit erről az 
ősi. kihalt fajról tudunk. Gran-Cana- 
rián Atalaya barlangfaluban élnek 
még a guanch-ok legtisztább vérű, 
persze már erősen keveredett leszár
mazottai. Itt még a régi módon ké
szítik az asszonyok a cserépedényt 
és abban a gofío-t, az ősi nemzeti 
eledelt, a kecsketejjel kevert, zsírban 
hirtelen pirított, tengeri darát.

Santa Cruz nagy forgalmával, 
élénk kereskedelmével, színesre fes

tett házainak tarkaságával, üde park
jaival úgy fest a zordon anaga-i 
hegység tövében, mint a viruló, élet
vidám asszony, a vénülő, kopaszodó 
betegeskedő férj mellett. A város 
most éli fejlődése legszebb éveit, de 
az Anaga-hegység a sziget legrégibb 
röge. Ősi, töredezett, lekopott vulkán
romok összevisszasága ez a hegy- 
tömeg, akárcsak a sziget délnyugati 
részén emelkedő Siera de Teno, Erre 
a két régi rögre támaszkodva épült 
fel a fiatal, vulkánikus eredetű Teyde 
Nemcsak Tenerife, de az egész szi
getvilág is geológiailag igen nyugta
lan vidék. A nemrégen végzett vissz- 
hang-mélységmérések a szigetek kör
nyékén 3 és 5000 méteres mélysége
ket állapítottak meg oly szűk térkö
zökben, hogy fel kell tételeznünk egy 
a tenger mélyében húzódó hegylánc 
jelenkori, orogenetikus (hegyképző) 
mozgásait. A mélységben tapasztalt 
tengeri áramlások is arra vallanak, 
hogy ez a tengeralatti lánc meglehe
tős meredek oldalú lehet, mert kü
lönben ilyen áramlások fel nem lép
hetnének. Ha tekintetbe vesszük a 
Pik 3760 méteres magasságát s a 
környéken mért 5000 méteres mély
ségeket, úgy több mint 8000 méteres 
színvonal különbséget kapunk arány
lag szűk területen. A földkéreg tehát 
itt is kiegyenlítésre törekszik még, 
akárcsak a hasonló viszonyokat fel
tüntető chilei és perui partok mentén 
A még élő kéreg nyilvánul meg a 
vulkáni működésekben is. A Teyde 
ma is működő vulkán, jóllehet utolsó 
kitörése óta, ami 1704-ben volt, pi
henő stádiumában van is. A legfia
talabb krátert rejtő trachitkúp, a Pan 
de Azúcar vagy Pilon, a somma ál
tal övezett 20 kilométer átmérőjű, 188 
km2 területű canadas-circus közepén 
emelkedik. Legutolsó lávaömlése 
azonban nem ezen a kráteren át 
történt, hanem sokkal mélyebb szint
ben. A canadas számtalan repedé
sén át ma márt* csak fumarolákat, 
meleg gázokat és vízgőzt bocsát ki
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magából a vulkán s kisebb-nagyobb 
földlökések árulják el hébe-korba, 
hogy élnek a földalatti erők s ki 
tudja mikor fogja egy váratlan kitö
rés megrémíteni a nyugalomhoz szo
kott'szigetlakokat. A canadasban a 
Piken kívül még hat kisebb kénes 
krátert találni, közülük a Pico Viejo 
s a Chahorra igen tanulságosak. 
1909 november 18-án e kráterek kö
zelében egy kilenc napos kitörést le
hetett észlelni, a vulkáni működés 
azonban igen kismérvű volt, csupán 
egy hevesebb lefolyású gáz- és gőz
kitörésben nyilvánult meg. A tulaj- 
donképeni Pik kráterje kicsiny. Át
mérője 97 és 65 méter a leghosszabb 
és a legrövidebb irányban. Régebbi, 
nagyarányú működéséről tanúskod
nak azonban a canadasban található 
bombák, hamu és lávalömegek s a 
Teyde-nek az Etnához hasonló mé
retei.

T íz óra van s még mindig vár
juk, hogy elintézze hajónkat a kikö
tőhatóság. A kikötésnél nem volt 
szerencsénk, mert előttünk futott be 
két afrikai hajó s most ők vannak 
soron. A part pedig mosolyog és hí
vogat. Megbeszélem utitársammal, 
egy vígkedélyű, német operaénekes
sel, hogy nem várjuk be az „Abfer- 
tigung“-ot, szökni fogunk. Ez ugyan 
tilos cselekedet, de annál izgatóbb. 
A gyümölcsárusok csolnakjai ott raj
zanak a hajó körül. Előkerítek egy 
kötelet és a hátsó fedélzet alacsony 
palánkjához kötöm, senki sem látja, 
miben sántikálunk. A kötélre keresztbe 
deszkát erősítek s lovagló ülésben 
mímelem, mintha a hajó oldalát fes
teném. Megszokott kép minden ki
kötőben. Odaintem az első csónakost. 
Narancsot, chirimoyat, paltast és hím
zéseket árul. Mozgó vegyeskereske
dés. Aztán alkuba bocsátkozom az 
islenoval.

— Mennyiért viszel ki a partra?
— Nem lehet, Uram, még nem 

szabad a hajó 1
— Nézd, engem a kapitány bün

tetésből szolgálatban tart, pedig sze
retnék a partra jutni, mert itt él vala
kim . . .

— Miért büntetett meg a kapi
tány Ur ?

— Hm . . .  — elkezdtem aka
dozni, mert ilyen részletes vallatásra 
nem voltam elkészülve — hát, de 
kell ezt neked tudnod ? — vágtam 
ki magam.

— Házi büntetés, avagy a ha
tóság előtt is lesz folytatása ? — fag
gatott tovább a flettero. Észbe kap
tam.

— Persze, hogy csak aféle házi 
fenyítés ! A hatóságoktól ne félj 1 Na 
mennyiért vállalod ? — A csónakos 
megcsóválta a fejét.

— Ha embert öltél volna, akkor 
segítenék, de csak rossz fát lettél a 
tűzre, hát csak festegesd tovább a 
bárkádat! — Láttam, hogy ezzel a 
regényes észjárással nem boldogu
lok, hát fordítottam egyet a dolgon.

— Mennyit árulsz ki délelőtt ?
— Ha jól megy, 10 pesetát.
— Rendben van. A partig és 

vissza egy óra. Ezért az óráért kapsz 
kerek 10 pesetát és segítek evezni 
is. A flettero kiderült.

— Hát miért nem mondta az Ur, 
hogy milliomos ?

A többi ment már magától. Egy 
ugrás és a csónakban voltam. A 
flettero az evezőkhöz nyúlt, de lefog
tam a karját.

— Várj, most jön a másik I
— Kicsoda? — kérdezte ijedten.
— A gyilkos S — és felmutattam 

a kötélre, amelyiken macskaügyes
séggel kúszott le utitársam. A flettero 
elnevette magát.

— Nemcsak pénzed van, de 
szereted a tréfát is 1

Jó üzlet volt mindhármunknak. 
A csónakos keresett 20 pesetát s mi 
nyertünk közel három órát, mert ha
jónkat csak déli harangszó után nyil
vánították szabadnak a hatóságok s 
hol voltunk mi már akkor 1

A város fecskefészekszerűen, mint
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egy nagy aréna bámul le ránk. A 
kis csónakból sokkal tekintélyesebb 
képet nyújt. Sík területe alig van s 
csak a mólók környékén ; az utcák 
minden irányban a hegynek kapasz
kodnak. A sok régi templom és erőd
torony közül idelátszik az Iglésia de 
la Concepcion fekete, csapott tetejű 
tornya, a város jelképe. Ebben a 
templomban őrzik a hódító Lugo fa
keresztjét s azt az angol zászlót, amit 
a bátor portenos Nelson admirálistól 
ragadott el 1797-ben, amikor az an
golok ráéheztek Tenerifere s haddal 
támadták meg a spanyol erődöket. 
A kereszt tanúság arra, hogy meghó
dították, a zászló, hogy meg is tudták 
tartani a szigetet.

A parton felkapaszkodunk az 
első autoomnibusra, aminek oldalán 
ott virít : „La Laguna“. Chilében és 
Buenos Airesben megszoktam, hogy 
az omnibust „gondola“-nak hívja a 
nép, de máig sem tudom, miért hív
ják Tenerifen „gnagua“-nak, „cse
csemődének. Mindegy 1 A mi 80 ló
erős csecsemőnk nekidurálta magát 
a meredeknek s vígan duruzsol a 
kígyózó úton. La Laguna városa a 
sziget szellemi központja. Mig Santa- 
Cruznak 82.000 lakosa van s főleg 
kereskedelmi centrum, addig La La
guna az álmodozó mezővároska ; a 
régi fővárosból visszavedlett nyaraló
teleppé és a tudományok és művé
szetek otthonává s alig 20.000 lako
sával mégis domináló szerepe van. 
A pénz tehát mégsem minden ! A 
fekvése nemcsak szép, de kellemes 
is, mert 600 méternyire van a tenger 
felett s a passzát szél kellemesen 
hűti. Az út a calle Alfonso XIII., 
majd egy széles fásított téren át s a 
várost elhagyva, több vízmedence s 
egy csomó szebbnél szebb nyári la
kás és palota között halad. A kertek 
valóságos virágerdővel borítottak. Ne
héz terjengős illat árad szét a leve
gőben. Nem lehet a különböző virág
szagokat megkülönböztetni. Az ide
genre bódítóan hat és zsongítja az

idegeket. A tájék típusosán afrikai. 
A kilenc kilométeres út után mintha 
egy másik világban volnánk. A levegő 
feltűnően frissebb és könnyebb. A 
bus a Plaza de los Adelantados kö

zepén virágzó plumbago bokrok kö
zött áll meg. A téren sorban virít az 
a tengersok virág, amit az európai 
csak a virágházból ismer: dáliák, 
fuksziák, georginák színes tömege 
hullámzik a langyos szélben. A kör
nyező házak falán a futónövények 
zöldje élesen elüt az egyszerű va
kolatlan téglafaltól, mert mint a leg
több spanyol vidéken, itt is divatos 
az az egyszerű építésmód, hogy a 
falakat nem vakolják s nem díszí
tik. Nincs szebb dísz, mint a futó nö
vény !

Keskeny, csavargós, gömbölyű- 
rekopott kövekkel kirakott utcákon 
keressük a Fogantatás templomát a 
lagunai Iglésia de la Concepciónt. 
1511-ben építették. A sziget legrégibb 
temploma. Valaha a guanch királyo
kat és előkelőket itt keresztelték meg 
a hódítók. A templom külseje ros
kadozó magtárra emlékeztet. Szabá
lyos négyszögben van építve s csak 
különös formájú tornya árulja el ren
deltetését. Belül annál csodálatosabb. 
Századok művészi fafaragása káp
ráztatja el a szakértő szemét is. Vi
lágjáró angolok serege van éppen a 
templomban, amikor belépünk. Egye
bet sem hall az ember, mint az ál- 
mélkodás szavait.

— Ilyen nincs sehol a világon I
— Ezt hiába keresi az ember 

Olaszországban !
— Hihetetlen, hogy itt az óceán 

közepén . . .
Elmosolyodom. És megértem, 

hogy miért csak itt, az óceán köze
pén 1 Mert itt béke van, nyugalom, 
mosoly és derű. Itt nem siet senki, 
itt mindenre van idő, itt lehet elmél
kedni és elmélyedni munkában, mű
vészetben és hitben. A főoltár több
féle színes fából gazdagon van fa
ragva, de még a falak burkolata is
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faragott az oltár körül. A szószék, hi
hetetlen türelemmel, egyetlen darab 
törzsből van kifaragva. A csillároka 
régi gyarmati stílusban talán legré
gibb darabjai a templomnak. A ke
resztelő kút elkopott a sok haszná
lattól, hiszen több mint 400 éve áll 
benne víz s ki tudja hány ezren 
és ezren nyúlnak bele évente, hogy 
meghinthessék magukat a szentelt 
vízzel.

Ide egy macskaugrás a város 
széle. Kisétálunk. Előttünk visz az út 
Tacoronte felé, a sziget túlsó olda
lára. Egy kiszáradt vízgyüjtőmeden- 
cére esik a pillantásunk. Egy hónap
pal ezelőtt még szép tavacska lehe
tett benne. A tájék olt, ahol nem 
öntözik s ahol nem éri a tengeri pára, 
meglehetősen kiégett, összeaszott. 
Villasorok közt megyünk vissza és 
felkeressük az Universidad de San 
Fernando-1, Tenerife hires egyetemét, 
ahol nemcsak egy nagyszerű 30.000 
kötetes könyvtár várja a speciálistát, 
aki idetéved, hogy tanulmányozza ezt 
az istenáldotta földet, hanem egy tö
kéletes múzeum is. A múzeum egy 
öreg kolostorban van elhelyezve. 
Megilletődve lépünk be a kapuján. 
Karcsú derekú pálmák állnak őrt az 
udvaron, a négyszögletes pátion, és 
oszlopokon nyugvó, széles árkádok 
ásítanak körbe-körbe, oly tökéletes 
harmóniában, ahogyan csak a régiek 
tudtak gondolkozni és építeni. Az ud
var hatalmas méreteivel hat és még
is tele van. Gondolkozni kell, hogy 
mivel? Máshol egy ilyen szabad tér 
rideg és unalmas, vagy börtönszerű 
minden nagysága mellett. Itt a színek 
százai fonják, szövik össze a nagy 
méreteket egy meghitt miljővé. Virág 
virág hátán, szobrok, szökőkutak, 
pálmák, várszerű kiszögellések ár
nyékában. Az égen a nap mosolyog 
s mintha félne, csak úgy félszemmel 
pislant be az udvarba A toronyban 
delet kongat a harang.

Fiatal szerzetes a' vezetőnk. Ter
mészettudós, de szívesen és hossza

san magyaráz a guanch múzeumban 
is. Idevaló, szereli a hazáját s nem 
adná ezt a harmadfélezer négyzet- 
kilométeres szigetet egész Castillaért. 
0  figyelmeztet arra is, hogy nézzük 
meg a Villa Benitezt Santa-Cruzban, 
ahol a legtöbb guanch emlék van 
kiállítva. Sajnos, hajónk korai indu
lása miatt erre nem volt már időnk. 
De valósággal elemében van ez a 
fiatal pap, amikor a természetrajzi 
osztályt mutogatja. Igen szép a kő
zettani s a geológiai gyűjtemény s a 
vulkanologus számára sok értéket 
jelent, de legérdekesebb a kanári- 
gyűjtemény. Elő kanári madarat ma 
a német Harz-ban többet látni, mint 
a szigeten, ahol szinte kipusztult már, 
de kitömve itt van egyrakáson ennek 
a madárfajnak minden eddig ismert 
változata. A szerzetes ajánlkozik arra, 
hogy átkísér minket a Santo-Domingo 
kolostorba is, melynek udvarán él a 
még megmaradt sárkányfák egyik 
szép példánya. Örömmel elfogadjuk 
kíséretét.

A kipusztult guanch nép pusztu- 
Ióban lévő szent fája a sárkányfa, 
amelyről annyi legenda jár szájról- 
szájra. Első tudós vizsgálója maga a 
nagy Humboldt volt, aki 1799-ben, 
amerikai útja alkalmából látogatta 
meg Tenerifet. A fa valamikor még 
erdőségeket alkotott a szigeteken, s 
foszilis leletek tanúsága szerint a har
madkorban Közép-Európában is ott
honos volt. A régi spanyol okmá
nyok még mint a sziget legismertebb 
fáját emlegetik, de^minél jobban kö
zeledünk a mai korhoz, annál keve
sebb sárkányfáról történik említés. 
Humboldt egy erdőt ir le; 1884-ben 
Christ botanikus még százával látta 
a sárkányfát, napjainkban Pütter 
mindössze 70 példányt számolt össze 
az egész szigeten. Ezeket a máig 
megmaradt emlékeket a spanyol kor
mány a természeti ritkaságokat meg
illető védelemben részesíti.

A sárkányfáknak az a legendás 
hírük, hogy a világ legöregebb fái.
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Az 1857-ben kidőlt orotavai faóriásról 
szentül hitte mindenki, hogy egy hat
ezeréves élet szűnt meg, egy olyan 
fa dőlt ki vele, amelyik még a fá
raók korában csírázott ki az anya
földből s már több ezer éves lombja 
vetett árnyékot, amikor Plinius „Insu
lae Fortunatae“-nak nevezte el a fa 
hazáját. Humboldt így ír e fáról :

„Azt bizonygatják, hogy ez a 
törzs már a 15. században is ilyen 
vastag volt, mint manapság s egy 
régi okmányban határfának van fel
tüntetve. Magassága 50—60 láb, s 
kerülete, a gyökerek felett megüti a 
45 lábat.“

A ma is élő faóriások közül az 
Icod de los Vinos melletti 22 méter 
magas, a Realejo Bajo határában ta
lálható 15 méteres s a iagunai ko
lostorkertben ápolt óriás is 9 méter 
magas. Az icodi fát 3000, a lagu- 
nait 1500 évesnek becsülték.

Ha Humboldt adatait összeha
sonlítjuk az icodi fa méreteivel, 
azt látjuk, hogy az icodi fa jóval 
nagyobb, mint annak idején az oro
tavai volt. Az orotavai fa méretei 
1799-ben : átmérő 14 méter 60 cen
timéter, magasság 15—18 méter; az 
icodi 1925-ben (Pütter mérése szerint): 
átmérő 17 méter 50 centiméter, ma
gasság 22 méter. Az icodi fát azon
ban többen megmérték. 1857-ben 12 
méter, 1881-ben 14 méter 50 centi 
méter, 1925 ben pedig 17 méter 50 
centiméter volt az átmérője. Az átla
gos évi vastagodása tehát 8centiméter. 
Ha most már ezzel a mértékszám
mal számítjuk a fa korát, arra a meg
lepő eredményre jutunk, hogy a fát 
1750 körül ültethették s ha azt is te
kintetbe vesszük, hogy fiatalabb ko
rában gyorsabban vastagodott, a fa 
maximális életkorát 185 évre kell be
csülnünk. (Pütter).

Pütter botanikus még egy másik 
korszámítással is megpróbálkozott. A 
sárkányfa minden 8—11. évben, má
sok szerint minden 12. évben virít. 
A fiatal fa első virágzása után 2—12

elágazást lehet leolvasni a fán, a 
többi virágzás után legfeljebb 4—5 
elágazást. Öregedő fáknál a virágzás 
után már csak egyetlenegy új hajtás 
keletkezik. Az a kérdés tehát, hány 
ilyen virágzó időszakot élt át a fa ? 
Az icodi óriás 11 elágazást mutat, 
de egyes gályáin 13 elágazás is van. 
Ha megszorozzuk a 12 éves idő
szakkal, 12.13= 156 évet kapunk. Ez 
az idő kevésnek látszik. Valószínű, 
hogy a virágzó periódus tartama hosz- 
szabb. Ha 25 esztendejével számít
juk, 325 évet kapunk. A feltehető mi
nimális és maximális életkor tehát, 
külömböző periódussal számítva, így 
alakul : icodi fa min. 88, max. 275 
év, a realejoi 72 és 225, a Iagunai 
64 és 200 év. Ez a három fa a ma 
élő fák között a legvastagabb Tene- 
rife-n, tehát valószínűen a legöre
gebb is.

Azt kérdezhetné most valaki, mi
re való ez a sok számítgatás, hiszen 
ki kell egy ilyen fát vágni s megkell 
számolni az évgyűrűit. Igen ám, de 
ez az, amit nem lehet megtenni, mert 
a sárkányfának nincsenek évgyűrűi. 
A sárkányfa, tudományos nevén Dra
caena draco, egyszikű növény, s így 
nem is lehetnek évgyűrűi. A liliom
félék családjának egyik génusza s 
mintegy 40 faja ismert az Ö világ 
subtropikus vidékein. Mindannyian 
cserjék és fák, lándzsa alakú leve
lekkel, fehér virágokkal. A sárkányfa 
köztük a legnagyobb, levelei kard- 
alakuak s 40—60 cm. hosszúra is 
megnőnek. Bogyótermése szép, na
rancsszínű. A törzs legalól, a gyö
kérzete felett, a legvastagabb s az 
első elágazások csomópontjáig vé
konyodva, karcsú alakot tüntet fel. 
Az elágazó gályák szabályos szim
metriában, majdnem architektoniku- 
san helyezkednek el, teljes körben 
s ily módon a lombkorona belsejé
ben tágas hely van s mindig ár
nyékos.

A Iagunai fa a kolostor-kertben, 
jobban mondva a gazdasági udva-
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ron, egy meredekebb hegyoldalban 
nő a kolostorfal szomszédságában. 
A fán 5 méter magasban van a lomb 
természetes lugasa s oda, a fához 
támasztott létrán kényelmesen fel is 
lehet sétálni. A lugasban kényelme
sen elfértünk mindannyian, pedig itt 
a fánál találkoztunk hajónk hat uta
sával. akiknek nevetve s nem kis 
bosszúságukra meséltük el, hogyan 
jutottunk partra.

A fa veres színű gummigyantát 
ad. Ez összehúzó tulajdonságú s 
ezért a gyógyászatban, de színe mi
att a lakk- és, festékiparban is fel
használják. Állítólag a guanch-ok 
múmiák praeparálására is a sárkányfa 
„vérét“ használták fel. Valószínű, 
hogy az egykor nagy kiterjedésű er
dőségek is a kanári-sárkány vér fakasz- 
tásának estek áldozatul a századok 
folyamán. Ma ültetvényekkel kísérle
teznek, de úgy látszik kevés ered
ménnyel.

A köztudat ma is ezerévről tud s 
az isleno dehogy is hiszi el, hogy a 
kolostor már régen fennállott, ami
kor valaki elvetette magját.. . Es mégis 
igaz valami a legendás öregségből ! 
Nem a fák öregek, de a fajtájuk. 
Több millió éves a faj, élt már a 
harmadkor ránk nézve idegen vilá
gában is, s most fog elpusztulni sze
münk láttára.

Utitársainktól megtudjuk, hogy 
hajónk csak este 10 órakor indul. 
Többen elhatározzuk, hogy megkí
séreljük a lehetetlent, legfeljebb le
maradunk a hajóról . . . Gyorsan 
autót szerzünk.

— Hová ? A kikötőbe ? — kérdi 
a jámbor taxis.

— Arafo! A legrövidebb úton, 
megállás nélkül, tempó 80 kilométer ! 
Ott megvár. Este vissza a kikötőbe. 
% 10-re a hajón kell lennünk !

— És amíg én várok a géppel, 
hová mennek az urak ? — kérdi a 
kocsivezető.

— A Pedro-Gil hágóra, megnéz
zük a Teydet,

A soffőr valami olyat mormogott 
magában, hogy hamarabb eszi ő meg 
a Teydet. mintsem mi megmásszuk a 
hágót, de rántott egyet a vállán. Utó
végre ő nem tehet arról, hogy bolon
dok is vannak a világon !

Az autó röpít is már a követ
kező pillanatban. Lefelé megyünk s 
mintegy félúton a kikötőbe vezető út
vonalon, élesen jobbra kanyarodunk. 
300 méteres magasságban halad az
tán tovább, kietlen, kopár vidéken, 
aminek egyhangúságát itt-ott szakít
ják meg a tamariszkusz bokrok és a 
kaktuszok. Agavet is látni elvétve. 
Feltűnik, hogy a magasabb régiók
ban jóval dúsabb ez a szegényes 
növényzet is. Ott már a tenger pá
rája szolgáltatja az éltető nedvet. 
Hegyen-völgyön visz az út, a barran- 
co-kat széles kígyózó útban íveli. Át
rohanunk San Isidro falun. Jelenték
telen apró falucska. Szemben fekszik 
Igueste de Candelária, búcsújáróhely 
s egy fenyőerdőben van elrejtve. In
nen megint lefelé haladunk s majd
nem a tengerpartján érjük el Cande- 
lária-t, a sziget legnagyobb búcsú
járóhelyét, ahol egy csodatevő, igen 
régi képet őriznek; a legenda szerint 
ez a kép már a hódítás előtt a gu- 
anchok birtokában volt s az ősi nép 
is tiszteletben tartotta a képet s tu
dott misztériumáról. Az arafoi szik
lák felé visz most az út. Feltűnik 
Arafo vulkánja is, amely 1705-ben 
működött utoljára s akkor egy szé
les lávafolyamot öntött ki magából. 
Az út ketté ágazik. A miénk nyu
gatnak a hegyek közé visz. Né
hány perc múlva Arafo házai között 
tülköl a gép. A kocsivezető előleget 
kap és külön jutalmat, mert a 40 ki
lométeres utat, rossz úton rövid óra 
alatt tette meg.

A sofőr vezető után kereskedik. 
De nem akad hirtelenében s ezért 
egyedül vágunk neki az útnak. Raj
tam kívül van még egy úr a társa
ságban, aki szintén járt már az An
dokban s otthonos az 5—6 ezer mé-
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(eres hegyvilágban. Mi ketten állunk 
az élre. Három óra alatt fel kell jut
nunk a hágóra, ha még látni aka
runk valamit. Két órát szántunk a 
visszajövetelre. Ha minden jól megy, 
marad még két óra az autóútra és 
a hajóraszállásra.

A barianco de Chinguora-ban 
visz az ösvény. A passzát szélárnyé
kában vagyunk. Ez a növényzeten 
is meglátszik. Alig nő valami s csak 
itt-ott találunk egy-egy szebb növésű 
agavet, kandeláber-kaktuszt. A vízfo
lyás mélyebb, árnyékosabb részein 
törpenövésű kanári-pálmát, s félsiva
tagos bozótokat látni. A hegyoldalak 
meredekek és a szikla igen törékeny. 
Körülbelül 900—1100 méter magas
ban változik a növényzet képe. A 
változás igen gyors és feltűnő. Oka 
az, hogy ebben a régióban állandóan 
nedves a levegő, mert benn vagyunk 
a felhők zónájában. Ez a zóna Te- 
nerifen 1600 méteres magasságig tart 
s ebben a zónában vannak a gyü
mölcsösök, gesztenyések, itt terem a 
bor, a dió, a kalászosok mind. Per
sze a mi barranconk szegény. A har
madik régiót a fenyő és a havasi 
törpenövényzet jellemzi. Mi ide ma 
fel sem jutunk, mert a hágó kb. 1200 
méter magasban van. Az út egyre 
gyalázatosabb, de gyalogszerrel sok
kal gyorsabban jutunk előre, mintha 
öszvérekkel indultunk volna útnak. 
Öszvér csak akkor kell, ha az em
ber tovább megy a canadasba, mert 
a hideg éjjelek miatt bő táplálékot s 
meleg takarókat kell magával vinnie.

Az utolsó útrészlet igen meredek. 
Valahol le is térhettünk a jártabb 
öszvérösvényről, mert alig találunk 
nyomokat. Eddig a konzervdobozok 
igen jó útjelzőknek bizonyultak. (A 
kultúra áldása !) Végre is megunjuk 
a kacskaringós vargabetűket és neki
vágunk a meredeknek. Lassan, lé- 
pésről-Iépésre haladhatunk csak a 
sikamlós talajon, de mindközelebb 
látjuk a hőn óhajtott sziklaperemet. 
Annak ellenére, hogy szakad rólunk

a veríték — fázunk, hiszen a sub- 
trópusból egyenesen a mérsékelt égöv 
alá kerültünk. Az exotikus hegyvi
déknek ez az átka. Nem temperatura 
különbségek vannak (mert ez meg
van minden hegyvidéken) de klima- 
különbségek! Ezt csak az érti meg 
igazán, aki ilyen túrát lesz. De en
nél is rosszabbak a chilei központi 
Andok, ahol 40 fokos hőségben kell 
elindulni, viztelen, rulo területeken át, 
órákig gyalogolni, míg elérjük az el
ső nothofagus erdőket. Itt megint van 
víz, de nem sokáig, mert a „mérsé
kelt“ zónának vége s jön az újból 
viztelen firnalatti régió, azzal a kü
lönbséggel, hogy itt a napon még ége
tő meleg van, de az árnyékban már 
fagy s növényzet alig van. Vízhez az
tán megint csak 4—4500 m. magas
ságban jut hozzá a vándor : a hóból 
olvasztja. Ilyenek lehetnek aTeyden 
is a viszonyok. Alól trópus, aztán 
mérsékelt, magasabban norvégjai kli- 
ma, legfelül sarki hideg.

A hágót elértük, de nincs ben
ne köszönet! Olyan ködös a levegő 
idefennt, hogy alig látunk valamit a 
hegyvidékből. A Nap bujósdit játszik. 
Ki-kikukkan a felhőíoszlányokból, se- 
színűre festi a tájat. Erős szelünk is 
van. A fényképező gépek előkerül
nek s várjuk az alkalmas pillanatot. 
A szomszédban a Monte Isana 2000 
méteres tömege uralkodik a tájon. Itt 
meteorologiai állomás is van. Ha 
nem kellene visszamennünk, az ob- 
servatóriumban kényelmesen eltölt 
hetnénk az éjjelt. Hiába várunk egy 
rövid félórát.

Lefelé gyorsabban tesszük az 
útat, mint hittük. Kiderül, hogy még 
van egy félóránk evésre, ivásra. Fon- 
da-t keresünk. Az egyik korcsma fa
lán ki van Írva :

Quien come nisperas
y bebe cerveza
y beza a máj eres viejas
—ni come, ni bebe, ni beza . . .
Ami magyarul annyit jelent, hogy



aki naspolyát eszik, sört iszik és öreg
asszonyt csókol, az nem eszik, nem 
iszik s nem tudja mi a csók . . .  Ez 
elég biztatóan hangzik. Belépünk. A 
bor jó volt, a kecskesült is Ízlett, de 
a korcsmárosné olyan öreg volt, hogy 
gyanúba vettük, hátha ő ültette el a 
sziget valamennyi sárkányfáját.

Világító reflektorokkal siklottunk 
hazafelé. A „haza“ a hajót jelentette 
még további tíz napra. A hajólépcsőt 
éppen idejében fogtuk el. A csónak- 
mester mérgelődött is, hogy ilyen ké
sőn járunk „haza“. Néhány finom ka
nári cigaretta kibékítette.

— Aztán látták-e azt a fát, amit 
még Noé ültetett ezen a szigeten, 
amikor a bárkájával errefelé kószált ? 
— kérdezte tőlünk nagy komolyan.

— Láttuk h á t!

— Cseppentettek a véréből a föld
re ? — kérdezte tovább. Ez a kérdés 
magas volt mindannyiunknak, meg
kérdeztük hát, mire jó az, s hogyan 
kellett volna azt csinálni.

— Az ember megszurja a kér
gét, de vigyáz ám, nehogy a kezére 
érjen a vére a fának, mert menten gyó
gyíthatatlan sebet ejt. Ha pedig óva
tosan a földre cseppent belőle s el
mond három miatyánkot, tűz csap 
fel azon a helyen és menten teljese
dik minden kívánsága !

Nem vagyok irigy természetű, 
közre adom ezt a biztos receptet, 
azok számára, akik még ki is pró
bálhatják. Én sajnos nem próbáltam 
ki a kolostorkertben, de ha hama
rább tudom meg, bizonyosan kipró
bálom.

Lahor, a Pandzsáb fővárosa.
[ r t a ; B A K T A Y  ERVIN.

A Pandzsáb egyike India legér
dekesebb és legjellemzőbb vidékei
nek, s fővárosa, Lahor (Lahore) In
dia legfigyelemreméltóbb városai közé 
tartozik. Sajnos, az Indiát látogató 
turisták rendesen elkerülik, vagy job
ban mondva kénytelenek kihagyni 
útiprogrammjukból Lahort s a Pand- 
zsábot. Az a két-három hónap, ami 
az Indiába utazó turistának már úgyis 
tekintélyes idő, túl rövid ahhoz, hogy 
India minden tájának legalább fon
tosabb helyeit sorra lehessen láto
gatni. Pedig Lahor minden tekintet
ben megérdemli, hogy megismerked
jünk vele. Nemcsak a múltak sok je
lentős és érdekes emlékét őrzi, de a 
fejlődő, modern Indiának is egyik leg
fontosabb kulturközponlja

A Pandzsáb külön kormányzóság 
a brit-indiai impériumban. Különösen 
katonai szempontból fontos lerület, 
mert úgyszólván „hinterlandja“ India

legsebezhetőbb pontjának, az észak- 
nyugati (afghán) határvidéknek. De 
rendkívül fontos ez a terület gazda
sági szempontból is, amennyiben a 
Pandzsáb földmívelése igen fejlett fo
kon áll India más vidékeihez viszo
nyítva, amit az óriási kiterjedésű, ki
tűnően kiépített öntözőcsatorna-háló
zat is bizonyít. A pandzsábi földbir
toklási rendszer is elősegíti a mező- 
gazdaság fejlődését. Kevés az úgy
nevezett kötött birtok, amelynek bir
tokosa voltaképen csak haszonélve
zője a kisebb-nagyobb parcellák örök
bérleti jövedelmének, de nem járul
hat hozzá a gazdasági eljárások fej
lesztéséhez, modernizálásához, mert 
az apró örökbérlők, akiktől nem sza
badulhat meg, úgy gazdálkodnak, 
ahogy akarnak. Ez a régimódi rend
szer főleg az Egyesített Provinciák
ban (United Provinces) otthonos. 
Pandzsábban, néhány tekintélyes
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nagybirtokon kívül, a föld a kisbir
tokos parasztság kezén van. A pand- 
zsábi rájat (földmíves) lúinyomórész- 
ben az értelmes és talpraesett dzsát- 
ok sorából kerül ki, s ezek sokkal 
nagyobb mértékben fogékonyak a 
haladás és újítás szelleme iránt, mint 
a gangeszsíksági vagy a középindiai 
nép.

A dzsát-ok nem árja fajból szár
maztak, hanem valószínűleg az egy
kori fehér-hun (ephtalita) s más török
fajú hódítók utódjai. Jórészük a szikh 
vallásfelekezethez tartozik, de tekin
télyes számban akad köztük hindu 
vallású, sőt mohamedán is. A Pand- 
zsáb egyébként ősidők óta különböző 
fajok nagy vérkeveredésének színhe
lye volt, ami igen előnyös hatással 
járt a népességre nézve. Ind árja, tö
rök-turáni, perzsa-iráni, s arab-sémi 
vér vegyült el a pandzsábiakban, de 
a Nagy Sándor utáni görög települé
sek nyugati árja vérsége is hozzájá
rult a faj kialakításához. Ez az egész
séges keveredés erőteljes, értelmes és 
mozgékony fajt hozott létre. Minda
mellett az egyes népcsoportok közt 
észrevehető különbség mutatkozik, 
ami részben vallási szokásokra — 
pl. a hinduknál a kasztszabályokban 
szentesített endogámiára — vezethető 
vissza.

Lahor lakóságában is a szikh 
elem az uralkodó, bár úgy a hindu- 
ság, mint a mohamedánság tekinté
lyes hányadot tesz ki. A szikheket 
messziről fel lehet ismerni jellegzetes 
turbánkötésükről és a hosszú, nyirat- 
lan szakáiról, amelyet némelyek zsi
nór köré csavarva, kétoldalt felkötve 
viselnek. A szikh vallás utolsó feje, 
Gur u Gobind Szingh (18. szd. elején) 
elrendelte, hogy a szikhek ne nyírják 
a hajukat és szakálukat. Ehhez az 
előíráshoz még a máskülönben egé
szen modern, angolosan öltözködő 
szikh szerdárok (nemesek) is ragasz
kodnak, úgy hogy hovatartozásukat 
első pillantásra elárulják a szikh tur
bán alól a tarkón kikunkorodó nyi-

ratlan hajszálak s természetesen a 
szakái. Hosszú hajukat a turbán alatt, 
a fejtetőn szoros kontyba csavarva 
viselik. A szikh testvériség ez ismer
tetőjelének szinte magasztos jelentő
séget tulajdonítva, az orthodoxok le
nézik az úgynevezett szehedzsdúri 
(„kényelmes“) szikheket, akik a szikh 
vallás alapítójára, az utolsó vallás
főnél sokkal liberálisabb Guru Ná- 
nakra hivatkozva magukat „Nánaki 
szikheknek“ nevezik és nem ragasz
kodnak a nyiratlan haj- és szakálvi- 
selethez. Ezek azonban az elenyésző 
kisebbséget képviselik. A hinduknak 
és a mohamedánoknak is megvan
nak a maguk külső jellegzetességeik, 
úgyhogy a már tapasztaltabb idegen 
is könnyen felismerheti Lahor utcáin 
és bazárjaiban a különböző feleke
zetek tagjait. Megjegyzendő, hogy a 
szikh vallás bizonyos tekintetben re
formált hinduizmusnak tekinthető, ez
ért a hinduk és szikhek közt nincs is 
semmiféle súrlódás, sőt igen gyakori, 
hogy a hindu templomokba szikhek 
is betérnek. A hindu-mohamedán 
egyenetlenkedések alkalmával a félig- 
meddig semleges szikhek sokszor bé
kítő, közvetítő szerepet játszanak.

Lahor igen régi város. A Kr. u. 
10. századig hindu uralkodók szék
városa volt, de a 11. század elején 
Mahmud Gházni, az első sikeres in
diai mohamedán hódító kezére 
került. A különböző mohamedán 
inváziók, amelyek Afghánisztán felől 
nyomultak be Indiába, útjukban ta
lálták Lahort és a muzulmán hódítók 
hosszabb-rövidebb időre meg is száll
ták a várost. Jelentékeny szerephez 
azonban csak akkor jutott, amikor a 
mogul uralom megszilárdult Hindusz- 
tán földjén. Nagy Akbár (uralkodott 
1555—1605), de még inkább Dzse- 
hángir (uraik. 1605—1627) nagymogul 
országlása alatt Lahor előkelő szere
pet játszott a nagymogul birodalom
ban. Dzsehángir szívesen tartózkodott 
Lahorban s a régi várat sok új, pom
pás épülettel ékesítette. Utóda, Sah
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Dzsehán nagymogui (uraik. 1628— 
1658), Delhi és Ágra nagy fejlesztője, 
Lahorban is sokat alkotott. De a leg
több és legszebb mogul emlék La
horban Dzsehángir, vagy jobban 
mondva e nagymogul szép és tehet
séges feleségének, Nur Dzsehánnak 
a nevéhez fűződik.

A Pandzsábban a mogul uralom 
alatt fejlődött egyre erősebbé a szikh 
mozgalom. Dzsehángir nagymogul 
uralma idején szenvedett vértanúha
lált épen Lahorban a szikhek ötödik 
Guru-ja (vallási feje), Guru Ardzsan. 
A mohamedán uralom veszélyt látott 
a hindu vallásból alakult s a hinduk
hoz húzó szikh közösségben, s a val
lási elfogultság, az intolerancia, mint 
annyiszor a világtörténelemben, a 
Pandzsábban is épen az ellenkező
jét érte el annak, amit el akart érni. 
Az üldözés és elnyomatás nemhogy 
Csökkentette volna a szikhizmus fej
lődését és hatását, hanem még in
kább erősítette. Guru Ardzsan halála 
után á békén tűrő szikh szellemet 
harcias irányzat váltotta fel. A hato
dik Guru, Har Gobind Rai, már ka
tonai szervezetté kezdte formálni a 
szikh férfiak vallásközösségét és fegy
verrel a kezében nem egy sikert vívott 
ki a mohamedán uralommal szemben. 
A kilencedik, utolsó Guru azonban, 
a már említett Gobind Szingh, telje
sen átformálta a szikh vallást, ameny- 
nyiben „Khálsza“ (A Tisztultak Szö
vetsége) néven katonai szervezetté, 
harcias nemzetté alakította szikhjeit. 
Minden férfi születésétől fogva a har
cosok rendjébe tartozott és, rádzsput 
mintára, a Szingh (Oroszlán) szót 
függesztette nevéhez. Ezzel rendkívül 
megerősítette a szikhek helyzetét, bár 
a reform szellemi szempontból min
denesetre visszaesést jelentett. Guru 
Gobind Szingh nemcsak mint nagy 
vallásfő, hanem mint nagy nemzeti 
hős él a pandzsábi szikhek és hin
duk emlékezetében. Kétségtelen, hogy 
India egyik legjelesebb szabadság- 
harcosa és államférfia volt. Államfér

fim előrelátását igazolja az a rendel
kezése, hogy — az esetleges jövendő 
reformoknak elejét veendő — kinyi
latkoztatta vallásfői tekintélye alapján, 
hogy Isten akarata szerint ő a szikhek 
utolsó Guruja, halála után nem sza
bad'több vallásfőt választani, a tör
vények, amelyeket ő adott, végérvé
nyesek, s a Guru szerepét azontúl a 
Granth Szaháb, a szikhek szentírási 
könyve fogja játszani. Mai napig is 
ezt a szent könyvet tekintik a szikh 
közösség vallási, szellemi fejének, 
amit már az elnevezés is kifejez, mert 
Granth Szaháb jelentése „Könyv Ur“. 
A tisztultan egyszerű szikh vallás 
szertartása nem is áll egyébből, mint 
a szent könyv olvasásából. Ez a 
templomokban, az úgynevezett ,,Gu- 
rudvárákban“, fennhangon, ének for
májában történik. A szikheknek nincs 
papsága. A papi tisztet a családban 
mindig a családfő látja el — minden 
szikh házban külön fülke vagy szoba 
van, amelyben oltárszerű emelvényen 
a Granth Szaháb, a szent könyv fog
lal helyet —, a templomokban pedig 
a szikh bhái-ok fivérek"), a vallá
sos szolgálatra vállalkozott, köztisz
teletben álló férfiak látják el az egy
szerű istentiszteletet. A szikh templo
mokba bárki beléphet, de természe
tesen le kell vetni a lábbelit, mint a 
Kelet minden szent helyén.

A szikhek annyira megerősöd
tek számban és befolyásban, hogy 
törzseik (a miszl-ek) hovatovább ma
gukhoz ragadták a hatalmat a Pand- 
zsáb különböző területein, mihelyt a 
mogul-birodalom hanyatlása bekö
vetkezett. Ezek a törzsek egy-egy 
szerdár (vezér) fenhatósága alatt áll
tak, s a szerdárság, mint cím és 
rang, örökletes volt az előkelő ve- 
zéri nemzetségekben. A szikh ne
messég ma is a szerdárokból áll, bár 
manapság ez a megkülönböztetés 
csak a puszta címben és a legtöbb 
szerdár-családnak még meglevő ősi 
birtokában áll. Jóllehet a szerdár cím 
Csak a régi szerdár-nemzetségek le-
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származottait — sőt szigorúan véve, 
csakis a mindenkori családfőt, a nem
zetség legidősebb férfitagját, illeti 
meg — szokásossá vált, hogy puszta 
udvariasságból minden jobb család
ból való szikhet „szerdár szaháb“- 
nak tituláljanak, sőt a köznép min
den szikhet, még az egyszerű föld- 
mívelőt, vagy akár a lahori szikh 
taxisofőrt is az említett megszólítással 
tünteti ki. Ha pedig az idegen na
gyon meg akarja nyerni egy-egy jobb
módú szikh jóindulatát, célszerű a 
„szerdár szaháb" megszólítást alkal
maznia, míg az egyszerűbb szikh na
gyon jó néven veszi, ha „bhái“-nak, 
testvérnek tituláljuk.

A szikh uralom a 19. szd. első 
negyedében érte el a tetőfokát. A 
szikh Randzsit Szingh, „A Pandzsáb 
Napóleonja“, 1799-ben, afghán támo
gatással elfoglalta Lahort. Néhánv év 
alatt kiterjesztette hatalmát a Pand
zsáb tekintélyes részére és Mahárád- 
zsa Randzsit Szingh néven , meg
alapította a szikh birodalmat Észak
nyugati Indiában. Alatta Lahor és a 
Pandzsáb nagy jelentőségre tett 
szert, sőt megállította a Pandzsáb felé 
irányuló brit térfoglalást is. Randzsit 
Szingh, a kistermetű, félszemű, tömpe
orrú fejedelem valóban egyike volt a 
világtörténelem legtehetségesebb ál
lamalkotóinak. Hadvezéri sikereihez 
páratlan diplomáciai ügyesség is já
rult. Felismerte, hogy az előretörő brit 
hatalom az egyetlen számottevő erő 
Indiában, ahol a mogul biroaalom 
hanyatlása után a széthúzó, egy
mással marakodó fejedelmek meg
könnyítették az idegen hódító sike
reit. Értett ahhoz, hogy az angolok
kal barátságban maradjon, noha a 
Pandzsabból talpalattnyi területet sem 
engedett át nekik. Okos semleges
ségben fejlesztette országát és had
erejét. Ez utóbbit francia tisztek ve
zetése alatt az akkori idők értelmé
ben egészen modernné szervezte. 
Halálakor egyedül a Pandzsáb volt 
még független a brit uralomtól In

diában. Tehetségtelen utódai azon
ban hamar lerontották a lángeszű 
Mahárádzsa művét. Összetűztek az 
angolokkal is s a második szikh-há- 
ború 1849-ben azzal a következmény
nyel járt, hogy a brit hódítás birto
kába vette a Pandzsábot s vele La
hort is.

Az angolok azonban, igen helye
sen, őrizkedtek attól, hogy megaláz
zák a vitéz ellenfélt, a szikheket. 
Sőt, értékelve katonai rátermettségü
ket, szikh ezredekeí formáltak belő
lük, s a szikhek becsülettel ragasz
kodtak is úűségesküjükhöz. Az 1857- 
iki nagy lázadás (Sepoy Mutiny) ide
jén, amikor a maroknyi angol had
erő kétséges helyzetbe került a láza
dó indus zsoldosokkal és a felkelők
höz csatlakozott fejedelmekkel szem
ben, elsősorban a híven kitartó szikh 
csapatoknak volt köszönhető, hogy a 
brit uralom nem omlott össze Indiá
ban. A felkelés leverése után az an
golok hálából meghagyták birtokuk
ban a pandzsábi birodalom szikh 
utódállamainak (Kapurthala, Patiala, 
Dzsind, Nábha) mahárádzsáit, a szik
iinket pedig nagyon szívesen látták 
az újjászervezett brit-indiai hadse
regben.

Az angol uralom nagy lendület
tel látott hozzá Lahor fejlesztéséhez 
és modernné tételéhez. A fallal öve
zett régi városon kívül létrejött az új 
Lahor, s az elengedhetetlen „Can
tonment“, az európai negyed és ka
tonai táborhely. De az előkelő, jómó
dú indusok is örömest hagyták el 
ősi házaikat a régi város festői, de 
szűk és levegőtlen utcáiban, hogy mo
dern, kertes palotákat és bangló-kát 
(bungalow) emeltessenek maguknak 
az új városrész széles, fasoros útjai 
mentén.

*
Lahor látnivalói négy csoportra 

oszlanak; a fallal kerített régi vá
rosra, a várra, az új városrészre a 
falon kívül, s a környék régi mogul
emlékeire. Mindegyik rendkívül érdé-
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kés és jellemző a maga nemében.
Kezdjük a sétát a modern vá

rosrészben. A széles, szépen kiépí
tett utak mentén sorakoznak az új 
Lahor középületei. Legnagyobb ré
szük indus stílusban épült, bár az 
angol tervezők olykor nagyon mes
terkélt hatást érnek el, ha „keleti“ 
stílusban próbálják kifejezni architek
túrájúk elgondolásait. Példa erre a 
Törvényszék új palotája, de inkább 
elriasztó példának lehetne nevezni. 
A Punjab University (Pandzsábi Egye
tem) sikerültebb alkotás, úgyszintén 
a múzeum és a főposta is. A mú
zeum előtti téren áll egy hatalmas, 
régi szikh ágyú. A szikhek „Zamzá- 
ná“-nak („zümmögő“) nevezik, de 
az angolok Kim ágyúja néven isme
rik, mert a vén löveg Rudyard Kip
ling „Kim“ című regényében is sze
repel. A széles főút során modern 
üzletházak állnak. A nagy indiai an
gol cégeknek Lahorban is vannak 
fiókjaik, Lahor lévén északnyugati 
índia legforgalmasabb és legfonto
sabb központja Az új városrész ut
cáiban állanak az angol és modern 
indus előkelőségek kertes palotái. Az 
utóbbi évtizedben, nyilván, a nem
zet mozgalom eredményeképen, egyre 
több indus úr építteti otthonát tisz
tán indus stílusban, indus építészek
kel. Ezek az épületek határozottan 
szebbek, s otthonosabban hatnak az 
exotikus vegetáció keretében, mint a 
fél európai, fél indus bangló-k alap
jában véve stílustalan építményei.

A Lawrence Gardens pompás, 
nagy kiterjedésű parkjában áll az 
exkluzív Punjab Club régi palotája. A 
park valóságos botanikus kertje az 
északnyugat-indiai flórának. Az in
diai ficus-fajták remek példányai kö
zül elsősorban néhány óriási banjan- 
fa (Nyagródha, Ficus Religiosa) vonja 
magára az idegen figyelmét. A park
ban kis állatkert is van, de sajnos, 
Lahorban még nem vezették be a 
modern állatkertek rendszerét, amely 
szerint a vadállatok a lehetőségig

szabadon mozoghatnak, megszokott, 
természetes környezetükre emlékez
tető keretben. A tigrisek, párducok, 
leopárdok, oroszlánok, medvék és 
majmok szűk ketrecekben gyötrőd
nek. A vízimadarak tava sokkal tet
szetősebb.

A modern Lahor inkább ango
los, üzletvárosi jellegű. Látnivalóival 
hamar elkészülhetünk, mert a parkok 
növényzetén és a múzeum értékes 
archeológiái anyagán kívül nem so
kat találunk benne, ami az eredeti 
Indiáról beszélne. Elindulhatunk a 
régi városrész felé. Átmenetül szolgál 
az új városrész bazárnegyede, amely 
már tipikusan indus. Az Anárkali Ba
zár apró indus boltjai látják el La
hor angol lakóságának mindennapi 
szükségleteit is. Ezek az újvárosbeli 
indus üzletek egy fokkal tisztábbak 
és jóval modernebbek a régi város 
bazárjainál, de sokkal kevésbbé fes- 
tőiek és eredetiek.

A régi várost magas, erős fal 
övezi és a Seher (City, belváros) 
szűk utcáiba hatalmas kapukon ju
tunk be. Egyszerre a régi Indiában 
járunk, noha a villanyvezeték huza
lai már arról tanúskodnak, hogy a 
haladás feltartóztathatlanul benyomul 
a régi rend világába is. A civilizá
ció vívmányainak térfoglalását hir
deti a sok grammophon is. A ba- 
zárosok kis bollhelyiségeiből lépten- 
nyomon kihangzik a Kalkuttában ké
szült grammophon-lemezek zenéje és 
éneke. Az indus nagyon kedveli a 
muzsikát, természetesen a maga mu
zsikáját, de sokan az európai és ame
rikai slágereket sem vetik meg, hi
szen ezek, épen idegenszerűségükkel, 
még inkább a boltok elé csődítik a 
bazár járókelőit. A grammophon 
kettős célt szolgál az indiai bazárok
ban : reklámul és csalogatóul, de 
egyben elszórakoztatja magát a „du- 
kánválát“, a boltost is, aki bizony 
néha egész nap üzletében rostokol, 
anélkül, hogy vásárra kerülne a sor. 
A bazároknak megvan a maguk sa-
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Banjan-fa léggyökerekkel a  Iahori Law rence G ardens-ban. (Baktay E.: Lahor.
a Pandzsáb fővárosa)

Lahor : a régi város. (Baktay E : Lahor, 
a Pandzsáb fővárosa)
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A Bádsáhi M aszdsit (királyi mecset) Lahorban (Baktay E.: Lahor, 
a Pandzsáb fővárosa)

K oránt olvasó m oham edánok a  lahori v árb an (Baktay E.: Lahor,
a Pandzsáb fővárosa)
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A lahori várkapu  előtti dísztér íBakiay E.; Lahor,
aPandzsáb fővárosa;

Részlet a Salimár Bágh-ból, Lahor közelében. (Baktay E-: Lahor,
a Pendzsáb fővárosa)
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Á lahori A rany Mecset a  régi városrészben.
(Baktay E.: Lahor, a Pandzsáb fővárosa)

Randzsit Szingh sírja.
(Baktay E.: Lahor, a Pandzsáb fővárosa)
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játos közönsége. Az indus köznép 
rendkívül szeret a bazárokban ődön
geni, lebzselni, számára ez a társa
dalmi érintkezésnek és szórakozás
nak olyan formája, mint nálunk egy- 
egy összejövetel, estély, vagy a Vá
rosliget zsibongó mutatványostelepe. 
Ismerősök, barátok a bazárban talál
koznak, leülnek az italárus bódéja 
előtt, vagy letelepszenek valamely üz
let deszkaemelvényén és órákhosz- 
szat eltrécselnek. A boltos nem bán
ja, ha nem is vásárolnak semmit. Az 
indusban van valami naiv, gyermeki 
vonós, s a bazár a város minden 
hírének, pletykájának és mendemon 
dójának nagy forgalmi piaca. Nem 
hiányoznak a sokaságból a titkos
rendőrök sem, akik epoly naiv fic
kók, mint a kevésbé fontos állást be
töltő bazárbeli indusok, úgyhogy min
denki tudja róluk, hogy a C. I. D. 
angolosan Szi-áj-di (Criminal Investi
gation Department) emberei.

A régi város bazárjaiban egy óra 
alatt többet látunk az igazi Indiából, 
mint a modern városrész parádés ut
cáin. Az utcák fölé mennyezeteket 
feszítettek, hogy a nap és a por ne 
rongálja meg túlságosan a kirakott 
árut, de a legyek ellen már alig pró
bálnak védekezni. Az édességarusok 
hegynagyságú süteményhalmazai kel
lő távolságból igen étvágygerjesztőén 
hatnak, mert az indus édességek szín
pompája s a különböző nyalánksá
gokon bőkezűen alkalmazott ' ezüst
ös aranyfüst díszek még az idegen 
figyelmét is magukra terelik, de mi
helyt közelebbről szemügyre vesz- 
szük az édesség-tornyokat, elmegy a 
kedvünk tőlük, mert legyek ezrei lak- 
mároznak rajtuk. Egy-egy bráhman 
édességárus már többet ad a higié
niára és muszlin lepellel takarja le 
készletét. A mészárosok boltjai sem 
nagyon étvágygerjesztőek. Mészáros 
természetesen csak a muzulmán ba
zársoron akad, hiszen a hindu nem 
él hússal. Annál több a zöldség- és 
gyümölcsárus. Itt-ott szent tehenek és

bikák csatangolnak a bazár sikáto
raiban és kedélyesen bele-belefalnak 
a zöldségboltok kosaraiba. A hivő 
hindu a világért sem ütné meg, vagy 
bántaná a szent barmot. Legföljebb 
barátságos rábeszéléssel igyekszik rá
venni a potyalogyasztó szarvasmar
hát, hogy inkább a szomszédos bol
tot részesítse pártfogásában. A könyv- 
kereskedők boltjaiban szanszkrit, per
zsa, hindi, urdu és pandzsábi nyel
ven nyomtatott könyvek és füzetek 
kaphatók- A régi ind vagy perzsa 
irodalom remekművei s a Granth Sza- 
hób „gurmukhi“ írásjelekkel nyomta
tott példányai mellett halommal he
vernek a bazárbeli ponyvaregények, 
tele ínycsiklandó históriákkal. Ezek 
a „bazár badmás“-ok (bazórbeli sem
mirekellők) csemegéi. Mert sok olyan 
figura akad a bazárokban, akik a vi
lágon semmi egyebet nem művelnek, 
csak naphosszat a bazárokban őgye- 
legnek és ravasz fogósokkal, de fő
leg érdekes pletykáikkal itt néhány 
pejszát (fillért), ott holmi harapniva- 
lót, vagy itókál szereznek. Sötétebb 
üzelmektől sem riadnak vissza és 
habitué-i vagy vendégszállítói az ut
cai nácsní-k (táncosnők) prostituált
jainak. Ezek rendszerint külön negyed
ben, vagy utcasoron laknak és tarka 
ruháikat, ezüst ékszereiket s kifestett 
arcukat mutogatva mosolyognak le a 
nyitott ablakokból a bazár indus já
rókelőire, vagy a vörösképü angol 
Tommykra, a közkatonákra, akik nem 
mindig vetik meg a bazár szórako
zásait.

A régi városrész utcái helyen
ként terekké szélesednek és az ódon, 
érdekes házak keretéből egy-egy me
cset vagy hindu templom emelke
dik ki. Vezir Khán mecsetje impo
záns és nagyszerű, de szebb és fino
mabb az úgynevezett Szonéri Maszd- 
zsid, az „Arany Mecset“, amelynek 
kupoláit aranylemezek borítják. A 
régi városban több a muzulmán em
lék, mind a hindu vagy szikh alko
tás. Hiszen a Nagymogulok tették
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Lahort műveikkel oly nevezetessé, 
hogy a költők büszkén hirdethették: 
„Iszpahán és Siráz minden pompája 
nem ér föl Lahor felével!“

Átlépve a régi város északi vé
gén álló nagy kapun, páratlanul szép 
térre jutunk. Ez a Hazuri Bágh. Min
taképe a Kelet építőművészetének és 
monumentális Ízlésének. A városkapu 
előtt megállva jobbkéz felől a Vár 
(Kila) imponálóan magas kapuépít
ménye emelkedik, balfelől pedig a 
Bádsáhi Maszdzsid (Királyi Mecset) 
pompás kapuívéhez vezetnek fel a 
széles lépcsősorok. Ez a mecset, a- 
mely a kapuív mögött elterülő nagy, 
zárt tér túlsó végén áll, egyike a mu
zulmán építészet legszebb alkotásai
nak Indiában. A Hazuri Bágh szem
közti végét fal és kapu zárja le, de 
a fal mögül kiemelkedik Lahor utolsó 
uralkodójának, Mahárádzsa Randzsit 
Szingh-nek szikh stílusban épült mau
zóleuma. A hosszúkás négyszögletű 
tér közepén finomarányú, szép fara
gásokkal díszített fehér márványkioszk 
áll. Állítólag egykor Dzsehángir nagy
mogulnak a városon kívül, a Sáhdara 
Bágh kertjében emelkedő síremlékét 
díszítette es Randzsit Szingh bontatta 
le óvatosan, hogy győzelme jeléül 
felépíttesse a Hazuri Bágh közepén. 
A hagyományt valószínűvé teszi az, 
hogy Dzsehángir síremlékének nagy, 
négyszögletes platformja tényleg hiá
nyosan, befejezetlenül hat és a Ha
zuri Bágh márványkioszkja tökélete
sen odaillenék a síremlék négy mina
retje közötti tetőfelületre. A kioszk 
belsejéből, a nemes körvonalú már
ványoszlopok közén át feledhetetlen 
képekben jelennek meg a Hazuri Bég- 
hot környező épületek, a várkapu, a 
királyi mecset bejárata, a régi városfal 
és Randzsit Szingh mauzóleuma.

Randzsit Szingh síremléke típu
sos példája a szikh építőstilusnak. 
Mohamedán és hindu építészeti ele
mek ízléses és eredeti vegyüléke ez, 
mint ahogy a szikh vallásban is az 
ősi hindu világnézet forrt egybe az

Iszlám szigorú Egyisten-hitével. Benn, 
a síremlék középső csarnokának már
ványkupolája alatt áll a nagy szikh 
uralkodó sírja, jobban mondva, ham
vainak nyugvóhelye. Szépen kitara- 
gott, búra alakú nagy márvány em
lékkő alatt rejlenek a mahárádzsa 
hamvai, mig a nagyobb kő körül 
csoportosított kisebb emlékkövek alatt 
feleségeinek hamvai nyugosznak. — 
Ugyanis régi hindu szokás szerint, 
amelyet a szikhek közt is sokan kö
vettek, az elhunyt uralkodó asszonyai 
a halotthamvasztó máglya tüzén át 
követték urukat a halálba, — állító
lag önként. A márványplatform szé
lén, a feleségek emlékköveitől távo
labb álló kő a nagy uralkodó hűsé
ges dajkájának hamvait takarja. A 
síremlék belsejét sok érdekes régi 
festmény és freskó díszíti ; a felső ga
léria falfestményei a Maháhhárata 
nevezetesebb jeleneteit örökítik meg. 
A hamvak mellett állandóan, éjjel
nappal egy-egy szikh bhái mormolja 
a selyemtakaróra helyezett szent 
könyv, a Granth Szaháb himnuszait.

Nem messze Randzsit Szingh ma
uzóleumától áll a vértanúhalált halt 
ötödik szikh vallásfőnek, Guru Ard- 
zsannak emlékműve. Ez is egyike a 
szikhek legszentebb zarándoklási he
lyeinek. Innen aztán a Vár felé in
dulhatunk. A Hazuri Bágh felé néző 
kapu zárva van, ma már egy másik 
mellékkapun lehet bejutni az erődbe. 
A várat széles és mély sáncárkok 
veszik körül és a vár belsejébe ve
zető üt bástyák magas falai közt ka
nyarog. Bár a várban minden a rég
múltakról beszél, azért ma is sajátos 
élet folyik az ódon falak között. A 
várban élnek az erőd őrizői s csa
ládjaik, amelyekben ez a tisztség 
öröklődik. A csendes márvány bolt
ívek alatt mintha megelevenednének 
a múlt képei. Az egyik fülkében két 
muzulmán őr a Korán olvasásában 
elmerülve mormolja a szúrák igéit. 
Az egyik megjárta már Mekkát, vagyis 
hadzsi, amit fennen hirdet henpával
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lángvörösre festett szakála. De a bak- 
sis reményében készségesen otthagyja 
a szent könyvet és velem jön, hogy 
a várban körülvezessen. Furcsa an
golsággal darálja betanult mondóká- 
ját, de elégedett, széles mosolyra nyí
lik a szája, mikor hindusztániu! szó
lok hozzá. Azontúl már egészen meg
hitt, barátságos hangon mesélgeti a 
vár emlékeinek történetét és sok olyan 
részletkérdésre is meg tud felelni, ami 
^z idegeneknek szánt angol mondó
kából hiányzik.

A vár legszebb része az ú. n. 
Sis Mahál, a Tükörpalota. A falakat 
remek arabeszkek komplikált ábrái 
borítják. Ezek a domborműves ékít
mények csunam-ból, porrátört már
vány habarcsából készültek és min
den minta közét domború, színes tü
kördarabkák töltik ki. Az oszlopcsar
nok alatt megtört napfény leírhatatlan 
ragyogásra gyújtja a falakat, a termet 
szinte valami álomszerű csillogás szi- 
várványos fényköde tölti be. A Sis Ma
hál egyik kis kamrájának nincs ablaka. 
Tökéletesen sötét, ha betesszük a sú
lyos, rézveretes ajtók De az őr gyer
tyát gyújt és a fal egyik mélyedésébe 
állítja. Mintha ezernyi csillag szikráz
nék fel a sötét boltozaton és falakon. 
Valóban ezeregyéjszakái hangulat! A 
régi indus fejedelmek értettek hozzá, 
hogy széppé és mámorítóvá tegyék a 
rövid élet bizonytalan napjait.

Az erőd nagy térségein egymás 
után következnek a régi mogul udva
rok szokásos épületei: a Diván-i-Am 
{a nyilvános kihallgatások csarnoka), 
a Diuán-i-Khász (a magánkihallgatá
sok terme), az uralkodó külön kis me
csetje, stb. A perzsa-mohamedán ud
vartartási rendszert a muzulmán hó
dítók honosították meg Indiában, ahol 
— mint mindenütt az Iszlámmal kap
csolatba jutott Keleten — a perzsa 
kultúra s a perzsa nyelv olyan sze
repet játszott, mint a franc.ia az újkori 
Európában. A perzsa hatással együtt 
■a mohamedán udvartartást Észak- és 
Középindia hindu fejedelmei is átvet

ték. A kifejezetten hindu rádzsput- 
államokban manapság is ez a rend
szer van életben és mindenütt meg
találjuk a Diván-i-Ám s a Diván-i- 
Khász csarnokait.

A vár fokáról messze kilátás nyí
lik a Ravi folyó felé. A Ravi egyike 
annak az öt folyónak, amelyektől a 
Pandzsáb a nevét nyerte. Ez az öt 
folyó a Dzsélam (Jehlum), Csenáb 
(Chenab), Ravi, Szatledzs (Sutlej) és 
a Biász (Bias). Az Indus, amelyet 
Európában némelyek a Pandzsáb öt 
folyója közé sorolnak, nem tartozik 
ezek közé, amit az is bizonyít, hogy 
az említett öt folyó vizét egyesítő Dzsé
lam alsó szakaszát, amely a pan- 
dzsábi vizeket az Indusba ömleszti, 
ősidők óta Pancsanádá-nak („Ötfo- 
lyó“) nevezik, aminthogy ez volt a 
Pandzsáb régi szanszkrit neve is. Az 
Indus a Pandzsáb határvonalát jelzi 
észak és nyugat felől.

A Ravi folyó az esős évszakban 
(június-szeptember) erősen megdagad, 
télen normális medrében hömpölyög, 
a forró évszakban pedig (március
június) annyira kiszárad, hogy a szé
les homokmedernek csak a közepén 
kígyózik egy keskeny csatorna. A 
folyópartok növényzete dús. Legszebb 
pootja a Lahortól kb. 5 kilométer
nyire, a folyó jobbpartján elterülő 
Sáhdara Bágh, a nagy és szép régi 
mogul-díszkert, amelynek közepén 
Dzsehángir nagymogul mauzóleuma 
emelkedik. A síremlékhez vezető utat 
terebélyes fák szegélyezik s az indiai 
díszkertek elengedhetetlen vízmeden
céi és csatornái élénkítik. Nagyon 
szép a nagy kapuív, amelyen át a 
mauzóleum kertjébe jutunk, és egy
szerűségében is hatásos épület a kert 
másik végében álló mecset. A Sáh- 
dara-kertben több régi síremlék be
szél a mogul időkről és a múlandó
ságról. Dzsehángir híres és szépsé
ges feleségének, Nur Dzsehánnak a  
sírja igen egyszerű, szinte igénytelen 
és a Sáhdara Bághon kívül fekszik. 
Pedig a Sáhdara Bágh épúgy az 6



műve volt, mint a Lahortól délkeletre, 
a városiól valamivel messzebb elte
rülő remek Salimár Bágh is.

A Salimár Bágh mintaképe a 
régi mogul díszkerteknek. Az utak 
középvonalán márvánnyal szegélye
zett csatornák nyúlnak végig, ame
lyek vize összeköttetésben áll a kert 
közepén elterülő mesterséges tóval, 
vagy helyesebben márványmeden
cével. Kisebb-nagyobb kioszkok tük
röződnek a medence vizében s a kis 
márványépületekhez keskeny hidak, 
vagy cifra márványráccsal szegélye
zett kőpallók vezetnek. Mesterséges 
vízesések ömlenek a tóba, s e zuha- 
tagok némelyikét úgy tervezték, hogy 
mögéjük színes mécseket lehetett he
lyezni- A medence közepén áll Dzse- 
hángir trónülése, mesteri faragások
kal díszes márvány remekmű. Itt pi
hent a nagymogul szépséges hölgyé
vel, Nur Dzsehánnaí, a legszebb mo
gul díszkertek létrehozójával s a me
leg nap ulán az enyhetadó esti le
vegőt, a medence vizének friss le
heletét, a rózsák és tulipánok illatát 
élvezték a leirhatatlanul mély, sötét
kék indiai égbolt miriád csillaga 
alatt.

Feledhetetlen élmény a holdfény
ben úszó Salimár Bághban sétálni. 
Megelevenednek az árnyak és a kép
zelem feltámasztja halottaikból Lahor 
egykori urait. A kertben valahol egy 
indus halkan pengeti szüdr-jának húr
jait és felcsendül a közismert, régi, 
de örökszép háfizi dal, a „Táza ba 
táza, nau ba nau . . — „Mindig
más és mindig új.“ — így visszhang
zott ez a dal egykor, évszázadokkal 
ezelőtt is, itt a Salimár Bágh holdfé
nyes víztükre mellett. A régi perzsa 
kultúrán kifinomult mogul Nagyurak 
a politika és a háborúk sok zűrza
vara után felkeresték felséges dísz
kertjeiket és „tulipánarcú“ hölgyeiket. 
Bizony, olykor a próféta tilalmáról is 
elfeledkeztek és a szerelem örömeit

a bor mámorával tették még édeseb
bekké , . . Ám mindezeket a költé
szet nemes virágaival ékesítették még 
pompázóbbra s Háfiz, Szádi, vagy 
Húmi dalaiban az elmúlás csendes, 
finom szomorúsága vetette könnyű 
fátylát az örömökre — s e  fátylon át 
a múló pillanat még kedvesebbnek, 
még drágábbnak tetszett . . .

Ha pázsitod belepte dér,
Ne félj, elmúlik majd a té l!
S a kertben rózsa még virul — 
Mindig más és mindig új! ... *

A mámor él s ha elmulánk, 
Majd más szivében ég a láng... 
Porunkra csókos pár borul, — 
Mindig más és mindig ú j! ...

De hiába merülünk el a régmúl
tak hangulatába. Odakünn a Salimár 
Bágh kapuja előtt ma már nem meny- 
nyezetes, cifra ökrösszekerek vagy 
arab paripák várakoznak a kertben 
andalgókra, hanem Rolls Royce vagy 
Buick autók kerekei verik fel a pan- 
dzsábi síkság porát. Lahori előkelő in
dusok olykor ma is rendeznek még 
nagy „garden party“-kat a Salimár 
kertben, de sirázi bor helyett a whis- 
kysoda járja s a zenekar csak hébe- 
hóba zendít rá a „Táza ba tázá“-ra, 
de annál gyakrabban a divatos slá
gerekre. Persze, a meghívottak közt 
angol urak és hölgyek is vannak.

Ebbe bele kell nyugodnunk. A 
múlt elmúlt, — de a jelen a minden
kori nagy, eltagadhatatlan valóság. 
Főt kell hajtanunk előtte. Es La
hor tevékenyen kiveszi részét a 
jelen munkásságában és a jövő meg
alapozásában is. Egyetemén, s főis
koláiban új indus generációk készül
nek elő az óhajtva óhajtott szebb 
és biztatóbb jövendőre. Majd elválik, 
munkájuk és alkotásaik fölérnek-e a 
dicső múlt alkotásaival, amelyekhez 
bizony, oly sok vér és kínos robot
ban serkedt verejték tapadt , , .
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A ciklonokról.
Irta : DR. KÉZ ANDOK.

A Meteorológiai Intézettől kiadott 
napi időjárásjelentésekben, az új
ságok hasábjain, a rádión nagyon 
sokszor lehet olvasni és hallani a 
ciklonokról, ezekről a sajátságos lég
köri alakulatokról. Mozgásuk, jöve
telük, Magyarország felett való elvo
nulásuk és távozásuk mindig vala
milyen időváltozással kapcsolatos. 
Magyarország időjárását elsősorban 
ezek a légköri vándorok szabályoz
zák és azért talán nem lesz érdek
telen, ha néhány futólagos szót ej
tünk róluk, annál is inkább, mert az 
utóbbi években szorgos kutatások 
árán nagyon átalakultak a ciklonok 
szerkezetéről stb. fennálló nézetek.

A ciklonok életenergiájukat a kör
nyezetükben levő különböző hőmér
sékletű levegőtömegekből merítik. Tő
lünk északabbra hidegebb, délebbre 
melegebb levegőtömegek vannak. Ab
ban a pillanatban, amikor melegebb 
déli szélességekről eredő levegőtöme
gek lassan előnyomulnak észak felé 
és befurakodnak a hűvösebb levegő
tömegek közé, a ciklon legerősebb 
kifejlődésében, az ú. n. ideális álla
potban van (1. ábra). A meleg leve
gőnek a ciklon belsejéig tompa, haj
lított ékalakban előnyomuló tömegét 
a ciklon meleg szektorának szoká
sos nevezni. A meleg szektornak az 
a része, az a folytonos vonal ahol a 
délnyugatról benyomult meleg levegő 
az előtte fekvő, régibb és hidegebb 
levegővel érintkezik az ú. n. meleg
front, az emelkedés vonala vagy gö
rögösen az ú. n. anafront. Meteoro
lógiai jelentésekben, általában rajz
ban ezt a vonalat mindig kiöblösítet- 
ten csipkézett vonallal szokás ábrá
zolni. A meleg front elnevezés ön
magától is könnyen érthető, a fel- 
emelkedés vonaláról, vagy anafront- 
ról később még kell néhány szót 
szótanunk.

A melegfront a ciklon belsejé
ben átfordul és azután már nem a 
helyben volt hidegebb, hanem az 
észak felől, a sarkvidék felől erőtel
jesen déli irányban tolakodó hideg, 
friss, poláris levegővel szemben fog 
határt alkotni, Ezt az érintkező vona
lat nevezzük hidegfrontnak, mert mö
götte a hideg levegő áramlik be. A 
hidegfrontot befelé öblösödő csipké
zett vonallal ábrázolják. A hideg
frontot azonkívül a betörés vonalá
nak, vagy görögösen katafrontnak is 
szokás nevezni. Az utóbbi elnevezé
sek megokolására menten vissza fo
gunk térni.

Mindenekelőtt vessünk egy pil
lantást a melegfront mentén uralkodó 
meteorológiai állapotokra. Hogy jól 
láthassuk az ott végbemenő jelensé
geket, készítsünk függőleges metsze
tet a kérdéses levegőtömegen át (2. 
ábra).

A délnyugatról behúzódó meleg 
levegő A pontnál kerül érintkezésbe 
az előtte elterülő hideg levegőtöme
gekkel. A hidegebb és így súlyosabb 
levegőtömegek a meleg és könnyebb 
levegőtömegeket az érintkezés vona
lától kezdve az AB vonal mentén 
felszállásra kényszerítik. Nem sza
bad elfeledkeznünk arról, hogy most 
keresztmetszetet szemlélünk és hogy 
A pont a melegfront hosszú vonalá
nak csak egyetlen darabjára vonat
kozik s hogy ugyanilyen meggondolás 
alapján az AB  vonalat messzire meg
hosszabbítva kell a térben elképzel
nünk. Az A pont tehát a melegfront, 
az AB  pedig olyan felület, amelyik 
a levegőben a hideg és meleg leve
gő érintkező vonalán fekszik végig 
és a Föld felszíne felé bizonyos fo
kú hajlást mutat. Ahol ez a felület 
a Föld felszínét metszi, ott van a me
legfront. A meleg levegőtömegek te
hát a melegfront mentén, a meleg és
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hideg levegőt elválasztó felületen 
emelkednek a magasba. A meleg le
vegő felemelkedése miatt szokás azt 
a felületet az emelkedés felületének, 
és a rnelegfrontot, mint a felemel-

belörés vonalát, vagy katafrontot néz
zük közelebbről, úgy azt látjuk, hogy 
itt az északnyugatról jövő, friss, po
láris levegő nagy erővel, sebesen 
támad előre az előtte fekvő és sok-

j)  erű/és a 
'me/eyszektorterü/etén

Me/ey feoeyó

/le/eyszeÁtorDerü/es viharos észa/m yuyati 
Sze/ekAe/

Cl atíon csapadéköeezete

kedés kezdővonalát az emelkedés 
vonalának nevezni. Hasonló meggon
dolás alapján nevezték el a meleg
frontot görögösen anafronlnak.

Ha már most a hidegfrontot, a

kai lassabban mozgó melegszektor 
oldalának, amint azt a 3. ábra szem
lélteti. Itt is mint korábban, függőleges 
metszettel van dolgunk és a részle
teket térben meghosszabbítva kell el-
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képzelnünk. Itt is találunk egy olyan 
felületet, amelyik a Föld felszínével 
bizonyos szöget zár be, metszésvo
nala pedig a hidegfront vagy kata- 
front. A hidegfront vonalán erősza
kosan ékelődik be a poláris nehéz 
levegő a melegszektor könnyebb le
vegőtömege alá. A hideg levegő sú
lyosabb volta és nagyobb mozgásse
bessége miatt a hideg levegőtöme
gek sokkalta gyorsabban és ami fon
tosabb, nagyobb erővel nyomulnak a 
meleg levegőtömegek alá, amelyek 
ennek következtében felsodródnak, 
valósággal a magasba robbannak és 
préselődnek.

A melegszektor két ellentétes ol
dalán, a meleg- és a hidegfronton, 
a meleg levegő egyaránt felszállásra 
van kényszerítve, de a felszállás mód
ja a két oldalon merőben különböző. 
A melegfronton a meleg levegő nyu
godtan, egyenletesen csúszik a hideg 
levegő fölé, a hidegfronton ellenben 
vadul, turbulens mozgásra van kény
szerítve. Ezért a meteorológus a hi
degfronton a hideg levegő betörésé- 
ről szeret beszélni. Innen származik 
a betörésfelület fogalma és ezért ne 
vezik a hidegfrontot a betörés vona
lának is.

Ha mind a két fronton bekövet
kezik a meleg levegő kényszerű fel
szállása, a felszállás előbb megokolt 
különböző természete miatt a felszál
lóit levegőtömegben lényegében na
gyon eltérő jelenségek mennek vég
be. Pedig mind a kél esetben ma
gasabbra és magasabbra emelkedik 
a felszállásra kényszerített meleg le
vegő, ugyanekkor alacsonyabb lég
nyomású szintekbe ér és ennek kö
vetkeztében a levegőlömegek mind
inkább kiterjednek. A gázok kiterje
désének azonban lehűlés és pedig 
dinamikus lehűlés a következménye, 
ami a továbbiak folyamán lassankint 
a levegő páratartalmának besűrűsö- 
désére, tehát felhőképződésre, majd 
a csapadék kiválására fog vezetni, 
így végeredményében a hideg- és

melegfrontot is csapadékos övezetek 
fogják körülvenni és kísérni (4. ábra)

Az emelkedés felületén és a be
törőfelületen felemelkedésre kénysze
rített levegőtömegek felszállásának 
különböző volta éppen a csapadékos 
övezetek természetében fog nagy kü
lönbséget okozni. A melegfronton 
hosszasan, nyugodtan hull á csapa
dék, ez a nagy területekre kiterjedő 
u. n. országos esők vidéke. A hideg
fronton inkább rövid, szakgatott, he
ves és keskenyebb területre terjedő 
esők jelentkeznek. Nézzük, mi lehet 
az oka ennek a számottevő különb
ségnek ?

Az emelkedés felületén a meleg 
levegő lassan, nyugodtan csúszik fel, 
a felület íejtőszöge aránylag kicsi és 
így a levegő páratartalmának besű-  ̂
rűsödése is lassúbb és tartósabb. A 
felület gyenge lejtése az oka annak, 
hogy a melegfront előtt széles, jól 
kifejlődött csapadekövezet keletkezik 
(kb. 300 km). A lassú és tartós be- 
sűrűsödés viszont hosszantartó, csen
des esőt idéz elő. Ezzel szemben a 
hidegfronton egészen ellentétesek a 
jelenségek. A csapadékövezet sokkal 
keskenyebb (kb. 70 km), a lecsapó
dás hevesebb, zivatarszerű és meg
megszakadó. A hidegfront csapadék
övezete azért fejlődik sokkal keske
nyebbre, mert a betörés felületének 
lejtése nagyobb. A meredekebb lej
tőn felpréselődött meleg levegőben a 
besűrűsödés sokkal gyorsabban megy 
végbe, ez lesz az oka a heves le
csapódásoknak.

Egy-egy ciklon ritkábban jelenik 
meg magában, rendesen több ciklon 
társul egymással, valóságos ciklon
családot alkotva. Ha egy ilyen ciklon
családot figyelünk meg, azt látjuk, 
hogy az egyes ciklonok csapadék
övezetei egymással összeköttetésben 
állanak s azok a hideg- és meleg
frontokat jelző vonaltól északra he
lyezkednek el. (5. ábra). A valóság
ban ez a szerves összefüggés azon
ban meglehetősen ritka, mert nagyon
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gyakran előfordul, hogy a csapadék
övezeteket bizonyos légköri befolyá
sok (pl. főn szelek) vagy a felszín 
alakulatai (hegységek) elszakítják 
egymástól (így pl. az 5. ábrán az A 
és B ciklonok csapadékövezetét).

Most még arról lehetne szólani, 
hogy hogyan alakulnak a csapadék- 
viszonyok bezáródó (okkluziós) cik
lon esetében. Mindenekelőtt nézzük 
meg figyelmesen egy normális ciklon 
keresztmetszetét (6. ábra). Ehhez az 
ábrához felesleges hosszabb magya
rázatot fűzni, hiszen ez már ismert 
dolgokat szemléltet, mert valójában 
csak a 2. és 3. ábra összetétele. Az 
okkluzió úgy következik be, hogy a 
melegfrontot a mögötte következő, 
gyorsabban haladó hidegfront beéri 
és a két front összeér (7. ábra). Amint 
a hidegfront fokozatosan közeledik 
a melegtronthoz, csapadékövezeteik 
is megközelítik egymást és azok is 
egészen összeforrnak. Ekkor az ok
kluzió bekövetkezett. Ha a hideg le
vegő erőszakos áramlása — ami a 
bezáródást előidézte — továbbtart, a 
meleg levegő mindinkább a magas
ba émelődik (8. ábra). A hideg- és 
melegfronton is a felületeket jelző 
vonalak most már nem érintik a ta
lajt, hanem egymást a magasban 
metszik. Ha a metszőpontot a Föld 
felszínére vetítjük és a térben meg
hosszabbítva gondoljuk, megkapjuk 
az okkluzió vonalát. Okkluzió idején 
a különböző esőövek szorosan kö
vetik egymást és ilyenkor a meteo
rológiai jelentésekből az esőjárta te
rületeken jelentékeny hőmérsékletkü
lönbségeket nem lehet kiolvasni, mert 
a melegszektor fel van emelve.

Végezetül nem lesz érdektelen, 
ha röviden figyelemmel kisérjük egy 
a mi övezetünkben átvonuló normá
lis ciklon életjelenségeit, a vele kap
csolatban fellépő időjárásváltozásokat.

A ciklon megjelenése előtt ke
leties szelekkel, derült, száraz idő 
járja. A még nagyon távolról köze
ledő ciklont a légnyomásnak nagyon

gyenge süllyedése jelzi. Lassanként 
a szél is megerősödik, és délkeleties 
irányúvá változik. Megváltozik az ég
boltozat színe is. Eddig mélyenkék, 
élénk színe megtompul, elmosódot- 
tabb lesz. Olyan, mintha láthatailan 
szellemek finom szövésű, alig látható 
fátyollal borítanák be. Azután rövi
desen megjelennek a cirruszok első 
komolyabban erezett hírnökei. Ami
kor ezek mutatkoznak felettünk, ak
kor már a melegfront emelkedésfelü
letének határán képződő első felhők 
takarója borul reánk. A cirruszok 
lassankint elborítják az egész eget, 
gorombább, vastagabban szövött 
szerkezetet öltenek és mintegy le
ereszkedve beleolvadnak az altosztra- 
tuszok alacsonyabb szintjébe. Ezen 
a világosszürke, zárt felhőtakarón át 
még mindig láthatjuk az udvarral, 
gyűrűvel övezett Napot és Holdat. 
A ciklon fokozottabb előhaladásáva! 
az altosztrátuszok is vastagabbak és 
mélyebbek lesznek, mígnem átadják 
helyüket az esőfelhőknek, a nimbu
szoknak. A barométer most már 
egész erőteljesen csúszik lefelé és az 
alacsonyan járó. egyformán szürkés 
tónusú felhőkből lassan, nyugodtan 
megered az eső. Olyan kitartással, 
olyan nekikészüléssel, mintha soha
sem akarna megállni. Ez az eső a 
melegfront országos esője. Jó nehány 
órai kitartó esőzés után a felhőzet 
hellyei-közzel megszakad, a nyiladé
kokon átcsillan a Nap, a szél gyor
san délnyugatira fordul és a baro
méter süllyedése csaknem teljesen 
megszűnik. A melegfront átvonult fe
lettünk és mi már a ci don meleg 
szektorának uralma alatt állunk.

A nyugati horizonton hirtelen fel
bukkanó tömeges, gomolygó felhő
párkány jelzi a hidegfront közeled
tét. Nagy sebességgel közeledik ez a 
zivataros párkány, fenyegetve, szinte 
ijesztően forrongnak magasra csa
pódva a jól ismert kumulo-nimbusz 
zivatarfelhők. Magasra törő, a nap
fényben fürdő hegyük olyan mint a
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Tióval borított alpesi csúcs, árnyék
ban levő alsó részük fekete, mint az 
éjszaka. A hidegfront felettünk való 
áthaladtakor zivataros eső ömlik, 
gyakran zivataros jelenségektől, vil
lámlástól, dörgéstől kisérve. Ugyan
csak megfordul a szél is. Délnyugati
ról északnyugatira, majd északira 
változik, amelyik haragosan korbá
csolja maga előtt a vízzel bőségesen 
megrakodott fellegeket. A szél észak- 
nyugatiasra fordultával a barométer 
hirtelen és gyakran nagyon is jelen
tékeny mértékben süllyed, de azután 
a hidegfront hideg levegőjének betö
résével egyidőben, rövid időn belül 
több milliméterrel emelkedik. A hideg 
északnyugati levegőáramlással a szél 
Jassankint legyengül, hasonlóképen

mindinkább elvékonyodik és eloszlik 
a felhőzet is : a ciklon elhúzódott és 
mindinkább elveszti az időjárásunkra 
gyakorolt hatását.

Ismételten hangsúlyoznunk kell, 
hogy csak a teljesen normális kifej
lődései, minden zavartól mentes cik
lonnal kapcsolatosak a korábban le
írt jelenségek, csak akkor, ha a fron
tokat semmiféle befolyás meg nem 
zavarta, vagy részben el nem pusz
tította. Sajnos ez Középeurópában 
meglehetősen ritka jelenség, mert a 
hegyvidékek stb. az eredeti választó
felületeket megzavarják, elrombolják, 
aminek következtében a ciklonnal fel
lépő időjárásváitozások sokkal komp
likáltabban. sokkal nehezebben fel
ismerhetően játszódnak le.

A katalánok és Katalónia
Irta: DR. MÁRTON BÉLA.

A barcelonai Plaza Real nem 
nagy tér. Háromemeletes árkádos há
zak fogják közre a négyszögletes te
tet, a középen szökőkút van, oldalain 
sudár pálmafák emelik magasra büsz
ke koronájukat. Bár több utca is nyí
lik bele, mégis teljesen zárt területnek 
látszik. Pár lépésnyire tőle a Ramblán, 
Barcelona híres főutcáján reggeltől az 
éjjeli órákig autók kergetik egymást, 
villamosok robognak és a gyalogjá
rók számára fenntartott utakon szinte 
tolong a sok ember. A Plaza Real 
■csak az esti órákban népesedik be. 
De még ekkor is maradnak üres pa
dok. A tér közepén azonban minden 
este kisebb-nagyobb csoport tömörül. 
Munkások. Rendesen egy ember tart
ja szóval a gyülekezetét ; gyakran 
szenvedélyes hangon beszél, a töb
biek csendben hallgatják, bár olykor 
élénk közbeszólások is hallatszanak. 
A gyér világításnál ez a férficsoport 
a titokzatosság hatását váltja ki az

idegen szemlélőből. Aki ismeri azt a 
szívós küzdelmet, amit a katalánok a 
madridi kormány ellen folytattak s aki 
tudja, hogy a katalán függetlenségi 
mozgalmak élén Barcelona áll, nem 
szabadulhat attól a titkos gondolattól, 
hogy politikai népgyűlésre bukkant. 
Pedig lehet, hogy nagyon ártatlan be
szélgetés folyik. Hiszen a tömeg oly
kor-olykor kisebb csoportokra oszolva 
beszélget, nevetgél, de azért mégis 
valami komor hangulat uralkodik azon 
a 30-50 férfin, aki e gyülekezetei al
kotja. 10 óra tájban csendben felosz
lik a társaság.

Bár az idei spanyol forradalom
ban a barcelonai események leírásá
nál nem emlékeztek meg a Plaza 
Real esti csoportosulásairól, nem tu
dok szabadulni attól a meggyőződés
től, hogy szerepük volt a forradalom 
előkészítésében és hozzájárultak a 
katalán függetlenségi mozgalom fel- 
újulásához.
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A katalánok u. i. nem első ízben 
kísérelték meg, hogy Madridtól elsza
kadjanak. Ők nemcsak a köztársa
sági államformáért küzdöttek s nekik 
nemcsak a királyi ház volt útjokban, 
hanem Spanyolországtól akartak el
szakadni és önálló katalán köztársa
ságra vágyódtak. Történetük a XVI. 
sz.-tól kezdve a függetlenség után 
való vágyódás története. Es amint a 
mi történelmünkben Bocskaytól kezd
ve előkelő szerepet játszanak a fel
kelések, úgy a katalán történet is fő
ként felkeléseik története. Pedig nekik 
is nagy múltjuk van.

Földjük, Katalónia, Augustus ide
jében római gyarmattá lett, azV. sz.

ban germán uralom alá került s a 
yizigót királyság alkotó része volt 
712-ig. Ekkor a mórok hódították meg 
s az ő uralmuk alatt maradt kb. 780-ig, 
amikor Nagy Károly jogara alá jutott. 
Marca Hispánia volt e tartomány neve. 
A frank uralom alatt hűbéres terüle
tekre forgácsolódott szét, amelyek kö
zül a barcelonai grófság emelkedett 
ki és vívott ki magának vezető sze
repet. Ebben az időben kapta a gróf
ság a Katalónia nevet, amelyet ké
sőbb az egész tartományra kiterjesz
tettek. A „Katalónia név valószínű
leg annak a két germán nép : a gót

és alán nevének Gothalania-ra való 
összevonásából származott, amelyek 
e földön éltek. A barcelonai grófsá
gon 801 — 1162-ig 15 gróf uralkodott. 
Ez az uralom azonban semmiesetre 
sem volt önkényes. A grófok az ön
kormányzati jog útján olyan önérze
tet, a függetlenség oly nagyfokú tisz
teletét és elismerését fejlesztették 
ki a katalánokban, hogy a későbbi 
idők történetében minden uralkodó
juknak gondot okozott az ő kormány
zásuk.

Az utolsó barcelonai gróf V. Ray
mond volt, aki 1137-ben feleségül 
vette Petronillát s e házasságával Ara
gónia királya lett s a barcelonai gróf
ság egyesült Aragóniával. Az unió 
nem nyomta el a katalánok szabad- 
ságszeretetét. Az aragoniai király nem 
királyuk volt, hanem a barcelonai 
gróf, miként nekünk sem volt császá
runk Ausztria császára, hanem a ma
gyar királynak ismertük ; csak azt az 
adót fizették meg, amelynek kirová
sához maguk is hozzájárultak. Félté
kenyen ügyeltek arra, hogy alárendelt 
helyzetbe ne kerüljenek. 13/'5-ben ők 
is kivívják a maguk számára alkot
mánylevelüket, a katalán aranybullát, 
a „Katalán cartát“.

A sors ellen azonban hiába küz
döttek. Amikor Aragónia királya, Ka
tolikus Ferdinánd és Kastiliai Izabella 
1474-ben házasságot kötöttek egymás
sal és a két ország personális unióba 
lépett, olyan hatalom birtokába jutot
tak, amellyel nemcsak a mórokat 
tudták kiűzni a Pireneusi félszigetről, 
hanem az eddig önálló spanyol ki
rályságokat is megszerezték. Ekkor 
olvadt be a navarrai királyság is bi
rodalmukba. A spanyol monarchia 
erejét és tekintélyét még jobban meg
növelték a Kolumbus felfedező útja 
val megindult tengerentúli hódítások. 
E nagy hatalom ellen a katalánok 
hiába küzdöttek függetlenségükért. 
Pedig ebben az időben vesztette el 
Barcelona is azt az uralkodó szere
pet, amelyet Velencével és Genová-
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val együtt a Földközi tenger keres
kedelmében betöltött. A felfedezések, 
a töröknek Ázsiából való előretörése 
a Földközi tengerről az Atlanti óce 
ánra terelte a forgalmat, a három vá
ros jelentősége megszűnt. A katalá
nok azonban hanyatlásukat a Spa
nyolországba való beolvasztásuk kö
vetkezményének tulajdonították.

E mellett a spanyol uralom sok 
intézkedésével maga is gondoskodott 
arról, hogy népszerűtlenné váljon. A 
barcelonai grófok uralma alatt Kata- 
lonia vigueri-kre volt osztva. E köz- 
igazgatási kerületek fejei a vigueri-k 
(vicarius), a grófok hadnagyai voltak, 
akiknek olyanféle szerepük volt, mint 
nálunk az alispánoknak a telekkato
naság idejében A mellettük működő 
tanács igen tekintélyes testület volt a 
katalánok előtt. A monarchia kelet
kezésével Katalonia alkirályai egyre 
jobban csökkentették ezt a tekintélyt 
s a 17-ik század végén már nem gya
korolhatták legszebb jogaikat. Ami 
látszólagos függetlenségükből még 
megmaradt, azt a Bourbon családból 
származó dinasztia szüntette meg. V. 
Fülöptől kezdve elvesztette kiváltsá
gait, külön törvényeit, szokásait, el
törülték a vigueriket s tartománnyá 
alakították, amelyet a spanyol biro
dalom többi részével egyformán kor
mányoznak.

Katalonia története — mint lát
juk — sok hasonlóságot mutat a mi 
történelmünkkel. A spanyol kormány 
ellen folytatott küzdelmet az is érthe
tőbbé teszi, hogy a katalánok nem 
igazi spanyolok. Ezt elsősorban nyel
vük árulja el, amely sokkal közelebb 
áll a délfranciaországi provencálhoz, 
mint a kastiliaiak nyelvéhez. A kata
lán nyelvet ugyan nyersnek, kemény
nek mondják, de azért költői és elő
kelő kifejezésekben gazdag s igen 
alkalmas irodalmi nyelvnek. S a ka
talánok ragaszkodnak nyelvükhöz. Ezt 
beszélik egymás között, ezen írják 
könyveiket, újságjaikat s most, mikor 
köztársasággá alakultak, mielőtt még

önállóságukat kimondták volna, azon
nal katalán nyelven tartották a bar
celonai egyetemen az előadásokat. 
A katalán nyelvet nemcsak Katalo- 
niában beszélik, hanem csaknem az 
egész Valenciában, a Balearokon, sőt 
Szardínia némely helyén is. Azelőtt 
el volt terjedve Aragóniában is.

Ha az udvariassági szólamokat 
és költői kifejezéseket bőven használó 
kastiliai nyelvvel szemben a  katalán 
nyelv nyers és erélyes hangzásúnak 
tetszik, akkor ebben a jellemzésben 
tulajdonképen a katalán nép jellemé
nek visszatükröződését állapíthatjuk 
meg. A katalánok valóban határozott 
jellemű, erélyes, mozgékony, vállal
kozó szellemű emberek. Vérmesek, 
epések, azonban civilizáltabbak és 
korántsem olyan nyersek, mint az 
aragoniaiak. Vállalkozási szellemük 
vitte ki őket a tengerre és tengeren
túlra, ez vitte őket a barcelonai gró
fok és aragoniai királyok harcai ide
jében győzelemről-győzelemre, ez a- 
dott nekik erőt arra, hogy a mórokat 
elűzzék a Baleárokról, ezért álltak be 
zsoldosoknak a görög császárhoz és 
a Kelet kisebb keresztény fejedelmei
hez. Nem egy katalán nemes hagyta 
el évekre kastélyát jól felfegyverzett 
csapatával, hogy a mórok, törökök 
ellen harcoljon. Olyan szerepet töl
töttek be egy időben, mint később a 
svájciak. Csakhogy őket nem a pénz
szerzés vágya vitte a harcterekre, ha
nem olyanféle lelkesedés, amilyen a 
keresztes vitézeket töltötte el. Ma ők 
a legügyesebb földmivelők, a legszor
galmasabb iparosok és a legmozgé
konyabb kereskedők Spanyolország
ban. Még a kövekből is kenyeret saj
tolnak, amint a közmondás állítja ró
luk. És ha otthon nem boldogulnak, 
nem riadnak vissza attól, hogy akár 
Spanyolország nagyvárosaiban, akár 
Délamerika spanyol államaiban pró
bálják ki szerencséjüket. Az új ott
honban rendesen kereskedéssel fog
lalkoznak. A spanyol államnak nagy 
szerencséje, hogy a katalánok ennyire
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élelmes emberek. Ha ez a 2.5 millió 
katalán hasonlóképen élt volna, mint 
a többi 18 millió spanyol, akkor az 
ország ipari tekintetben teljesen a 
külföldtől függött volna és az adók
ból alig-alig lehetett volna fenntartani 
az államot. Nagyon érthető, ha az új 
madridi kormányt igen kellemetlenül 
érintette az az elhatározás, hogy a 
katalánok tőle teljesen független életre 
akarnak berendezkedni.

A katalánok átlagosan ,1.70-1.80 
m. magas, szépnövésű, izmos embe
rek. Bőrüket a nap heve bronzszínűre 
égeti. Fejük legtöbbször tojásdadala- 
kú, széles, előreugró, homlokuk alól 
mélyen bennülő, barna szemük villog 
ki. Hajuk fekete, barna, vagy gesz
tenyebarna. Orruk elég nagy, de nem 
sasorr, jóvágású szájukban mindig 
szép fogsor csillog, A falusi lakosság 
egymás között házasodik s ezért ko
rántsem olyan kevert, mint a városi, 
tehát jobban megőrizte a faj tiszta
ságát. A nők legtöbbször karcsúak, 
nyílt tekintetűek, élénk szeműek, köny- 
nyű járásúak, dallamos hangúak. Ma 
már a köznép is elhagyja egykori szí
nes viseletét: a híres vörös gyapjú 
sapkát, a „gorro“-t, a csípőre széles 
vörös vagy kék övvel erősített kerek 
nadrágot és a gyapjú harisnyát. A 
nők azonban még akkor is Ízlésesen 
öltözködnek, ha a városi lakosság 
ruházkodását utánozzák.

Az önálló, független állami életre 
való törekvésüket azonban nemcsak 
történelmükben gyökerező hagyomá
nyok teszik érthetővé, hanem földjük 
természeti viszonyai is. Katalonia Spa
nyolország egyik peremtájéka, amely 
a Földközi tenger kb. 400 km hosszú 
partja mellett helyezkedik el. Északon 
a Pireneusok választják el Francia- 
országtól, nyugaton az Ebroba ömlő 
Segre legnagyobb mellékvize, a No- 
guera Ribagorzana alkot határt Ara
gónia felé, délen pedig egy kis fo
lyócska, a Cenia különíti el Valen
cia tartománytól. Kataloniának tehát 
háromszögű alakja van. Területe

41.197 km2, azaz csaknem akkora, 
mint Horvátszlavonország.

Katalonia hegyes ország. Terü
letét csaknem egészen a Kataloniai 
hegység tölti, csupán északon van a 
Pireneusokból is része. A Kataloniai 
hegység tulajdonképen egymástól meg
lehetősen elszigetelt tönkök sorozatá
ból áll, amelyek a parttal párhuza
mosan haladnak s északon a Pire- 
neusokkal össze vannak nőve. A part
vonulatok alacsonyak, ar belső vidé
ken ellenben már az Északnyugati 
Felföldünket alkotó hegységekhez ha
sonló magasságú vonulatok vannak, 
de azért a legmagasabb hegye, a 
Sierra de Montseny (1744 m) sem 
emelkedik az Alacsony Tátra legma
gasabb csúcsainak magasságáig. Sok
kal híresebb hegye ennél a Monser- 
rat, amelynek oligocén konglomerá
tumból való tömege a síkságból köz
vetlenül emelkedik ki 1241 m magasra. 
A fűrész fogaihoz hasonló csúcsai 
meg a rajta épült kolostor sok turistát 
és zarándokot csábítanak ide. Ez a 
kolostor volt a jezsuita rend születési 
helye. Itt határozta el Loyola Ignác, 
aki súlyos betegségéből gyógyult meg 
e helyen, hogy életét az egyház szol
gálatának szenteli. A hegyvonulatok 
peremét törési vonalak kisérik, ezért 
helyenként (pl. Olotnál) fiatal vulkáni 
kőzetek és meleg források lépnek lel. 
A Kataloniai hegységet a folyók fes
tői szorosokban törik át s a Llobre- 
gat, meg az Ebro törmelékkúpjai 
messze benyúlnak a tengerbe. Az 
északon emelkedő Pireneusok csúcsai 
jóval magasabbra emelkednek, mint 
a Kataloniai hegységéi. Itt átlagban 
2000—3000 m-t is elérnek. (A Kata
loniai hegység leírását 1. Ványi F. : 
Hispánián keresztül. Földgömb I. évf. 
7. sz. 241—42. o.)

Katalonia szíve az a hosszanti 
termékeny völgy, amely az alacsony 
partvonulat és a belső magasabb he
gyei között Figueriastól Tarragonáig 
húzódik. Ez az Ampurdan, vagy a 
Kataloniai árok. Itt fekszenek az or-



A F Ö L D G Ö M B 229

szag nagyobb városai, itt haladnak 
a legfontosabb utak. Nagyobb síksága 
még a tarragonai campo, az Ebro 
deltavidéke s a léridai campo, amely 
az urgelli llanot, a léridai és az ur- 
guerai huertát foglalja magában. E 4 
síkságon kívül még a kis parti síksá
gok sorozata, amelyeket kisebb-na- 
gyobb folyók szelnek keresztül, nyújt 
alkalmat a földmívelés folytatására.

Minthogy Katalónia ugyanazon 
szélességi fokok között fekszik, mint 
Közép-Olaszország (40 1/2°—42 V2° é. 
sz.), az éghajlata kedvező. Az évi 
középhőmérséklet (vagyis ha mindig 
egyforma lenne a meleg) 16° C, ná
lunk 10° C, tehát Katalónia melegebb 
ország, mint hazánk, de hűvösebb, 
mint Madrid és a tőle délre fekvő 
tájékok, ahol ez a hőfok 18—19° C. 
A leghidegebb hónapban, januárban 
8° C-ra száll le a közepes hőmérsék
let (nálunk —2° C), ugyanekkora a 
jóval délebbre fekvő Madridban és 
nem igen magasabb (10—12° C) Dél- 
spanyolországban. A nyári (júliusi) 
középhőmérséklet Kataloniában 24°C- 
ra emelkedik (nálunk 21° C) Madrid
ban 28° C-ra, délebbre 30° C-ra. Ezek
től az átlagos hőmérsékletektől fölfelé 
is. lefelé is eltér az egyes napok valósá
gos hőfoka, azonban nemcsak Katalo
niában, hanem Spanyolország többi 
részében is, ezért tehát ezekből az 
adatokból megállapíthatjuk, hogy Ka- 
talonia Spanyolország legenyhébb ég
hajlatú országa. A Földközi tenger 
partvidéke mindenütt a száraz vidé
kek közé tartozik. Kataloniában sem 
sok az eső. Északon, a Pireneusokban 
több, délen kevesebb s átlagban 
500—1500 mm (nálunk az Alföldön 
600 mm) s a nagyobb része a téli 
hónapokban hull le.

Az országnak ugyan csak egyet
len nágy folyója van: az Ebro s en
nek is csak a legalsó folyása s a tor
kolata esik területére, a kisebb vi
zek száma azonban elég nagy. Az 
Ebro legnagyobb mellékfolyója a 
Segre, amely a Pallaresa- és Riba-

gorzana Noguerát veszi fel. Mind a 
három a Pireneusokban ered s egész 
éven át elég bőven van vize. Köz
vetlenül a Földközi tengerbe folynak 
a Muga, Fluvia, Tér, Daro, Jordera, 
Beros, Llobregat, Gaya, FrancoÜ és 
Cenia. A Tér és Llobregat kivételé
vel valamennyi kis folyócska. E vi
zek öntözik azokat a parti síkságo
kat, amelyekről az előbb megemlé
keztünk.

Ha nem is valami jelentékenyek 
ezek a folyócskák, mégis fontosak 
Kataloniára. Vizük elég ahhoz, hogy 
a szántóföldeket öntözhessék velők 
— amire délen szükség van — s 
mint hegyi folyóknak elég az esésök 
arra, hogy villamos erőt fejlesszenek 
segítségükkel. Ez a tulajdonságuk pe
dig Kataloniában azért nagyon hasz
nos, mert az országnak nincsen szene 
s az ipari fejlődés komoly akadá
lyokba ütköznék. E folyók segítették 
meg Kataloniát abban, hogy Spa
nyolország legiparosabb tartományá
vá fejlődhetett.

A katalánok mintaszerű földmí- 
velők. Nem nagy kiterjedésű parti sík
ságai és völgyei termékeny talaján a 
kedvező éghajlat meg a tökéletes ön
tözőművek közreműködésével legin
kább szőlő- és olajfatermesztéssel 
foglalkoznak, de vannak rizsföldeik, 
narancs- és citromfaligeteik is. A da
tolyapálma is megterem — hiszen a 
barcelonai Plaza Real pálmái pom
pás bizonyítékai annak, hogy meg
élhetésüket a klíma megengedi — vi
rágzik is, de a meleg nem elég nagy, 
a levegő nem elég száraz ahhoz, 
hogy gyümölcsöt is hozzon. Megte
remnek az összes gabonafélék s a 
mérsékelt földöv összes növényi ter
ményei is. Fái között a szentjános
kenyérfát meg a paratölgyfát kell még 
megemlítenünk. Főként az utóbbinak 
van nagy jelentősége. Termesztésé
nek fővidéke Katalónia egyik tarto
mányának : Geronának hegyoldalai. 
Ezért Gerona a parafaiparnak az 
egész világon jól ismert középpontja.
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Az állattenyésztésben a juhnak van 
nagyobb fontossága.

Bár a hasznos talajkincsek csak
nem teljesen hiányzanak, Katalonia 
mégis Spanyolország gyáriparának 
gyüj-tőhelye. Itt van a spanyol pa
mut- és gyapjúfonás és szövés, a 
gép- és üvegipar központja s a pa- 
rataiparon kívül a vegyészeti ipar is 
virágzik.

Vegyük még mindezekhez azt 
is, hogy a 400 km. hosszú tengerpart 
egyenesen csábítja a katalánokat ar
ra, hogy a tengeri forgalomban is ke
ressenek részesedést Ez a tenger
part ugyan nem tagolt, kikötők szá
mára kevés az alkalmas hely s leg 
nagyobb kikötő városát, Barcelonát 
is csak építkezéssel tudták nagy ha
jók befogadására alkalmassá tenni, 
mégis a katalánok — mint már em
lítettük — a középkorban is fontos 
szerepet töltöttek be a Földközi ten
ger forgalmában. Ma is élénken részt 
vesznek a hajózásban s a katalánok 
kezében van a spanyol kereskedel
mi hajóraj legnagyobb része. Az eu
rópai államok közül főként Délfran- 
ciaországgal és Olaszországgal tarta
nak fenn eleven forgalmat.

E minden téren megnyilvánuló 
élénk gazdasági tevékenység követ
keztében Katalonia Spanyolország 
legvagyonosabb és ezért a legnépe
sebb országa. Amíg Spanyolország 
népsűrűsége 42, addig itt 61 ember 
él 1 km2-en (1926), tehát csaknem 
annyi, mint amennyi jutott a Ma
gyar birodalomra az 1910-iki nép- 
számláláskor. A.z ország négy tarto
mánya: Barcelona 7691 km2, vala
mivel nagyobb, mint Temes m.), Ge- 
rona (5865 km2, kb. Zala m.), Lérida 
(21.151 km2, Torontál és Bács Bod
rog m. együtt) és Tarragona (6490 km2, 
Szatmár m.) közül a legnépesebb az 
első, mert itt a népsűrűség 175, de ez 
könnyen érthető, hiszen ebből Bar
celona város, Spanyolország máso
dik nagyvárosa adja a legnagyobb 
részt. Legnéptelenebb a legnagyobb

tartomány : Lérida. ahol 26 1. él 1 
km2 en,. azaz annyi sem, mint a mi 
legnéptelenebb hegyvidéki megyéink
ben. Ennek az az oka, hogy a tar
tomány nagy része a száraz arago- 
niai medencére és a Pireneusok ter
méketlen völgyeire esik.

Természetes, hogy a települések 
ott sorakoznak fel, ahol a legtöbb 
ember élhet meg, tehát a Kataloniai 
árokban és a tengerparton. Az előb
biben fekszenek : Figuerias, Gerona, 
Sabadell, Reus, Tortosa, Manresa, 
Tarrasa iparos városok, a tenger
parton pedig a kis halásztelepeket és 
a helyi termékek kivitelével foglalko
zó kikötőket (Mataro) találjuk. Ezek 
között Tarragona és a parafaipar fő 
kiviteli kikötője: San Felu de Guixols 
érdemli meg az említést. A tenger
parton fekszik Barcelona, az ország 
fővárosa is.

A közel 800.000 l.-ú város a Llob- 
regat deltájának északi végén, a 
Montjuich várhegy védelme alatt fek
szik. A szabálytalan hatszöget alkotó 
óvárost, amelynek középpontjában a 
székesegyház fekszik, sakktáblasze- 
rűen, tehát az amerikai városok min
tájára épített városrészek fogják kö
rül. Ezek az ipar- és kereskedelem 
színhelyei. Távolabb a városon kí
vül emelkedő dombokra a villane
gyed kapaszkodik s egyre sűrűbben 
lepi el oldalaikat. Barcelona már 
sokkal inkább nyugateurópai, mint 
spanyol város. Ha a kalhedrálist kö
rülvevő szűk utcák s főútjának, a 
Ramblának hangulatában van is va
lami közös vonás a spanyol váro
sokéval, mindig élénk forgalma, újab
ban épült felhőkarcolói, a hatalmas 
Catalauna-tér, széles, egyenes utcái 
már Európába vezetnek át. Az utób
bi években a legjobb úton volt arra, 
hogy a spanyol vonást a város külső 
képe egészen elveszítse. Kikötője, 
amely főként élelmiszereket és sze
net hoz be és textilárukat visz ki, 
folytonosan épült annak jeléül, hogy 
a város gazdasági élete virult.
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A katalánok most tehát elérték 
vágyukat. Függetlenek. Nagy kérdés 
azonban, hogy nem mentek-e túl a 
célon a szabadságra való törekvé
sükben. A függetlenséget azért sóvá
rogták. mert érezték, hogy Spanyol- 
ország fenntartásához aránytalanul 
többel járultak, mint a többi spanyol 
tartományok. De vájjon figyelembe

vették-e azt is, hogy viszont ipari 
termékeik mégis elsősorban az or
szágban keltek el. A mai válságos 
időkben pedig nem megvetendő előny, 
ha az iparosnak olyan biztos piaca 
van, melyet minden versenytársa elől 
elzárhat. Ezért majd csak a jövő fogja 
megmondani, hogy a katalánok nem 
hamarkodták-e el az elhatározásukat.

Könyvek.
Dr Otto M yrbach : W an d erers  W etter

buch. Berg u. Busch. Leipzig. 1931. 184. +  
Vili old.. 3 kép, számos időjárási térkép és 
táblázat. Ára 2 RM.," kötve 3'50 RM,

Túristakörök régen érezték azt a hiányt, 
bogy népszerű m a q a s h e g y s é g i  m e te o r o ló g ia  
nem volt található az irodalomban. Mindenki 
tudja, hogy már a középhegységben is egé
szen mások — sokkal bonyolultabbak — az 
időjárási jelenségek, mint a síkságon. A hegy
mászók balesetstatisztikájából az is kitűnik, 
bogy a magaslati időjárás sajnos nagyon ke
véssé  közismert szeszélyei sok emberéletet 
követelnek áldozatul. Az a lp e s i  s z e r e n c s e t -  
l e n s é g e k  t ú l n y o m ó  r é s z e  h ir te len  i d ő v á l t o z á 
s o k  k ö v e t k e z m é n y e ; h a  a z  á l d o z a t o k  j á r t a 
s a k  let tek  v o ln a  a  m e te o r o ló g ia  e le m e ib e n ,  
v a ló s z í n ű le g  e lk e rü l té k  v o ln a  a  v e s z e d e lm e t .

Talán nincs meteorológus, aki hívatottabb 
lett volna a turisták meteorológiai felvilágosítá
sára vállalkozni, mint M y r b a c h  dr. ,  Bécs vá
ros meteorológiai konzulense és az osztrák 
központi meteorologiai intézet nagyérdemű 
prognosztikusa. Előttünk fekvő könyvecskéjé
ben nem csak nélkülözhetetlen tanácsokat 
a d  mindenkinek, aki a magashegység csoda
világát fel kívánja keresn i ; egyben kedves, 
■élvezetleljes olvasmányt is nyújt. Minden sza
va. minden szótagja gyakorlati tapasztalatok
ból fakad és gyakorlati téren fel is használ
ható. Ez a titka annak, hogy M y r b a c h  majd
nem az egész „domborzati meteorológiát“ 
úgy tudja elénk adni, mint egy lebilincselő 
-elbeszélést.

M y r b a c h  dr .  könyve azonban nem csak 
mint ismeretterjesztő irat becses, hanem mint 
"tudományos monográfia is ; egyetlen munkát 
sem  találunk a meteorológia ezen fejezetének 
irodalmában, amely mérkőzhetnék vele A 
szakem ber fontos és gyakorlatilag is felhasz
nálható szuggesztiók egész tömegét meríti a 
könyvecskéből. Ez olyan érték, amelyet is
meretterjesztő munkákban nem is szoktunk 
várni.

A könyvecske másik értéke a gyönyörű 
magashegységi fényképekben van : kitűnő tú- 
rista- és repülő feltételek egész sorát találjuk 
benne a legszebb reprodukcióban.

Dr- A. L.

Colin Ross : Die W elt auf der W aage.
Der Querschnitt von 20 Jahren Weltreise. 16 
Auflage. F- A Brockhaus. Leipzig. 1931.

A címben megjelölt 16-ik kiadás más 
könyvnél a régiséget jelenti. Colin Ross azon
ban kivétel. A könyv első kiadása éppen ez
előtt két évvel 1929 júniusában jelent meg. 
Két év alatt elérni a 16-ik kiadást azonban  
még Colin Rossnál is figyelemreméltó do
log, s mindentől eltekintve maga ez a tény 
is jó ajánlója a könyvnek. Jelen könyvében 
a neves utazó és iró 20 éves utazásain szer
zett tapasztalatainak végeredményét szűri le 
s megtárgyalva a világ jelenlegi legfontosabb 
problémáit tárja olvasói elé Első fejezetében 
a régi világ képét ismerteti és megrajzolja az 
Ő felfogása szerinti új világképet. A további 
fejezetekben beszél a fajok materiális és szel
lemi hatalmi szféráinak eloszlásáról a föl
dön, majd az Amerikában és Ausztráliában 
most már vége felé haladó folyamatról, a 
ben nszülött lakosság kipusztulásáról beszél. 
A következő fejezetben Afrika faji problémái
ról van szó. A faji kérdések elintézése után 
a manapság sokat emlegetett szovjet viszo
nyokról beszél a nemzeti és a nemzetek feletti 
eszmék szempontjából. A tegnap és a ma 
nagyhatalmairól szóló fejezetben az európai 
politika területére lendül át. Később tér visz- 
sza kiindulási pontjához és az új világkép 
kialakulását mint a mai emberi lélek techni
kai beállítottságának a következményét vezeti 
le, ellentétben a régi mágikus felfogással- A 
morál relativitása és a morálfogalmak norma
lizálása a következő fejezet tárgya, majd az 
ugyancsak érdekes kérdésről, a nemek egy
máshoz való viszonyáról, ennek lényegéről
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és alakulási lehetőségéről mondja el véle
ményét. lnternacionalis tőke. internacionalis 
munka és a fajprobléma. Az emberi uralom 
lényege. Az egyesült államok és a szovjet 
unió, mint lényegében azonos uralmi formák, 
a  következő fontosabb fejezetek. A könyvet 
néhány, a ma életében mutatkozó jelenség
gel zárja, mely szól a ma emberének tech
nikus-ritmikus adottságáról, a szám m á
gikus hatáséról és a gép mythoszáról.

Aki a könyvet elolvassa, egy sokát ta
pasztalt, a világ mai életét objektiven, mint
egy távolról megítélő író gondolatait fogja 
megismerni.

Siegfried P a s sa rg e : Der Mensch im 
heissen  Gürtel (Vergleichende Landschafts
kunde. Heft 5.) Dietrich Reimer, Berlin, 1930. 
Vlll. 216. o.

Hosszabb könyvsorozat egyik kötete, óm 
önmagában is kerek egész Passarge fenti 
című munkája. Olvasóink, akik hozzászoktak, 
hogy ezen a helyen csak  úgynevezett „nép
szerű“ munkákat ismertetünk, lehet hogy első 
pillanatra csalódni fognak, ha ezt a köny
vet kezükbe veszik. Valóban, Passarge-nek 
ez a vaskos kötete nem népszerű munka, 
legalább is sem nem útleírás, sem valami 
novellisztikus jellegű tájrajz vagy trópusi élet
kép-gyűjtemény. Ellenben világosan áttekint
hető, közérthető, úgy hogy nyugodt Ielkiisme- 
rettel ajánlhatjuk mindenkinek, akit a trópu
sok világa érdekel. Aki a trópusi ember a- 
nyagi és szellemi életének, gazdálkodásá
nak és kultúrájának számunkra exotikus vi
szonyait meg akarja érteni, aki kicsit rendbe 
szeretné szedni nagyon is rendszertelen és 
bizonytalan ismereteit, az tiszta képet nyer a 
trópusi embernek a környezettel folytatott 
küzdelmeiről, a trópusi ember és a trópusi 
táj örök együttéléséről. Komoly, szakszerű 
munka, amelyet csak apránkint lehet élvezni, 
de tanulhatunk belőle, bármelyik oldalát üt
jük is fel.

A könyv öt főfejezetre oszlik, mindegyik 
egy-egy nagy növényzeti, illetve azon ót klima
tikus tájtípus viszonyait tárgyalja. Sorra meg
elevenednek előttünk a sivatagok, a szubtró- 
pusok, ahol csak nyáron száraz az éghajlat, 
a trópusi őserdők, a trópusi steppék s az 
egész éven át, vagy csak éppen nyáron csa
padékos szubtrópusi erdők és steppék világa. 
Ezek a nagy klimatikus és növényzeti tájtí
pusok valóban akár Afrikában, akár Indoné
ziában, akár Dél-Amerikóban nagyjából ha
sonló életlehetőségeket nyújtanak az ember

nek. A táj emberen kívül álló jelenségeinek, 
jellemzése minden fejezetben megelőzi az 
emberi viszonyok ismertetését. Az emberi je
lenségek csoportosítása azonban minden lój- 
tipuson belül más és más, hiszen az egyik 
helyen a kertművelés, vagy gyűjtögetés, má
sik tájban a társadalmi viszonyok, a harm a
dikban a telepüiésmód, a vallás, a primitív 
művészetek az anyagi és szellemi kultúrának 
legszembeszökőbb vonásai. A foglalkozások, 
a gazdasági élet formái, módja és eszközei 
csakúgy sorra kerülnek, mint a faji és népi 
sajátságok s a lelki élet ezer vonása, nem 
elszigetelt kuriózumok gyanánt, hanem mint 
egy egységes, megbonthatatlan életegész, egy
mást magyarázó, egymást kiegészítő szerves 
részei.

Europa im Automobil. Offizieller Führer 
des internationalen Verbandes anerkannter 
Automobil-Clubs A. I. A. C. R (Sitz in Paris). 
Herausgegeben unter Mitwirkung von 34 na
tionalen Automobilclubs unter der Direction 
des Specialdienstes der internationalen Turis- 
tik-Kommission der A. 1. A. C. R. Geneve. 
Redaktion : F. Klipstein und dr. Th. Grübler.

Verlag Europa im Automobil A. G. Bern. 
— Génévé — Zürich.
Az „Europa im Automobil“ című műnek 
im már harmadik 1930-as kiadósa fekszik 
előttünk. A vezető két egymástól teljesen kü
lönálló részre oszlik. Az első részben prak
tikus táblázattal ellátott beutazási és for
galmi előírások találhatók. Ugyanez a rész a 
nagy nemzetközi útvonalak 90 drb. folytató
lagosan számozott itinerórióját tartalmazza 
főbb európai útvonalakról, ezeken megtalálha
tók a fontosabb városoknak a kiinduláspontlól 
és egymástól való távolsága, a menet és a jö
vet irányában külön-külön. Az ilinerárión a 
fontosabb magassági adatok is megtalálhatók. 
A második részben országok szerint csopor
tosított nem a nemzetközi forgalomba eső iti- 
neróriákat találunk. Ugyanitt azonban a tu
rista hivatalok címei, a sajátságos beutazási 
és forgalmi szabályok is megtalálhatók, to
váb b á  a különösen érdekes és autóturókba 
bekapcsolható vidékek leírása. Helységregis- 
tert, utalást térképekre, itineróriókra, hotelre 
és ehhez hasonló az autóforgalom szempont
jából fontos dolgokat találunk még ugyanitt.

A könyvhöz még egy négy darabból ál
ló 1:2.000 000-hoz arányú európai térkép varv 
mellékelve. A mű kiállí tásban is mindenké
pen alkalmas arra, hogy az automobiltuiisz- 
tika standard műve legyen.
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Oszlópos-bazalthegy, tetején Castellfullit városkával.
(Márton B.: A katalánok és Katalónia)

A Segre völgye a Pireneusokban.
(Márton B.; A katalánok és Katalónia)
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Apró közlemények.
TRINKLER EMIL.

A németek fiatalabb kutatógenerációját 
súlyos és megrendítő csapás érte. Trinker, 
szülővárosában, amint Bremenből Vegesackba 
ment át, hogy ott Rohlfsról ünnepi előadást 
tartson, az utcán szerencsétlenség áldozata 
lett.

Trinkler 1896-ban született, alig haladta 
meg a harmincas évek derekát s mégis meg
becsülést és tiszteletet szerzett nevének utolsó 
két ázsiai expedíciójával. Eredetileg kereske
dőnek készült, de korán nagy érdeklődést ta
núsított az iráni és középázsiai nyelvek iránt. 
Az ázsiai kultúrák felé terelődött rokonszen- 
ve, a felfedezések és utazások iránti vágy 
annyira magával ragadta, hogy eredeti pályá
jával szakítva teljesen geográfusnak készült. 
Doktorátusát Münchenben Drygalskinál szerzi 
meg és dolgozatában is Belsőázsiával foglal
kozott Irodalmi kutatásainak kiegészítésére 
és megerősítésére két sikerdús expedíciót ve
zet Ázsiába. Első útján 1923—25 között Af
ganisztánban járt. Ez az expedíció lényegé
ben egy német-afgán gazdasági vállalat kere
tein belül mozgott s így kénytelen volt bizo
nyos tudományos kérdések tisztázásáról le
mondani. Megkötöttsége ellenére sok érde
kes új adattal bővítette Afganisztán földraj
zának irodalmát. Második expedíciója 1927- 
28 között mór sokkal tágabb keretek között 
mozoghatott. A német de Terra és a svájci 
Bosshard kíséretében átkelt a Karakorumon, 
Küen-lünön, Srinagarból keleti Turkesztánba 
vezető útján és visszatérőben a szomszédos 
fennsíkokon. Keleti Turkesztónban különösen 
a Takla-makánon végzett eredményes kutatá
sokat. Vizsgálódásai a geológiától egészen az 
archeológiáig terjedő széles körben mindent 
felöleltek. Kutatásainak eredményeiről eddig 
csak előleges beszámolók jelentek meg, de 
ezekből is következtetést lehet vonni arra a 
gazdag anyagra, amelyet Trinkler Belsőázsió
nak a jégkorszak óta végbement morfológiai 
átalakulásáról és a sivatagos perem vidékek 
kulturális kialakulásáról gyüjföit. A geográfia 
tág szemléletű kutatót veszített el a fiatal 
explorólorban, akinek eddigi eredményei mór 
tekintélyes helyet biztosítottak a belsőózsiai 
kutatók sorában és akitől a jövőben is sokat 
lehetett volna várni. Ügyességéről, jelleméről 
nagyon megbecsülendő módon tanúskodik 
első ázsiai u tazásának sok nehéz helyzete, 
amelyekből csak nyugalma, politikus meg
fontoltsága tudta kiszabadítani.

(Forsch u. Fortschr.)

A SC0RESBYSUND1 UJ ESZKIMÓTELEP.

A dán kormányzat -1925-ben a keletgrön

landi Angmagsalik eszkimótelepről a sokkal 
északabbra (70°) fekvő Scoresbysund vidékére 
kísérletképen 10 lisztavérű eszkimócsalódot 
telepített ál Amint ismeretes. Keletgrönland 
partvidéke éghajlatának és á ltalában termé
szeti körűimén) einek a nyugatinál sokkal Ri
degebb volta miatt aránytalanul gyéren la
kott. Viszont a nehezebben hozzáférhető part
vidéken sokkal több lehetőség van arra, hogy 
az odatelepített eszkimók jobban megőrzik 
eredeti szokásaikat és vérük tisztaságát is. Ez 
a gondolat vezette a dánokat, amikor ezen 
az elhagyott, rideg vidéken új eszkimólelép 
létesítésével kísérleteztek. 1925-ben összesen 
70 főből állott az áttelepített 10 család, azóta, 
az új telepesek lényegesen megszaporodva, 
108 főre növekedtek, amihez még hozzá kell 
számítani egy újabb Nyugatgrönlartdból be
vándorolt 7 tagú családot is s igy az- tíj té
lépnek összesen 115 lakója van. A telep fő“ 
részé a fjord torkolatától északra a Rosevin- 
ge öbölben fekszik, itt van a felügyelőségnek 
templommal és iskolával kombinált épülete, 
valamint több lakóház. A felügyelőn, papon 
és szülésznőn kívül két eszkimó vadászcsalád 
is itt lakik. 1927-ber. drőltalan táviróállomást 
és földrengést jegyző műszereket állítottak fel 
A telep többi lakója  három vadásztelepen él 
Az egészségügyi viszonyok általában eTég 
jók, de higiénikus tekintetben sok még a kö
vetelni való. A szükséges táplálékot vadá 
szattal (elsősorban fóka) és gyűjtögetéssel 
szerzik meg, halászat nincsen. Legfontosabb 
keréskedelmi árui a medve és rókabőrök, 
amelyeket a telep gondnoksága vásárol ösz- 
sze a bennszülöttektől és azokért cserébe 
európai árucikkeket, élelmiszereket, szenet, 
ruházati cikkeket, vadászfelszerelési tárgya
kat stb. ad. Dániával á _ telep évente csak 
egyszer kerül összeköttetésbe. Rendesen a u 
gusztus elején, am ikora  fjord jege felszakad, 
érkezik meg Dániából egy hajó. Egykori föjd- 
rakások. raktárak és sírok nyomai tanúsítják, 
hogy régebben is voltak a Scoresbysund kör
nyékén eszkimötelepek, de hogy ezekkel mi tör
tént, lakói hová tűntek el, nem lehet tűnni. 
Bizonyos, hogy amikor Scoresby 1822-ben el
sőnek lépett az öböl területére, már csak el
hagyott lakások nyomaira akadt.

ST. K1LDA.

Nagyon jól meg kell nézzük a térképün
ket, hogy az Angliához tartozó Nyugati Héb- 
ridák szigetcsoportjától nyugatra, kb. 60 km 
távolságra fekvő kis St. Kilda szigetcsoportot 
megtaláljuk. Az egész szigetcsoport alig na
gyobb 14 |Z|' km-nél. Ha a tenger romboló 
munkáját, azt akarják szemléltetni, hogy a 
hullámok milyen rettenetes pusztítást tudnak



a legkeményebb kőzetekből álló szírieken is 
végbevinni, akkor gyakran láthatunk erről a 
kis szigetcsoportról készített fényképeket, de 
bizony hir telenében nem tudjuk, hogy az 
óceánok rengetegében hová helyezzük el 
előttünk ismeretlen nevét.

Legújabban a világesemények tömegében 
jelentéktelen, de a kis szigetcsoport életében 
nagyon is fontos és szomorú esemény játszó
dott itt le : a szigeteket ősidők óta megülő 
lakosság felkerekedett és Skóciába telepedett 
át. Nem nagy tömegek vándorlásáról van itt 
szó. Hogy mégis megemlékezünk róla, annak  
egyedül az lehet az oka, hogy ezzel a tény
nyel Európa legnyugatabbra eső területe lett 
lakatlan s egyúttal módunk jut arra is, hogy 
bemutassuk azt a szomorú, végtelenül nehéz 
küzdelmet, amelyet ezeken a szigeteken az 
embernek megélhetéséért, mindennapi kenye
réért meg kell vívnia.

A St. Kilda szigeteket sok apró szikla
zátony övezi. Valamikor ezek a szíriek is 
egységesek voltak, össze voltak nőve a fő
szigettel, de a tenger folytonos rohama szét
darabolta , leráspolyozta és felőrölte őket. A 
szigetcsoport legnagyobb szigete a St. Kilda, 
amelyik az egész csoportnak nevét is adta, 
kisebb szigetek még % Soay, Boreray és Dun. 
Ezek közül egyedül csak St. Kildán laktak 
emberek, a többin csak félvad juhok és ten
geri madarak  ezrei tanyáznak. A szigeteket 
a Hebridáktól elválasztó tenger sehol sem 
mélyebb 200 m-nél s igy St. Kilda csoportja 
az európai kontinentális talpazat legnyuga
tibb sarokpillére. A szomszédos gneiszből 
álló Hebridákkal szemben bázikus kőzetek
ből (dolorit, gabbró) állanak, ezek közé b a 
zaltok is telepedtek, de az üledékes kőzetek 
teljesen hiányoznak. A sziklavilágot a jég
korban gleccserek öntötték el és ezek lesú
roltak róla a geológiai múltban képződött 
minden termőréteget. Azóta csak helyenként 
tudott a kőzetek pusztulása nyomán vékony 
termőtalaj felhalmozódni, mig a mélyedése
ket és öblözeteket tőzeglápok foglalták el. St. 
Kilda meredek, barlangokkal tarkázott, kiugró 
fokokkal díszített csipkés partjainak csak déli 
részén van egy jobban védett öböl, a Village 
bay, ahonnan a belső részeket i3 meg lehel 
közelíteni.

A meleg Golf áramlás hullámai nyaldos
sák körül a szigetet és ennek köszönheti, 
hogy éghajlata aránylag még télen is nagyon 
enyhe. Magas északi fekvése ellenére éghaj
lata olyan, mint Cornwall délnyugati részéé 
és edzett szigetlakói még a téli hónapokban 
is megfürödtek a nyilt tengerben. Ezzel szem
ben a nyár hűvös, a Napot alig-alig lehet 
látni és a szigetek éghajlatára legjellemzőbb 
a sok eső, vihar, meg a köd. A sötét sziklá
kon nyomasztóan ülnek a csordultig telt eső
felhők, ami a szigeteket még ridegebbé és 
barátságtalanabbá teszi.

A roppant erős viharok és a talaj vé* 
konysága miatt magasabb növények a szige
teken nem tudnak megélni. Fa sehol sincsen, 
a csenevész, alacsony bokrok a szélárnyékos 
hegyoldalakon és mélyedésekben keresnek 
menedéket.  Annál nagyobb területet foglalnak 
el a  rétek. Nagy értéke van ezeknek St. Kil
dán, mert megélhetnek rajtuk a juhok, ebből 
nyeri a lakosság gyapjúszükségletét és főtáp
lálékát : a sózott juhúst. Az utóbbi időben 
már csak kevés szarvasmarha volt a szigete
ken, a lovak már nagyon régen kivesztek és 
sok bennszülött életében még sohasem látott 
lovat.

A földművelés területe a múlthoz képest 
visszafejlődött és csak kevés burgonyát meg 
árpát termel. Az árpát egészen a legújabb 
időkig őskori kézimalmokkal őrölték meg. 
Egyedül halban nem volt hiány és a szikla
szirteken a lakók rengeteg tojást szedegettek 
össze és sok tengeri madarat fogtak el. Eb
ben nagyon nagy ügyességre tettek szert. Ha 
a m adarak a viharokban nagyon kimerültek, 
lasszóval fogdosták el őket. A juhgyapjút 
kezdetleges szövőszékeken maguk fonták 
meg. A halon, tollon, sajton, nyersgyapjún 
kívül ebből a gyapjúszövetből is volt kevés 
exportjuk. Tüzelésre egyedül a tőzeget hasz
nálhatták, mert a beszállított fa nagyon drága 
volt. csak a szíriekre verődött hajóroncsok
ból jutottak néha nagyobb mennyiségű fá
hoz. A faszegénység kényszeritette a lakoso
kat arra, hogy halottaikat koporsó nélkül, vi
torlavászonba csavarva temessék el.

A St. Kilda szigeteknek kicsinységük, 
szegénységük és lakott területektől való tá
volságuk ellenére évszázadok óta megvolt a 
maguk szerény keretei közé illeszkedett la
kosságuk. 1921 ben még 71, legutóbb 45 lel 
két tartottak számon. Ez a lakosság a kelta 
őslakóknak a Vll — Vili. században  a szige 
teken uralkodó norvég vikingekkel való ke
veredéséből alakult ki. 1250-től kezdve a szi
getek Skóciához tartoznak. A kelta-norvég 
kevertvérű lakosság ma is sajátos gál nyel 
vet beszél. Az idősebbek angolul semmit 
sem tudnak, részükre ez a nyelv teljesen 
idegen, a fiatalabbak ezzel szemben már 
mind a két nyelvet beszélik, vagy csak az 
angolt s igy a régi gál nyelv éppen úgy, mini 
többi területein, itt is állandó visszafejlődés
ben volt. Régebben több ember élt a szige 
ten. igy 1697:180. 1758 :88 ,  1855:110, 
1855-1921 átlag 80. 1910: 70. A mull esz
tendőre fokozatos kivándorlás útján a lakos 
ság 45-re csökkent. A múltban a lakosság a 
gyermekek nagy halandósága miatt nem tu
dott jobban felszaporodni, amióta pedig a 
közegészségügyi viszonyok lényegesen meg
javultak, azóta az aránylag nagy kivándorlón 
nőtt meg veszedelmesen. Fokozta a bajt, 
hogy elsősorban a fiatal férfiak vándorollak 
ki, elsősorban Skóciába és ott a városokban
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keresték meg kenyerüket. így a szigeteken 
lassankint csak az öregebbek és a nők m a
radtak meg. A fejlődésnek ez a  módja előbb- 
ulóbb a szigetek teljes elnéptelenedésére kel
lett volna, hogy vezessen, de a megmaradt 
lakosság felkerekedésével és hirtelen kiván
dorlásával a ‘ermészetes folyamatnak elébe 
vágott.

A szigetek szegényesen termő talaja so
hasem tudta a lakosság szükségletét fedezni. 
Ezért állandó behozatalról kellett gondoskod
ni s a szükséges lisztet és burgonyát legin
kább Skóciából importálták. De ez a szállí
tás nem volt olyan könnyű dolog. Régebben 
csak a nyári hónapokban merték a szállító
hajók St. Kilda nagyon veszedelmes partjait 
megközelíteni és ilyenkor is gyakran ki vol
tak téve a hajótörés veszélyének. A tél viha
ros, sötét időszakában a St. Kildával való 
összeköttetés csaknem teljesen megszakadt. 
Idegen hajók, néhány kósza halászbárka és 
a bálnavadász hajókon kívül, messze elke
rülték az útvonalaiktól távollevő szigetet. A 
nehéz forgalmi viszonyok miatt bizony elő
fordult, hogy a sziget lakossága kifogyott az 
élelmi készletekből és elég gyakran lehetett 
St. Kildán beállott éhínségről hallani, ha az 
élelmet szállító hajók a viharos időjárás mi
att nem tudták a szirtes szigetvilágot megkö
zelíteni. vagy sokszor közvetlen szomszédsá
gából voltak kénytelenek visszafordulni. Ter
mészetes, hogv a múlt századokban az ösz- 
szekötfetés még nehezebb volt s a XVIIi. 
század folyamán évente csak egy bárka je
lent meg a szigeten, hogy a meglehetősen 
nyomorúságos bérleti dijakat természetben 
beszedje. Az utóbbi években junius, julius 
és augusztus hónapokban kéthetenkint járt 
hajó St. Kildára. a többi kilenc hónapban 
csak 5 —8 hetenkint.

Igazán csodálatos, hogy ilyen nyomorú
ságos életfeltételek közé szorítva, a lakosság 
már sokkal korábban meg nem szökött a 
szigetekről. Szívós honszeretetük makacsul 
odakötötte őket kopott sziklavilágukhoz, míg
nem a megélhetés utolsó lehetőségei is el 
nem pártoltak tőlük. Ezt pedig a lakosság 
fiatalabb részének növekedő kivándorlása 
váltotta ki-

Amint mór említettük, a lakosság legje
lentékenyebb jövedelmi forrása, amiből egy
úttal behozatalát is fedezte, a gyapjú és a 
gyapjúkészílmények voltak. A gyapjú jelen
tékeny részét úgy szerezték meg, hogy évente 
felkeresték az egyébként lakatlan Boreray 
szigetet és ottan a vadon élő juhokat meg- 
nyirták. Ez a kirándulás a szigetlakokat n a 
gyon nehéz és fáradságos munkára kénysze
rítette. Borerav szigete 4 tengeri mérföldre 
van St. Ki Idától, hogy ezt az utat meg le
hessen tenni és ottan kb. 400 vadjuh nyírá
sét el lehessen végezni, aránylag nagyon 
erős expedíciónak kellett útnak indulni, a n 

nál is inkább, mert a meredek partú szige
ten nagyon bajos kikötni és a hajósoknak, 
azután, hogy a nyíró legénységet partra tették, 
vissza kellett St. Kildára térni s kb. 10 nap 
múlva újra el kellett jönniök a lakatlan szi
geten maradt társaikért. Ezt a nehéz felada
tot csak jó erőben levő férfiak végezhették el 
s mivel újabban a fiatalok kivándoroltak, az 
ősi megszokás alapján rendszeresen végre
hajtott és jövedelmező kirándulásokról meg
felelő munkaerő hiányában le kellett mon
dani. A kildai lakók három éve teljesen m a
gukra hagyták már a borerayi juhokat. Ugyan
csak a fiatalok elvándorlása miatt nem tu d 
ták többet kihasználni a teljesen elvadult 
ugyancsak kb. 400 darabból álló Soay szige
tén levő juhállományt sem. Az igy alakult,  
tarthatatlan gazdasági állapotok végre arra 
kényszeritették a vezető köröket, hogy a szi
getlakoknak a szigetek teljes elhagyását ta
nácsolják. amibe a kényszerítő körülmények 
nyomósa alatt végre nehéz szívvel a lakosság 
bele is egyezett. így azután 1930 augusztus 
28-án az angol Harebell halászvédő cirkáló 
egy másik hajóval egyetemben fedélzetére 
vette St. Kilda egész lakosságát minden el
mozdítható vagyonával. 573 juhval és 13 
szarvasmarhával együtt és Skóciában a ré
szükre kijelölt Ardtornishban, Morvern félszi
geten (Argyllshire) a Mull öbölben hajóztak 
ki.

Skócia gélektől lakott vidékein mindenütt 
a legnagyobb sajnálattal vettek tudomást St. 
Kilda szigetének kényszerű” kilakoltatásáról, 
mert ezzel a gäl nyelv egyik ősi bástyáját 
döntötték romba és egészen bizonyos, hogy 
az erős elszigeteltség megszűntével az egy
kori St. Kilda lakossága ősi szokásaiból és 
nyelvéből nagyon gyorsan ki fog vetkőzni.

Peterm. Mittig.: M. Rudolph.

FÖLDRAJZI KUTATÁSOK KÖZÉP 
YÜNNANBAN.

A kantoni Sun Yatsen egyetem 1929-ben 
alapított földrajzi intézete 1930 júniusától ok
tóberig hajtotta végre első tudományos ex
pedícióját, melynek célja a középső Yünnan 
szisztematikus földrajzi felvétele volt. Az ex
pedíció, melyet Credner W. professor veze
tett, junius 16-ón indult Kantonból. Az első 
állomás Yünnanfu volt. Innen nyugati irány
ban Talifut, majd a Mekong és Szalvin Ten 
Yue átlépése utón elérték a provincia nyu
gati részét Innen az expedíció északnak for
dult, a Sveli völgyét követve. A Kao Li 
Kong San markáns hegyláncát egy 3000 
m. magas szoroson megmászva újból vissza
tértek a Szalvinhoz. A Szalvin völgyében fekvő 
Lu Tshiangból a Mekongon keresztül a Yang- 
ceig és innen ennek mentén délkeleti irány
ban kezdték meg visszafelé vezető útjukat 
Yünnanfu felé. Háborús bonyodalmak azon,-
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ban Kvnngsin keresztül útjukat megakadá
lyozták s így kerülőúton délkelet Yürnanon 
keresztül tértek vissza Indokinába. A Yün- 
nanban meglett út 1600 km-re rúgott. 1200 
km.-ről készítettek topográfiai és geológiai 
felvételeket. Különleges morfológiai felvéte
leket elsősorban e legújabb kéregmozgásokról 
készítettek. Az állandóan végzett meteoroló
giai megfigyelések a maga nemében kevéssé 
ismert kontinentális monsun klímáról adnak 
felvilágosítást. Az antropogeográfiai kutatások 
elsősorban az átmentén talált népek kulturális 
és gazdasági formáival foglalk ztak. A leg
utóbbi évszázadban bevándorolt kínai és a 
Szalvinvölgyben letelepedett sanokon kívül 
még a következő tibet-burman eredetű népe
ket látogatták meg: Iolo, minchia. lissu, a 
Tsha Shan egyes településein a langsu és 
nashi népeket. A készített mozgóképek a gaz
dasági élet és a közlekedés egyes mozzana
tait örökítik meg. Tervbe van véve, hogy ugyan- 
ily szisztematikus földrajzi felvételekkel ku
tatják ót Kina további nyugati határvidékeit is.

ÚJ SZABADKIKÖTŐ 
NEW-FOUNDLANDBAN

A newioundlandi kormány 1930 novembe
reben elhatározta, hogy a Mortier öböl eddig 
meglehetősen elhanyagolt kikötőjét, mely New
foundland délkeleti részén a Race fok közelé
ben fekszik, nagyszabású szabad kikötővé 
építi ki. Az öböl az egész év folyamán jég
mentes, feneke a természetes alakulas folytán 
a legmélyebben merülő óceáni gőzösök ré
szére is hozzáférhető. Az új kikötőt átmeneti 
kikötőnek tervezik az Európából a Szent Lő
rinc folyó és az innét kiépülés alatt álló és a 
kanadai tavakhoz vezető hajócsatorna felé 
irányuló forgalom részére.

AZ OROSZOK 1930-AS ÉSZAKSARKI 
EXPEDÍCIÓJÁNAK EREDMÉNYEI.

Az 1930-as orosz északsarki'expedíció, 
melyet Wiese és Samoilovics professzorok 
vezettek szeptemberben, a Sedow jégtörővel 
szerencsésen hazaérkeztek. Útjuk alkalmával 
először Novaja Zemlyát keresték fel s innen 
a Ferencz József földhöz hajóztak, ahol egy 
rádióállomást már 1929-ben felállítottak. Az 
expedíció egy része itt marad a rádióállomás 
kezelése és megfigyelések elvégzése végett, 
az expedíció maga folytatta útját észak felé 
és elérte a 82 fok 14 elsőperc északi széles
séget. Novaja Zemlyáfól északkeleti irányban 
megtett útjuk alkalmával felfedeztek egy új 
szigetet, amelyet Wiese szieetnek neveztek el. 
Wiese professzor ugyanis a tengeráramlások 
analízise alkalmával 6 évvel ezelőtt az illető 
hely körül egy sziget létét gyanította. Az új 
sziget vigasztalan pusztaság. A keletfelé foly
tatott útjuk alkalmával tovahaladásukat a jég

erősen megnehezítette úgy, hogy gyakran di- 
namitlal robbantottak utat tovahaladásuk szá
mára és sokszor nagy kerülőket is kellett 
tenniök. Az expedíció egyik főcélja az Észak
föld (II. Miklós föld) felkutatása volt, melyet 
az oroszok már 1913-ban felfedezlek, de nyu
gati és északi partjai még bizonytalanok vol
tak. Augusztus vége volt, mire az expedíció 
nagy küzdelmek árán elérte az Északföld 
nyugati szigeteit és továbbhaladásuk nyomán 
északfelé egy kisebb szigetekből álló csopor
tot fedeztek fel. Az újonnan felfedezett Ka- 
menew szigeten téli állomást és rádióállomást 
létesítettek, ahol 4 kutató élelemmel, sarki 
kutyákkal bőven ellátva visszamaradt. Három 
évet fognak.ezek itt tudományos munkával 
eltölteni. Az expedíció megkísérelte még az 
Északföld északi határának megállapításét és 
e közben szeptember 2-án az északi széles
ség 81-ik fokán felfedeztek egy szigetet, amit 
Schmidt 0. névre keresztellek el. Kétségte
lennek látszik, hogy ez a sziget az Északföld 
legészakibb részéhez tartozik. A Ferencz Jó
zsef földi téli állomáson 11-en maradtak. Ez 
a téli állomás kifogástalan felszereléssel van 
ellátva. Még üvegházuk is van főzelékfélék 
termesztésére. 1931 -re újabb kutatóutakat vet
tek tervbe, melyet a Krassin jégtörő és három 
repülőgép fog végrehajtani.

SVERDRUP OTTO.

Sverdrup 0. kapitány sarkkutató 76 éves 
korában Oslóban meghalt. 1854 október 31-én 
született Haarstadtban Norvégiában. 1888-ban 
kísérője volt a nálánál jóval fiatalabb Nan- 
sennek grönlandi útjában. Mint kapitány 
résztvett Nansen északsarki útjában is a 
Frammal 1893—96-ban. Az expedíciót 1895- 
ben ő vezette tovább, miután Nansen és Jo
hansen azt elhagyták. Ez alkalommal érte el 
hajójával a Ferencz József földtől északra a 
85 fok 57 elsőperces északi szélességet és 
tért innen vissza 96 késő nyarán hazájába 
1898—902-ben egyéni kutató utat vezetett a 
Frammal Grönland nyugati partvidékeire és 
Kanada legészakibb részeire. Ez alkalommal 
több sikeres felfedezést csinált, ezek közül 
nevezetesebbek a Parrv szigetek, Oszkár ki
rály, a Grant és Axel-Heiberg földek felfede
zése 1914—15-ben a Kari tengerben hiába 
kutatott az elpusztult Brussilow és Russanow 
orosz expedíciója után. Ez alkalommal mint 
első tette lábát a Magányosság szigetére, me
lyet 1878-ban Johansen már látott.

A CLIPERTON SZIGET FRANCIA- 
ORSZÁGÉ.

III. Viktor Emanuel olasz király döntése 
szerint a Csendes-óceán keleti felében lévő 
Cliperton sziget végérvényesen Franciaország 
tulajdona. A szóbanlévő sziget alig két kilo
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méteres átmérőjű korálsziget, mely Mexikó 
partjaitól 11,000 km távolságra van az északi 
szélesség 10 és a nyugati hosszúság 109 fok 
30 elsőperce alatt. A szigetet a 17-ik század
ban egy francia kereskedő helyezte francia 
védelem alá, majd 1858-ban egy francia fre
gatt kapitány szállta meg a szigetet és jelen
tette ki Franciaország tulajdonának. Mivel 
azonban később elhanyagolták, 20 év múlva 
amerikai kereskedők telepedtek le rajta, akik 
a csillagos lobogóra esküdtek. Erre Francia- 
ország diplomáciai akciót indított és igényt 
emelt a sziget birtokáért. Eljárása eredmé
nyes is volt. mert az U. S. A, igényét vissza
vonta. 1899-ben azonban Mexikó kiküldött 
egy cirkálót, amely azután Mexikó birtokába 
vette a szigetet. Mikor 1908-ban egy arrajáró 
francia cirkáló amerikai katonáktól megszállva 
találta a szigetet, Franciaország ismét tilta
kozott és megújította a szigetre vonatkozó 
igényét. Diplomáciai akciója azonban Mexi
kónál csökönyös ellenállásra talált. Végül is 
mind a két fél megégyezett abban, hogy egy 
pártonkívüli személy, az olasz király dönté
sére bizza az ügy eldöntését. Végre az olasz 
király most 21 év után Franciaország javára 
döntött. A kicsi és csaknem lakatlan sziget 
nagyon csekély értékű. Arra számítanak azon
ban, hogy kedvező fekvésénél fogva, 3400 
km. távolságra Panamától, a déltengeri szi
getek felé irányuló repülőgép forgalom szá
mára alkalmas bázisul fog szolgálni. Sok 
oldalról azonban még ezt a lehetőséget is 
skeptikusan Ítélik meg

INDOKÍNA KLÍMÁJA.

Indokina klímáját egy újabban megjelent 
francia munka (Bruzon et Carton : Le climat 
de l’Indochine et les typhons de la mer de 
Chine. Hanoi 1929.) összefoglalóan írja le. A 
megfigyelési anyag jobbára az 1907—27-es 
évekre nyúlik vissza. A hőmérséklet évi kö
zepe északon 24, délen 28 fok. A hőmérsék
let évi járása nagy mértékben függ a csapa
dékviszonyoktól, úgy, hogy északon a junius 
29.3, a középső részeken julius és augusztus 
29.5, a déli részeken ellenben április 29'8 
fokkal a legmelegebb hónap. A csapadék 
mennyiségét erősen befolyásolják az orográ- 
fiai viszonyok. Legnagyobb mennyiség esik 
évente délnyugaton a Sziámi öböl környékén 
4000 mm., a keleti partvidéken és a legtávo
labbi északkeleti részeken 2500 mm. Az an- 
namitikus hegylánc egész területén 2000 mm. 
esik. csak kevés helyen marad az összeg 
1500 mm. alatt. A hegység délnyugati és az 
ország északi részén a nyári esők az ural
kodók. A hegység északkeleti részén a dél
nyugati monsun esőárnyékában a téli és őszi 
esők a kiadósak, az északkeleti monsun nyo
mán. A tájfunok a leggyakoribbak júliusban, 
valamivel kevésbbé gyakoriak augusztustól

szeptemberig. Csaknem teljesen hiányoznak 
azonban februárlól-áprilisjg. A taifunok 70 %-a 
a Filippi szigetektől keletre, 30 %-a nyugatra 
keletkezik és a nap járásának megfelelően 
délnek vagy északnak haladnak.

GRÖNLANDI EXPEDÍCIÓK.

A németek grönlandi expedíciója 1930 
nyarán Wegener professzor vezetése alatt, 
sokszor igen nehéz viszonyok között igen 
gazdag munkaprogramot hajtott végre. A fő
hadiszállás, a rendkívül rossz jégviszonyok 
miatt csak junius 17— 21-ike között volt fel
állítható a Kamajuruk öbölben. Az addig eltelt 
időben is azonban sok kisebb vállalkozást 
hajtottak végre. A belföldi jeget kutató cso
port, Loeve, Jülg és Holzapfel májusban a 
Diskoöbölből kiindulva, 10 kutyával és két 
szánnal megkísérelte a belföldi jég felé a 
behatolást. Ez a kutató csoport egyikén a 
múlt évi mérési pontoknak az évi leolvadást 
21/-2 m-nek találta. Az a terv azonban, hogy 
a belföldi jégen hatoljon a Kamajuruk öböl
be, a rendkívül mély téli hótakaró miatt ku
darcot vallott. Szánjaik ugyanis a jégnek szét
töredezett határzónáján összetörtek. Kiindu
lási pontjukhoz kellett visszatérjenek, hogy 
hajón érjék el a főszállást. Dr. Weiken Ur 
kusigsalban pontos nehézségi méréseket vég
zett, majd ezen hely mögött emelkedő 1250 
m. magas hegyet mászta meg, melynek csú
csa a dán geodélikai felmérési hálózat egy 
pontjaként van kiszemelve. E hegy tetejéről 
fotogrammetriailag felmérte a fjordokat egé
szen a Kamajuruk öbölig. Május végén W e
gener, Sorge és Kraus a még mindig jégel
zárta Kamajuruk öbölbe hatolt, majd junius 
1—8-ig kézi szánokkal a belföldi jég felé kí
séreltek meg előretörést, a széltől 50 km tá
volságra. Végül junius 4 és 21-ike között 
sikerült a Kamajuruk öbölbe behatolni és az 
expediciós anyagot itt lerakni. A főhadiszál
lás berendezése után azonnal hozzáláttak a 
belföldi jégen létesítendő állomás felállitési 
munkáihoz. Julius közepén indult el dr. 
Georgi, dr. Loewe és dr. Weiken részvételé
vel az első nagv kutyaszán expedíció 9 grön
landival és 12 kutyaszánnal a kelet-nyugati 
parttól 400 km-re és a tenger színe felett 
3000 m magasan fekvő pont, a „Jégközép“ 
felé Az expedíció julius 31-én elérte a kije
lölt pontot, ahol dr. Georgi a megfigyelések 
megkezdése végett egyedül maradt, mig a 
többiek visszatértek. A központi táborból au
gusztus 18-án felkeresték Georgit és az oda
vezető utat 500 m-enkint fekete zászlókkal 
jelölték meg. Augusztus végén üzembe he
lyezték a propelleres szánokat, melyeknek 
nagy hasznát vették gyorsaságuk miatt. Örán- 
kint 70 km sebességet sikerült velük elérni, 
Szeptember 22-ig a Jégközép állomáson 
Georgi sikeres meteorológiai megfigyeléseket
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hajtott végre pilot és kötött ballonokkal. A 
legnagyobb eddig észlelt hideg 40 fok volt a 
fagypont alatt. Georgi és Sorge az egész 
tél folyamára a Jégközép állomáson 
maradt. Az ő felkeresésükre indult október 
27-én maga Wegener is, útjuk folyamán hó
viharba jutottak és még ma sem ismeretes, 
vájjon elérték e a kitűzött céljukat. Az expe
díció keleti csoportja Dr. Kopp vezetése alatt 
Scoresbysundban ütötte fel állandó tanyáját, 
s itt meteorológiai megfigyeléseket végeztek, 
de munkájukban a jégviszonyok erősen hát
ráltatták. Nem sikerült többek között az a 
törekvésük sem, hogy a Jégközép állomással 
rádió összeköttetést létesítsenek.*

Az angolok Grönland expedíciója Grön
land keleti parlvidékénekdéli részén ütötte fel 
táborát Angmasalikban julius végén. Az ex
pedíció két repülőgéppel rendelkezett és első 
kutatásaikat ezeken végezték. Augusztusban 
az expedíció egy része 4 szánna! behatolt a 
jégterület belseje felé, hogy ott egy téli állo
mást a meteorológiai megfigyelések végzése 
céljából létesítsen. Az állomást az északi 
szélesség 67-ik foka és 41-ik nyugati széles
ségen állították fel. Az expedíció hajója a 
Kangaluksuak fjord irányában hatolt előre és 
repülőgépek segítségével kutatta fel azt. A 
fjord északkelet felé 40 km-re terjeszkedik a 
szárazföld felé. Október 26-án küldték az 
utolsó expedíciót a belföldi jég állomásához, 
hogy az ott áttelelők részére kellő élelmet, 
rádiófelszerelést vigyenek. A hóviharok az 
expedíciót útjában erősen akadályozták és 
csak december 3-én érték el kitűzött célju
kat. A téli szállás személyzetének felváltása 
után visszafelé indultak. A rossz látás viszo
nyok mellett azonban eltévesztették a zászló 
nyomot és tájékozásukban a kompaszra vol
tak utalva. Ennek segítségével ismét rátaláltak 
a helyes útra, sőt egy kiküldött repülőgép is 
észrevette őket. Sok küzdelem utón decem
ber 19-én tértek vissza a főtáborba.

*A lapok a napokban rövid távirati je
lentéseket közöltek arról, hogy Wegener a 
„Jégközép“ felé vezető útján, Grönland nyu
gati partjától kb. 150 km-re hirtelen halál ál
dozata lett.Utjának célját tehát nem érte el. Ha
lálának és holtteste felfedezésének körülmé
nyeiről a részletek egyelőre még hiányoznak.

EGY PATAKI RÉZMETSZŐ DIÁK.
Dicsekedése (és méltán az) a debreceni 

collegiumnak Karacs Ferenc, azok rézmetsző 
társai. A pataki iskolának is van egy ilyen 
rézmetsző diákja : Lackner Lajos, akiről a 
bejegyzés ezt mondja :

Ludovicus Lackner 19 Aug. conf. Matthi
as Zoliensis Neoschitz, Cívis T. 4. 1832. 2. 
nov.

Azaz Lackner Lajos 19 éves, evangélikus, 
atyja Mátyás, Zólyom megyéből való (Neu-

schilz) polgári származású, negyed éves vi
lági pályára készülő, 1832. nov. 2-ón sub
scribed jogász.

Rézmetsző hajlama csakhamar megnyi
latkozott. 1833-ból van egy kép tőle, mely egy 
levélpapiros felső részén van elhelyezve : Pa
tak várának kinézése Napkeletre, Bodrog vize 
felé. rajz és metz Lackner L. Törvényhallga
tó Patakon 1833, Ábrázolja pedig a rézmet
szetű kép, (mely a Képeslevelezőlapok ősének 
tekinthető) Patakot a régi fahiddal s Patak
nak a várát. E becses kép a dr. Kun Viktor 
sárospataki birtokos tulajdona,

A főiskolai könyvtárban van még két kép. 
Az egyiknek a felírása ez: N, 1. Föld golyó
bissá. Nemes Lackner írta és mettszette. A 
földgömböt ábrázolja, amint felhőktől körül
véve lebeg az űrben s színes képben mutat
ja a világrészeket rajta.

A másik rajz : N. 4. Föld golyóbisának 
alsó fele. Nemes Lackner írta és mettszette. 
Ez a földgömböt hálózatával mutatja be. 
Hogy mely könyv számára készültek e lapok, 
nem tudni. De az, hogy Lackner nevét sem
miféle irói, sem földrajzi lexicon nem em
líti, ez késztetett engem e sorok írására.

Gulyás József.

HOLLAND-1NDIA LAKOSSÁGA.

Az 1930. évben Holland-lndiában nép- 
számlálás volt. mely szerint a lakosság az 
1920-as 49.35 millióról 60.4 millióra növeke
dett. Ebből Jávára és Madurára esett 42.26 
millió (920-ban 34.98). Sumatrára 8.1 millió 
(920-ban 6.3 millió), Borneon 2.1 millió (920- 
ban 1.6 millió), Báli Lombokra 1.8 millió), 
(920-ban 1.56), Celebesre 4 millió* (920-ban
3.1) , Timor-szigetvilágra 1.4 millió, (920-ban
1.1) , a Molukkákon 0.7 millió (920-ban 0.65). 
A legerősebb szaporodást a városok mulat
ták. így Batávia az 1920-as 306.309 lakos
sal szemben 534.247-et, Surabaja 312.507 
(920-ban 192.190). Semererang 216.400 (920- 
ban 158.050), Bandung 166.610 (920-ban 94 800), 
Djokjakarta 145.220 (920-ban‘ 130.710) lelket 
számlált.

RENDSZERES REPÜLŐSZOLGALAT 
AFRIKÁBAN.

A Junker cég rendszeres repülő forgal
mat nyitott meg a napokban a volt Némel- 
Délnyugat Afrikában, a délafrikai kormány 
engedélyével, amelynek a fennhatósága alá tar
tozik jelenleg ez a terület. Windhuk-Kimber- 
ley között. A repülőgépek kombinált postai 
és személyszállítást végeznek.

ÉSZAKAFRIKAI GABONAKERESKEDELEM.

A gabona termelése Eszakafrikában jó
részt a bennszülöttek kezében van. Algeriá-
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ban a 95Ö ezer hektárra rágó gabonaföldből 
400 ezret művelnek európaiak. Marokkóban 
teljesen a bennszülöttek végzik a gabonater
melést, míg Tunisban négyötöde van kezük
ben. A termelés intenzitásában azonban (a 
hektáronkinti termés eredményében) lényeges 
eltérés van a bennszülöttek és gyarmatosok 
között. A jól kiválasztott fajták és alaposan 
kidolgozott szárazgazdálkodási eljárás segít
ségével az európai telepesek hektáronkint há
romszor. egyes helyeken 5-ször annyit tud
nak termelni, mint a bennszülöttek. A fran
cia telepesek gazdasági érdekeik védelmére 
legutóbb 20 szövetséget alkottak. Ezek segít
ségével a termelt gabonát szortírozzák egy
részt és elraktározzák másrészt és így nin
csenek kényszerítve termelvényeik eladására 
akkor, ha a gabonának alacsony az ára.

TÖRÖKORSZÁG NÉPÉNEK NYELVI MEG
OSZLÁSA.

Az 1927-es török népszámlálás szerint, 
amikor a nyelv szempontjából is megejtették 
a számlálást, török anyanyelvű volt 11,777 810. 
kurd, 1,184 446, arab 134.273, görög 119.822, 
cserkesz 95-901, jidis 21.774, bulgár 20,554, 
tatár 11.465, francia 8.456, olasz 7.248, angol
l. 938, perzsa 1.687, egyéb nyelvet beszéltek 
110.469-en.

AZ OLASZ KARAKORUM-EXPED1C1Ó.

1930 novemberében visszatért a Giotto 
Dainelli professzor vezetése alatt álló olasz 
Karakorum-expedició. Még a múlt év máju
sában indult útjára Lehből Diggherlán át az 
Umbra völgyébe, majd ezen felfelé a Szia- 
csen-gleccserhez. Június vége felé a Tarim- 
ser a Sziacsen-sleccser egyesülésénél, 4750
m. t. sz. f. magasságban álló tábort rende
zett be az expedíció. Itt augusztus 7-éig ma
radt, amikor is — előbb, mintsem tervezték, 
— folytatni kellett útjukat, mert az árvíz az 
Umbra völgye felől lehetetlenné tett minden 
utánpótlást. Ezt megelőzőleg azonban már si
keresen befejeződött a gleccser vidékének ste- 
reofologrammetriai feltérképezése. Az expe
díció visszatérőben a Tarim-ser gleccsert kö
vette, felfelé egészen az eljegesedett hágóig 
(6000 m a t .  sz. f.), amelyet a rajta való el
ső átkelés alkalmából Colle Italiának nevez
tek el. Innét a Rimu gleccsert követve, az 
expedíció elérte a Jarkand völgyét, majd a 
Sassir és Cardong hágókon át (5400, illetve 
5600 m. a t. sz. f.) visszaért Lehbe. Október 
10-én, Sultanpurbem oszlott fel az expedíció, 
miután előbb még áthaladt a Rupsu fenn
síkon.

ÚJ VASÚTVONAL AFRIKÁBAN.

Ez év március elején készült el a Ben- 
guella—Katanga vasút utolsó szakasza a ez

zel Belga-Kongo nagyértékű katangai rézérc
vidéke közvetlen vasúti összeköttetésbe jutott 
a Lobito-öböllel, illetve az Atlanti-óceánnal. 
A vasút Angolán átvezető szakasza — egé
szen Belga-Kongo határáig — már 1928 ban 
elkészült s 1929 júniusában hivatalosan is 
megnyitották. A most megépített belga-kon- 
goi vonalrész 540 km. hosszú és Tenkénél 
csatlakozik a már régebb idő óla fennálló 
bukama —elisabethville—északihodesiai va
sútvonalhoz.

DÉLAMERIKAI EXPEDÍCIÓK.

Az Amerikai Földrajzi Társaság, az 
Amerikai Természetrajzi Múzeum és a new- 
yorki Botanikai Társaság még ebben az év
ben közös expedíciót szervez Venezuela bel
sejének kikutatása céljából. G. H. H. Taté 
vezetése alatt a speciális kutatók egész se
rege vesz részt a munkában. Az expedíció 
felszerelése igazi amerikai méretű lesz ; még 
repülőgépeket is visznek légi térképezés cél
jaira. A kutatás bázisául egy Ciudad Bolivár
ban felállítandó állótábor fog szolgálni ; innét 
főleg a Roroima-vidék sajátos geomorfológiai 
és növényzeti viszonyait, valamint állatvilá
gát igyekeznek felkutatni. A rendszeres nö
vény- és állatgyüjtésre is nagyszabású előké
születek történtek. A légi térképezést főleg 
Venezuela és Brazília határvidékeire terjesz
tik ki ; ezt a munkát Me Kinley, Byrd an
tarktiszi expedíciójának repülő-topografusa 
fogja irányítani.

Egy másik amerikai expedíció, amelynek 
a délnyugat-brazíliai Mato urosso vidék ta
nulmányozása a célja, már 1930 december 
26*án útrakelt New-Yorkból. Ez az expedíció 
Perfilieff kapitány vezetése alatt tizenegy tag
ból áll. Geológiai, zoológiái és ethnografiai 
kutatásokat fognak folytatni s ezzel kapcso
latban hangos filmeket vesznek fel a benn
szülöttekről és az állatvilágról. Az expedíció 
New-Yorkból egyenesen Montevideóba hajó
zott, majd innen a Paranán és Paraguayon 
felfelé Corumbarba s azután kisebb hajón 
tovább Descalvados állatfarmig. További út
juk észak és kelet felé már ismeretlen vidé
kekre vezet, ahol előreláthatólag egy évet 
fognak eltölteni.

OLASZ-SZOMÁLIFÖLD NÉPESSÉGE.

Az 1930-ban végrehajtott népszámlálás 
szerint Olasz-Szomáliföld egész népessége 
1,028,895 lélek. Ez a lakosszám az egyes 
kommissáriátusok között a következőképen 
oszlik meg : Migiurtini (fdhelye : Alula) 43.960, 
Nogal (Eil) 14,438, Obbia (Obbia) 72,193, Mo
gadiscio (Mogadiscio) 28,887, Úebi Scebeli 
(Mahaddéi Uén) 196,432, Középső-Kommissa- 
riatus (Merca) 395,501, Határ-Kommissariatus 
(Oddur) 150,660, Giuba (Chisimajo) 126,824.
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Minthogy a lakosság többsége nomád életet 
él, ezek a számok nagyon ingadozónk,

BEFEJEZŐDÖTT A „W1LLEBRORD SNEL- 
L1US" OCEÁNOGRAF1A1 EXPEDÍCIÓJA.

A „Willebrord Snellius“ holland-indiai 
oceánografiai expedíciója 1930 november 15- 
én befejeződött. A hajó 1929 julius 27-én in
dult útjára s bejárta Indonézia keleti vizeit, 
Borneo, a Fülöp-szigetek cs Uj-Guinea kö
zött. Összesen 33,700 tengeri mérföldet futott 
be és 32,451 echolot-mélységmérést végzett. 
Ezzel nagymértékben gyarapodtak a bejárt 
tengerrész mélységviszonyaira vonatkozó is
mereteink. A mélységméréseken kívül a ten
gervíz sótartalmát, hőmérsékletét és áramlá
sait is vizsgálták ; végeztek planktonkuiatást 
és meteorológiai megfigyeléseket, valamint 
vettek fenékpróbákat is, úgyhogy rendkívül 
sokirányú és jelentős tudományos anyag gyűlt 
össze az expedíció munkássága révén.

A HÁZASSÁGKÖTÉSEK FELTŰNŐ NÖVE
KEDÉSE INDIÁBAN.

Az utóbbi időben Indiában a házasság- 
kötések száma feltűnően megnövekedett, még
pedig idősebb felnőttek és gyermekek között. 
Ez a jelenség első negativ hatása annak a 
törvénynek, amely a gyermekházasságokat 
eltiltotta. Ez a törvény ugyanis, amelynek lét
rejötte éveken át tartó harcnak eredménye 
volt, még ebben az évben érvénybe fog lép
ni. Epen ezért igyekszik minden konzervatí- 
ven gondolkodó hindu mielőtt még a törvény 
érvénybe lépne, gyorsan házasságot kötni. 
Egyébként a törvény hiánytalan keresztülvi
tele még hosszú időt fog igénybe venni. A 
hinduk vallásos hite szerint ugyanis a tújvi
lági boldogság kegye a vallásos lélek szá
mára a férfi utódok száma arányában mére
tik ki. Ezért vesznek nőül fiatalkorukban lé
vő gyermeklányokat, mert így számítanak 
nagyszámú utódokra. A gyermekkorukban 
férjhezment nők nagy száma mellett mutat 
az alábbi statisztika. 1921-ben 2'5 millió le
ány 10 éven alóli korban, 8‘5 millió leány 
10 és 15 év közötti időben ment férjhez. A 
15 év alatt levő feleségek számát jelenleg 20 
millióra becsülik,

AZ ÉSZAKI-TENGER NÖVEKVŐ ÚJ 
SZIGETEI.

Az Elba torkolatában homokhordalékból 
é t új sziget keletkezett Scharnhörn és Tri-

sehen. Régebben minden hullám átcsapott 
rajtuk, most azonban annyira megnöveked
tek, hogy még a legnagyobb viharhullámok 
sem tudnak jelentős mennyiséget belőlük el
ragadni. A Trischen nevű homokpadot gát
építményekkel annyira sikerült <. megnövelni, 
hogy ma már remény van arra, hogy sike
rülni fog a schlezwig-holsteini parttal össze
kötni. A Scharnhörn sziget máris akkora, mint 
Helgoland és Hamburgból végzik nagyméité- 
kű beültetését. Még ezelőtt 5 évvel csak HA 
méterrel emelkedett a felső szintje a tenger 
színe fölé, ma ez a magasság helyenként 4 
m-re növekedett. Néhány év múlva a legma
gasabb viharnivó lölé fog emelkedni (4 75 
m) és Hamburg számára, mint a hajózás 
külső állomása, az Elba csatorna hajó-útvo
nalában fog nagy jelentőséggel bírni,

SZIBÉRIA FAGYOTT FÖLDJE.

Szibéria fagyott földje, vagyis az a terü
let, mely évszázadok óta nem olvadt fel, a 
wladiwostoki geofizikai obszervatórium ku
tatásai szerint 7 millió négyzetkilométernél 
többre rúg. Nagysága tehát akkora, mint 
egész Európáé és az óriási nagy orosz biro
dalomnak is egyharmadát képezi. A fagyott 
föld déli határa a 63-ik szélességig terjed, a 
Fehértengertől a Csendes óceánig. Néhány 
méterrel a felsőszint alatt kezdődik az örökké 
fagyott talajréteg és néhol 120 m mélységig 
hatol le. Ennek a fagyott rétegnek igen nagy 
kora mellett bizonyítanak a benne megtalált 
nagyszámú, mamuthullák.

A SZABAD VADEMBER SZIGORÚ „TÚL- 
VILÁGIRENDŐRSÉGE.“

Borneo szigetének Dayak lakosságáról ír
ják, hogy a nép egyes személyei a szelle
mek tiltórendelkezéseinek egész hatalmas 
hálózata mellett éli le életét. Semmit sem sza
bad tennie, mielőtt a komplikáltan körül írt 
törvényeknek eleget ne tett volna. A tilalmak
nál is nagyobb hatást gyakorolnak a Dayak 
életére azok a különböző „jelek“, melyek épen 
csalhatatlanságuknái fogva nagy figyelmet ér
demelnek. Minden álomnak jelentősége van. 
épen úgy az állatok viselkedésének is. Ha 
például egy mennyegző alkalmával a szarvas 
ordít, az esküvő érvénytelen. Ha az új ház 
építésénél a kakas kukorékol, a házépítő há
rom évig le kell, hogy mondjon az új ház 
építéséről. Mindezekből az a tanulság, hogy 
a romantikusok megálmodta szabadság a vad 
népeknél sem létezik I
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Andrée expedíciója.
l r i a  : KÉZ ANDOR dr.

A poláris vidékek rejtelmei min
dig izgatták a megismerésre vágyó 
emberiség képzelelvilágát. Amióta a 
marseillesi Pythéas a IV. században 
elsőnek kukkantott be az Európa 
északi részén terpeszkedő tenger jég
világába, ez a terület máig számta
lan új megismerésre tudott okot és 
alkalmat adni.

A XIX. század folyamán külön
böző anyagi felkészültséggel az északi 
pólusra törekvő expedíciók kitűzött 
céljukat nem tudták elérni, valameny- 
nyien fennakadtak a sarkot féltéke
nyen rejtegető jégpáncél áthatolha- 
tatlannak látszó bástyafalán.

Ezek a tények adhattak alkalmat 
a svéd mérnöknek, Andrée Salamon 
Augusztnak arra, hogy mindenki előtt 
elsőnek vesse fel az északi sark 
légi úton való megközelítésének gon
dolatát. Andrée idejében a terv és 
megvalósításának lehetősége is nem
csak vakmerőnek, de lehetetlennek 
is látszott és nagyon sokan joggal 
kételkedhettek a vállalkozás sikeré
ben. A repülésnek még csak a kor- 
mányozhatatlan léghajó állott szol
gálatára és mi több, csaknem telje
sen ismeretlenek voltak a sarkvidé
keket uraló meteorológiai viszonyok 
is.

De ezek a tények a kalandos 
szellemű Andrée elhatározását nem 
tudták megingatni. Merész tervéhez 
s z í v ó s  ragaszkodásét az is fokozta,

hogy képzeletvilágában a sarkvidéki 
meteorológiai viszonyokat teljesen ter
vének megfelelő berendezetlségűek- 
nek tételezte fel. Azt hitte, sőt állí
totta, hogy a nyári félévben a sark
vidékeket a déli szelek uralják és 
hogy azok a pólus vidékén keresztül 
vagy egyenesen Alaszkába, vagy a 
keletszibiriai partvidékre játszanak át. 
Ennek megfelelően azt gondolta, hogy 
a Spitzbergákról elindult léghajónak 
három lehetőség lehet az osztályré
sze : 1.) egyenesen átrepül a pólus 
felett és Alaszkában ér partot, 2.) a 
pólust nagyon megközelítve Kelet- 
szibiriában köthet ki, vagy 3.) leg
kedvezőtlenebb esetben a Ferenc Jó
zsef föld északi részét félkörben meg
kerülve Nyugatszibiria partvidékén 
szállhat le.

Vakmerő tervének végrehajtására 
Andrée 15 m-es átmérőjű léggömb
bel rendelkezett. A 350 kg felszálló 
képességű léggömb köbtartalma 4.500 
m3 volt, burkolata négyszeres rétegű, 
kínai, terpentinnel bevont selyemszö
vetből készült. Azonkívül a léghajó 
egy hosszú kötéllel is fel volt sze
relve. Ezzel akarta Andrée a légha
jót kormányozni.

A kormányzás sajátságos mód
ját Andrée szellemesen eszelte ki. 
Úgy számított, hogy a kötelet a ten
ger vizébe, vagy a jég felszínére 
ereszti és abból olyan hosszú dara
bot enged a vízben vagy a jégen a
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léghajótól vonszoltaíni, mig az így 
előálló súrlódás a léghajó vízszintes 
irányú haladását bizonyos mértékben 
le nem fékezi. Ha már a sebességet 
sikerült lecsökkenteni, akkor egy a 
gondolában felszerelt vitorla segítsé
gével a léghajónak az éppen ural
mon levő széllel kisebb-nagyobb 
szögben eltérő irányú mozgást is re
mélt a léghajóval végeztetni. Ilyen 
berendezésű volt Andrée u.’n. „kor
mányozható léggömbje“.

Meg kell azonban jegyezni, hogy 
Andrée addig életében meg sohasem 
repült és hogy a sarkvidék termé
szeti viszonyaival szemben is tájé
kozatlan volt, mert mindössze az 
1882 évi telet töltötte a Spitzber- 
gákon.

Tervét közölte Nansennel és Jack- 
sonnal is, majd a svéd király támo
gatásával biztosítva kiadásait, 1896- 
ban megjelent a Spitzbergákon, hogy 
az alkalmas időt kiválasztva, merész 
útjára induljon. Huzamosabb ideig 
vártak a kedvező szél beállására s 
amikor ez túl hosszú ideig késedel- 
meskedett, abban az esztendőben az 
indulásról lemondottak és visszatér
tek Svédországba.

1897-ben Andrée és társai újra 
megjelentek a kiindulás pontjának 
választott Spitzbergákon. Andrée júli
us 11-én a szelet alkalmasnak találja, 
Fraenkel és Strindberg társaságában 
a Vigo-öbölből, a Spitzbergák észak- 
nyugati részéről, az Ómennek neve
zett léghajójukon útrakelnek.

A léghajón hat hónapra elegendő 
élelmet, összerakható csónakot, szán
kót, fegyvereket, műszereket stb. fel
szerelést visznek magukkal. Utjok 
már az elején is szerencsétlenül kez
dődött. Alig emelkedett magasabbra 
a léggömb, a kormányzó kötél, amely
re Andrée olyan nagyon számított, 
leszakadt a gondoláról és beleesett a 
tengerbe. A szél sem volt olyan ked
vező, mint ahogyan Andrée azt fel
tételezte. Az elindulás napján a lég
hajó még a Spitzbergák közelében

tartózkodott. A következő napon az 
Örnen lényegében ugyanabban a szé
lességben volt, mint előzőnap, csak 
egy kicsit nyugatabbra. Mi történt az
után, mi lett az expedíció sorsa ? 
Mind olyan kérdések, amelyekre 
senki sem tudott válaszolni és úgy 
látszott, hogy Andréekat örökre jel
legzetes rejtelmei közé burkolta a 
sarkvidék némasága. 33 évig tartott 
ez a mélységes csend. 1898-ban a 
svédek expedíciót küldtek ki a sze
rencsétlenek felkutatására. Az expe
díció a Fehér-sziget egyik gleccserén 
kötött ki, de kutatásai hiábavalóknak 
bizonyultak és vissza kellett térniök, 
anélkül, hogy az eltűntek legcseké
lyebb nyomára is akadtak volna. 
Andréek lassan a többi szerencsétlen 
sarki vándor sorsára jutottak, a fele
dés hálója szövődött körülöttük és 
feltámadt szellemük csak akkor kí
sértett élénkebben, amikor újra, az ő 
eszméjük nyomán, modern repülők 
zúgó moraja verte fel a jég- és hó
világ csendjét.

1930 tavaszán a kis Bratvaag 
fókavadász hajó hagyta el Aalesund 
kikötőjét, hogy a poláris tengeren 
szokásos körútját megtegye. A hajó 
fedélzetén, kivételesen, a norvégiai 
sarkkutató szolgálatnak kis expedíci
ója tartózkodott. A három személyből 
álló kis expedíciót Gunnar Horn ge
ológus vezette, társai pédig Störensen 
zoologus és Olaf Hansen botanikus 
voltak. Augusztus 21-én a Ferenc Jó
zsef föld és a Spitzbergák között levő 
kis Fehér-szigeten az expedíció tag
jai véletlenül Andrée és Strindberg 
tetemeire akadtak. Vékony jégtakaró 
alatt hamarosan Fraenkell is megta
lálták és rábukkantak Andréek nap
lójára, amelyből ki leheteti betűzni 
az expedíció eddig ismeretlen lefo
lyását. Miután az 1897-ben lejátszó
dott tragédia színhelyén kis kőhalmot 
emeltek és ráakadtak az expedíció 
egyéb felszerelési tárgyaira is, a 
Bratvaag fedélzetére vette a három 
hullát.
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Nem lehet csodálkozni felette, 
hogy eddig Andréeknak semmi nyo
mát sem tudták felfedezni, mert Hor- 
nék most is csak a szeszélyes me
teorológiai állapotoknak köszönhették 
szerencséjüket. Ugyanis amikor 1930- 
ban a hőmérséklet járása a mi vidé
künkön rendkívül alacsony volt, 
ugyanakkor a sarki vidékeken, külö
nösen Grönlandon, a Spitzbergákon 
és a Ferenc József földön nagyon 
szokatlanul meleg volt, úgyhogy a 
jég és a gleccserek olvadása nagyon 
nagy mértéket ért el.

Ugyancsak az itt szokatlanul 
meleg időjárás volt az oka annak, 
hogy a sarki uszadékjég határa nem 
nyomult le annyira délnek, mini más 
esztendőkben szokott s ez tette le
hetővé, hogy a Bratvaag olyan mé
lyen behatolhatott a jégtől mentes 
öbölbe. A Bratvaag nem volt drót
nélküli távíróval felszerelve s így ka
póra jött találkozása a tromsöi Ter
ming gőzössel, amely augusztus 22- 
én Tromsőbe érkezve, közvetítette a 
világnak a Bratvaag utasainak tudo
mányos tekintetben érdekes felfede
zését.

A skandináv hatóságok a hir 
vétele után az Isbörn gőzöst küldöt
ték ki az expedíció támogatására s 
az így megerősített munkásosztagok 
gondosan felkutatták Andréek egykori 
tanyahelyét, megállapították, hogy 
Andréek a telelésre elég jól beren
dezkedtek, hogy élelemben hiányt 
nem szenvedtek, mert a visszamaradt 
hulladékok, csontok, tollak stb. bi
zonyítják, hogy szerencsésen vadász
tak, több jegesmedvét, fókát, külön
böző madarakat ejtettek el. Konzerv 
készleteikből is érintetlen maradvá
nyokat találtak.

Az Andrée ruháiban talált napló 
segítségével a dráma lefolyásának 
főbb pontjait is meg lehet állapítani. 
Eszerint a léggömbbel való utazás 
július 11-tői július 14-ig tartott. 12-én 
és 13-án a léggömböt olyan vastag 
jégkéreg vonta be. hogy egészen le

ereszkedett és a gondolát a jégen 
maga után vonszolta. Emiatt 14-én 
végleg le kellett számolniok a tovább
jutás lehetőségével, a gázt felszaba
dították és az északi szélesség 81° 
32’, a keleti hosszúság 30° alatt ki
kötöttek a jégen. Július 14—22 között 
a hajótörötteket a szánútra való elő
készület foglalta le. Az volt a tervük, 
hogy az akkor még ismeretlen Ferenc 
József föld északi részét közelítik 
meg. Augusztus 14-én ezt a tervet 
végrehajthatatlansága miatt feladják 
és kelet helyett inkább délnyugati 
irányban keresik a menekülés útját, 
hogy arrafelé haladva a Spitzbergák 
északi részén elhelyezett raktárukat 
elérhessék. De ezt a tervet sem en
gedi megvalósuláshoz jutni a sarkvi
dék szeszélyes szelleme. Szeptember 
12—27 között a szél és az áramlás 
az alattuk levő jeget 66 mérfölddel 
keletnek és délkeletnek sodorja, las- 
sankint a sarkvidéki tél is kezdi érez
tetni fagyos leheletét és számot kell 
vetniök a helyben való kitelelés gon
dolatával. Szeptember 28-án a part
szegélyen felállítják kis kunyhójukat. 
Élelmiszerraktárukban elegendő élel
met halmozva fel, nyugodtan tekinte
nek a közelgő sötét, hideg tél elé. 
De a sors nem akart kegyes lenni 
az eddig szerencsével elvergődött 
vándorokkal szemben. Október 2-án 
arra ébrednek, hogy a jég pusztulás
sal fenyegeti élelmiszerraktárukat és 
kunyhójukat. Gyorsan munkába áll
nak, hogy kis készleteiket biztonságba 
helyezzék.

Az expedíció történetében eddig 
vezetnek bennünket Andrée utolsó 
feljegyzései. Hogy ezután mi lehetett 
a szerencsétlenek sorsa, arról csak a 
képzelet nyújthat felvilágosítást. Két
ségtelen, hogy csak valami hirtelen 
közbejátszott esemény vethetett véget 
a három kalandos vállalkozású ku
tató életének. Mi lehetett az ? Talán 
hirtelen beállott hideg, vérmérgezés, 
tűz, vihar, leszakadó jégtömeg, jeges
medve-támadás . . . ? Valószínű, hogy
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ezt a rejtélyt soha, senki sem fogja maradványait, azért önmagához hí
megfejteni, s ha a sarkvidék játékos ven nem szűnt meg további kétségek 
szelleme kegyesen ki is adta Andréek birtokosa maradni, 
véglegesen eltűntnek gondolt földi

Walpole sziget.
— Detroit őslakóinak jelenlegi hazája. — 

Irta ; BÉYNON ÖDÖN (Detroit).

Ezerhétszázegy julius 23-án Ca
dillac felfedező vezérlete alatt egy 
csapat francia érkezett a jelenlegi 
Detroit helyére és megalapította azt a 
kereskedelmi telepet, amely azóta la
kosszámát tekintve, az Amerikai Egye
sült Államok negyedik városává nőtt. 
Az a terület, ahol manap az amerikai 
város, Detroit és a Detroit folyó ál
tal elválasztott kanadai részen Wind
sor város fekszik, Cadillac érkeztekor 
a wyandotte, Ottawa, pottawatomie 
és chippewa indián törzsek tanyázó, 
halász és vadász területe volt. Az 
egyre jobban szaporodó jövevény 
fehér emberek a rézbőrű indiánokat 
területről területre üldözték, míg azok 
végre a kanadai kormány védnöksége 
alatt a St. Clair folyó torkolatában 
levő Walpole szigeten találtak ott
hont. A kétszázhuszonöt év előtti 
három eredeti indián törzs ivadékai, 
ősi szokásaik fenntartásával, jelenleg 
is élnek a Walpole szigeten. Walpole 
szigetet Detroitból hajón, a Detroit 
folyón, St. Clair tavon és a St. Clair 
folyón át, vagy pedig az említett vi
zek partjai mentén elhúzódó kitűnő 
cement műúton a milliomosok és 
gazdagok által lakott, Detroithoz tar
tozó, gyönyörű Grosse Pointe telepen 
áthaladva, a Detroittól mintegy 25 
mérföldre, a St. Clair folyó partján 
fekvő Algonac városon át lehet el
érni.

Algonacból a St. Clair folyón 
egy fiatal indián révész motorral haj

tott egyszerű kompján automobilos
tul át lehet hajózni a Walpole szi
getre. Amint a komp a kanadai W al
pole sziget felé haladva átszeli a St. 
Clair folyót, jobb oldalán az Ameri
kához tartozó Harsons sziget fekszik. 
Eredetileg indián birtok volt. 1797- 
ben a Kis Vidra törzs 170 tagja la
kott a szigeten. James Harson fegy
verkovács NewYork állam Albany 
városából meglátogatta a vadászatra 
és halászatra kiválóan alkalmas szi
getet, az indiánokat szeszes italok
kal megrészegítette és néhány ósdi 
fegyverért elcserélte a szigetet az in
diánoktól. Épen így bántak el a fe
hér bitorlók a Walpole sziget indi
ánjaival is, úgyszólván semmiért el
csalták a földterületet és lemondatták 
az indiánokat ősi jogaikról. Az an
gol kormány 1830-ban kiűzte a fe
hér bitorlókat és visszaadta Walpole 
szigetet az indiánoknak. A határ
egyezség és rendezés folytán Har
sons szigete azonban az Egyesült 
Államok területéhez csatoltatott s így 
a Harsons sziget bitorlói megtartották 
csalással szerzett birtokukat. Ez a 
történelmi esemény nem egyedülálló 
és jellemzi a két különböző nemzet 
államainak magatartását az indiánok
kal szemben. A kanadai kormány 
rendszerint atyailag viselkedett és járt 
el az indiánokkal szemben, megvédte 
őket azoktól, akik csak kizsákmá
nyolni és ennek következtébe^ ki- 
pusztitani törekedtek az indiánokat.
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Az amerikai kormány legtöbb eset
ben a maga sorsára hagyta Amerika 
őslakóját, az indiánt, vagy eltűrte, 
hogy egyesek ravasz fondorlattal elra
bolják az indiántól tulajdonait, birto
kait.

Walpole Island indián telep a 
kanadai partról nézve a St. Ctair fo
lyó torkolatában három, névszerint: 
St. Anne, Walpole és Mókus szige
ten terül el. Ezek a szigetek a ka
nadai állam Ontario kerületében, 
Lambton megyéhez tartoznak és 
a0.430 holdnyi területet foglalnak el. 
A szigetcsoporton 950 —1030 lélek la
kik : köztük 590 chippewa és 193 
pottawatomie nemzetségűnek elismert 
tag egy-egy a saját nevüket viselő 
csoporthoz tartozik. A 100 Ottawa 
nemzetsegű indián nem alkot a saját 
neve alatt külön csoportot, hanem a 
kanadai kormány a két elismert és 
„jogos“ nemzet közé osztotta be őket. 
A két jogos nemzet maga választja 
tanácsát és önkormányzat alatt él. 
Mintegy 150 olyan indián is él itt, aki 
nem tartozik egyik csoporthoz sem. 
Ezek más kanadai és amerikai in
dián telepről származnak, de a W al
pole telepet választották otthonukul. 
Az indián telep évi lakosszaporulata 
8 — i0-et tesz ki. A kanadai kormány 
évente 2 dollárt utalványoz minden 
indiánnak, aki a két jogos nemzet
hez tartozik. Ez az összeg látszólag 
az indiánok ősi vagyonának kamata. 
Azok a mesék, hogy a kanadai kor
mány nagy összegű adományokban 
részesíti az indiánokat, nem felelnek 
meg a tényeknek.

1790-ben, amikor még Detroit és a 
jelenlegi Michigan állam Canadához 
tartozott, McKee ezredes, az indián 
ügyek főfelügyelője, lemondásra kény
szerítette a wyandotte, Ottawa, chip
pewa és pottawatomie indiánokat ősi 
területi jogaikról a Detroit folyó és St. 
Clair tó környékén, kivéve a St. Clair 
folyó torkolatában levő Walpole sziget 
csoportot, amely már régen kedvelt 
vadász és halász területe volt az indiá

noknak. Canada gyakran sürgette az 
indiánokat, hogy ne csatangoljanak, 
hanem telepedjenek le a Walpole 
szigeten, de csak kevés indián tett 
eleget a felhívásnak. Időközben fran
cia és skót bitorlók telepedtek le a 
Walpole szigeten, irtották az erdő
ket, házakat építettek és háziállato
kat kezdtek tenyészteni. Ezernyolc
százharmincban a kanadai kormány 
indián telepnek nyilvánította a W al
pole szigetcsoportot és elköltözésre 
kényszerítette a fehér telepeseket. A 
szigeten felépített házakat, erdőirtá
sokat, termővé tett földeket pedig az 
indiánoknak osztotta szét.

Chippewa indiánok telepedtek le 
először a szigetcsoporton ; később 
hozzájuk csatlakoztak a pottawato
mie, Ottawa és más törzsekhez tar
tozó indián családok, akik az Ame
rikai Egyesült Államok területeiről jő
ve barangoltak azon a vidéken és 
attól féltek, hogy Kansas állam és a 
Mississippi folyó nyugati részein elte
rülő, az Egyesült Államok fenható- 
sága alá tartozó különítménytelepek
re deportálják őket. A kanadai W al
pole sziget chippewa nemzetségű ős
telepesei közül többen kifogásolták 
és panaszolták a későbbi jövevény 
amerikai indiánok állandóvá vált ven
déglátogatását, mert az utóbbiak va
lósággal kipusztították a szigetcsoport 
vadállományát és kiirtották az erdő
ségeket,

A három néptörzs indiánjai, akik 
a Walpole szigetcsoporton együtt él
nek, indián nyelven „Suh-suua-je-won- 
Q-ws-ne-ne-wug“ nevet kaptak, a- 
mi annyit jelent, hogy „a nép, amely 
bírja és lakja azt a területet, ahol a 
nagy víz kis csatornákká oszlik.“ 
Újabb időben „Ms-ne-sha-ws-ne-ne- 
luug“ nevet kaptak, amely jelenti azt 
a népet, amely elfoglalta és bírja a 
szigetcsoportot. Az összeházasodás 
és más érdekek egybeolvasztják a 
három különböző törzsből származó 
indiánokat és így valósággal új törzs 
keletkezik.
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Amint valaki megközelíti a W al
pole szigetet az algonaci kon pon, 
láthatja a civilizáció és a fehér em
berek jelenlétét. A sziget vízpartja 
mentén lakik a kanadai vámtiszt, az 
indián ügynök és a kanadai egye
sült protestáns egyház lelkésze — 
mind a három fehér ember, továb
bá mintegy ötven jómódú detroiti 
bérel nyári lakokat az indián tulaj
donosoktól. Walpole sziget északi 
részét egy előkelő vadásztársulat
nak, a St. Anne sziget déli részét 
pedig dohánytermelésre adta bér
be a kanadai állam indián ügy
osztálya és csak kis területet hagy
tak meg az indiánoknak, akik pedig 
valamikor nemcsak ezt a szigetcso
portot, hanem Detroit területét és an
nak nagy környékét is bírták, holott 
ma, még a részükre fenntartott helyen 
sem hagyják őket magányban élni 
a fehérek. Indián tanyát vagy házat 
csak elhagyott mellékutak mentén le
het találni. A főutak mentén levő 
házak mind a fehér emberekéi. Ez 
az állapot és a fehér emberekkel va
ló érintkezés elegendő arra, hogy 
teljesen elpusztítsa az ősi indián kul
túrát és a fehér emberek szokásait és 
műveltségét utánzó indiánokká vál
toztassa őket. A fehérek azonban 
nincsenek megelégedve azzal, hogy 
ottlétük és érintkezésük révén ter
jesszék kultúrájukat; iskolákkal és 
templommal iparkodnak az indián
ból civilizált embert gyúrni a lehető 
leggyorsabban. Valamikor tanították 
az indián nyelvet az indián telep is
koláiban, ellenben manapság a taní
tókat arra utasítják, hogy büntessék 
meg szigorúan azokat a gyerme
keket, akik az iskolában vagy játék 
közben egymás közt indián nyelven 
beszélnek. Azelőtt indián származá
sú prédikáló lelkészeket alkalmaztak 
az anglikán és a methodista templo
mok szószékein, idővel az egyházak 
magatartása annyira megváltozott, 
hogy jelenleg cs: k fehér lelkészeket 
küldenek ki, hogy az indiánok ősi

nyelvét és szokásait kiirtsák. Min
dent, ami indián jellegű, alacsonyní
vójúnak s nem keresztyéninek minő
sítenek ezek a lélekmentő hitterjesz
tők, akik közül olyan is akad, aki 
arra biztatja a jobbérzésű keresztién 
indián népet, hogy zárják ki a kö
zösségből mindazokat, akik nem i- 
parkodnak felvenni a fehér emberek 
szokásait, erkölcsét és divatját. Ezek 
a Walpole szigeti missionáriusok in
kább „Canada“-izáló munkát végez
nek, ahelyett, hogy hivatásuk szerint 
a keresztyénséget terjesztenék.

Ily körülmények közölt az ősi 
indián vallás látszólag kihalt. Az u- 
tolsó családokat, akik még követték 
a pogány vallást, nyilvánosan meg
keresztelték, sőt egyes megtérített in
diánokból helyi prédikátort is nevel
tek. Az utolsó pogány vallási szer
tartást és táncot 40 év előtt tartották. 
Minden indián, aki Walpole szigetén 
lakik, tagja valamelyik keresztyén 
egyháznak. A pogány vallást azon
ban véglegesen még sem irthatták ki 
tovább lappang az, mint a taplóban 
a tűz. Az ősi pogány Minedosewin 
(Midewiwin) nevezetű egyesület ma 
jobban virágzik, mint bármikor vala
ha. Eszméjük titokzatos és félelmetes. 
Az egyesület tagjai közül még nem 
akadt olyan, akit ró lehetett volna 
bírni arra, hogy elárulja az egyesü
let célját és titkos szertartását A fel
nőtt indiánoknak több, mint a fele 
tagja a Minedosewin egyesületnek. A 
szertartást indián nyelven tartják. Az 
egyesület tagjai buzgón hisznek a 
természetfeletti varázserőben, amely 
képes életet pusztítani. Indiánok, akik 
elhitették magukkal, hogy magukra 
haragították a titkos társaság varázs
erejét, hirtelen megbetegedtek és el
pusztultak. Azok az indiánok, akik 
nem tagjai a Minedosewin egyesü
letnek, annyira rettegnek annak tit
kos erejétől, hogy még a nevét sem 
merik emlegetni. A Minedosewin 
egyesület titokzatos erejének tulajdo
nítható az a tény. hogy a házasu
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landó párok fele elutasítja a tem
plomi szertartást és a régi indián 
szokások szerint kel egybe. E há
zastársak gyermekeit törvénytelennek 
minősítik a keresztyén papok és nem 
ismerik el a jogos nemzetségek tag
jaiul, de ezáltal csak még jobban el
idegenítik a szülőket a templomok
tól. Addig, mig a Minedosewin egye
sület fennáll, nem is lehet az indián 
szokásokat és életmódot kiirtani. Az 
indiánnak a titokzatosság iránti haj
lama és hő szeretete győzedelmes 
kedni fog az igazságtalan erőszakos
ság felett. Ezek a látszólag egyszerű

észjárású kosárfonó, halász és föld- 
mivelő indiánok, több mint egy év
század óta kegyeletből titokzatosan 
elrejtve tartják Tecumseh nevű har
cos törzsfőnökük földi maradványait, 
aki a Moraviantown-i csatában hősi 
halált halt. Az ilyen titokzatosságra 
való hajlandóság tartja fenn és táp
lálja állandóan az olyan titkos egye
sületnek, mint a Minedosewinnak erő
forrását : ennek az egyesületnek va
rázserejébe vetett ma is eleven hit, 
úgylátszik az indián eredetiség utolsó 
nyoma.

A feléledt krokodilus.
Sumatrai vadásztörténet.

Irta : SZÉKELY LÁSZLÓ.

Kampong Bungától Si-Bulu-Bu- 
luig, a Bahasa folyó tengeri torkola
táig hatórai csónak-út. Korán kellett 
indulnunk, hogy dél felé, a dagály 
előtt ott lehessünk. Nekünk az apály
ra és a nap legmelegebb szakára 
volt szükségünk, mert a krokodilusok 
a meleg, iszapos parton szeretnek 
sütkérezni.

A kampong (falu) tizenkét, cö
löpökre épített pálmalevél-kunyhóból 
állott, de ezeket sem láttuk. Az áláng- 
áláng (magas preri-fű) között csak itt 
ott látszott egy ház teteje, a többi el 
volt rejtve a sűrű bozótban. Egy 
kis irtás jelezte a kezdetleges em
beri civilizációt, mögötte óriási „poko 
radják" (királyfák) meredeztek az ég 
felé. Az egész környék csupa mocsár. 
Itt ott kiemelkedik egy magasabban 
fekvő hely, oda építették a malájok 
kunyhóikat. Éppen csak annyi rizsét 
igyekeznek termelni, ami okvetlenül 
szükséges. Majd, ha „rodit* (adót) 
kell fizetniük, hamar összefogdosnak 
egynéhány csónaknyi halat, leevez

nek vele Si-Bulu-Buluig, eladják és 
nincs tovább gondjuk semmire. Ami 
élelem kell, mindenütt megterem, ami 
a luxust — dohányt, gyufái — illeti, 
azt előteremti a megmérhetetlen ős
erdő. Van ott „rottan“ (tendernád) és 
„damar“ (gyanta) elég.

A mocsaras őserdő lábához ne
héz sűrű köd tapad, a hatalmas twa- 
lang fák koronája már tisztán rajzo
lódik az égre.

Sietve lépkedtem a kacskaringós 
ösvényen, néha térdig süppedve az 
ingoványba. Bujung, maláj szolgám 
loholva és szuszogva követett, két 
puskával, töltéssel s néhány üveg hi
deg teával megrakodva. Siettünk, 
mert hat órakor kellett találkoznom 
a Kampong Bunganál Stevens-sel és 
Van Schoten-nal. Onnan csónakkal 
a Bahasa folyón Si-Bulu-Buluig 1 — 
ez volt a tervünk.

A kövér Van Schoten már a 
Kampongban volt. Pa Bukur háza 
előtt ült, a házba vezető lajtorja alsó 
fokán. Körülötte meztelen gyerekek
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tágra meredt szemmel csodálták sok 
furfangos szerszámját: puskáit, ther- 
moszát, fényképező gépét. Az öreg 
penghoeloe (főnök) a házat tartó cö
löphöz támaszkodott és udvariasság
ból érdeklődést színlelve hallgatta a 
beszédes Van Schoten magyarázatait 
a modern gumiültetésről.

Magában csodálkozva konstatálta 
a fehérbőrű tuwan oktalan szószá
tyárkodását. Neki modernségre nincs 
szüksége, az ő rizse úgy is megte
rem, ha úgy ülteti, mint apja, nagy
apja ültették. A nagy hasznot hozó 
gumiültetéshez pedig nincs semmi 
kedve. Gyilkolja magát a fehér em
ber munkával, kellemetlenséggel, neki, 
egyszerű malájnak nincs semmi szük
sége szép házra, jó útra, bútorra, ru
hára, ha olyan nehéz áron lehet 
megszerezni, mint a munka.

Köröskörül mocsár. A ház előtt 
posvány, benne nehány rozoga csó
nak, rongyos háló, halfogó kosár, 
óriási ráklábak, vízi állatok hulladé
kai. Neki, a főnöknek így is jó Ha 
tisztán akarná tartani házatáját, dol
gozni kellene. Azt pedig egy igazhi
vő malájtól nem szabad elvárni. Tu
wan Allah (Allah ár) nem azért te
remtette az embert, hogy munkával 
gyötörje magát, s kellemetlenné tegye 
az amúgy is rövid életet.

De a vén bölcs ezt csak gon
dolja, s nagyokat hümmögve hallgat
ja Jimmy Van Schoten tudományos 
értekezését. Nem mond ellent. A fe
hér emberrel úgy sem lehet okosan 
beszélni, gondolja az öreg. De meg 
az értelmes bennszülött vigyáz a ma
ga érdekeire. Ha a fehér urnák meg
mondaná a maga véleményét, csak 
megharagudna, mert haragos termé
szetű a fehér ember és sohasem le
het tudni, mivel kelti fel a bennszü
lött az urak haragját. Azért jobb hall
gatni, és csak hümmögni.

Stevens is megérkezik és Jimmy 
Van Schoten abbahagyja a magya
rázatot. Én is hamarosan megjelenek; 
megkezdjük a készülődést, átrako

dást a csónakba.
Pa Bukur nehány maláj legényt 

vezényel elő, mi pedig kiválasztjuk 
a legalkalmasabb és legtisztább csó
nakot. Egy nagyobb, öblöshasú csó
nakra esik választásunk. Lyukas u- 
gyan, de be lehet tömködni a lyu
kakat. Kókuszdió héjjal kimeregetik 
a posványos vizet, a bűzös halma
radékot kisepregetik, rongyokkal be- 
dugdossák a lékeket, s piszkos gyé
kényekkel leteregetik az ülőhelyeket. 
Holminkat berakják, indulhatunk. Pa 
Bukur még az indulás előtt szapora 
szóval lelkére köti evezőseinek, hogy 
a kanyarban, a nagy twalangnál vi
gyázzanak, ott szokott tartózkodni az 
„öreg“.

A csónakokat kitolják a posvány- 
ból a lomha Bahasára. Indulás 1 A 
meztelen gyerekek sóvár tekintete 
követ.

Kitárul a reggel. A köd felszáll, 
a fák koronája arany fényben csillog 
a felkelő Nap ragyogásában. Faleve
leken. fűszálakon millió gyémánt villog.

Eleinte törpebozót között kanya
rog a Bahasa, majd befordulunk az 
őserdőbe. Utunk olyan, mintha sötét
zöld alagútba vezetne. Jobbról-balról 
mangrove-fák vízbe bocsájtkozó légi 
gyökereinek szövevénye, mint ezer 
és ezer összefont óriáskígyó. A bo
zótban titokzatos csend és rejtelmes 
félhomály. Az erdő a vízből nő ki. Az 
indák, kúszónövények sűrűségében a 
folyó medre az egyetlen kilátást nyúj
tó tisztás.

Csónakunk hangtalanul siklik e- 
lőre a sötétzöld vizen. Káláng, a leg
tapasztaltabb evezősünk, a csónak 
orrában ül, keresztbe tett lábbal. 
Szalmába csavart tömjénes dohányt 
szív, és egykedvű, unott arccal né
zeget maga körül. Széles arcán az 
izgalomnak, vadászláznak semmi 
nyoma, pedig biztosan jobban figyel, 
mint mi. Dehát egy magát respektá
ló maláj még a legveszedelmesebb 
helyzetben is megtartja komoly nyu
godtságát. A sietés, idegeskedés nem
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természete, annál inkább a trópusok 
alatt élő európaié.

Itt-ott kiszélesedik a folyó. Va
lami mellékág szakadhat bele. de 
nem látjuk a .sűrűségtől. A krokodi- 
lusok nem szeretnek ilyen helyen 
tartózkodni. Sietünk tovább. Evező
seink mintha megfeledkeztek volna 
szokott lomhaságukról, fürgén evez
nek lefele az árral. Nipa-pálmákkal 
szegélyezett tisztább, erdőtlen, mo
csaras részhez érünk, az erdő egye
lőre mögöttünk marad.

Csendes, élettelen környéken e- 
vezünk, állatnak, vadnak semmi nyo
ma. A folyó ingoványos lápokon foly- 
dogál keresztül.

Aztán megint sűrű erdőbe jutunk. 
Sötét, nedves, csepegő gőzölgő őser
dőbe. Fejünk felett ismét összecsukó
dik a zöld alagút. Káláng hangtala
nul mutat a sűrűségbe. Nem tudjuk, 
mit mutat. Int, hogy lőjjek, nem tu
dom mire. Hirtelen egy sötét test bu
kik a vízbe, nagyot csobban, . . . az
tán megint halálos csönd. Káláng 
elégedetlenül csóválja fekete fejét. 0  
már rég látta a lelógó léggyökereken 
szunyókáló leguánt, a fákon tanyázó, 
gyakran 1—2 méterre is megnövő 
óriáshüllőt. De a fehér ember érzé
kei nem olyan élesek, mint az erdő
ben élő bennszülötté, s most haragos 
tekintettel egymást okoljuk az elsza
lasztott zsákmányért .. .

Lassan evezünk a sötét, barnás
zöld sűrűségben. Az indák csóna
kunkig érnek. Káláng nagy nemtö
rődömséggel az ágak közé mutat. 
Odanézünk. Most már mi is meglát
juk a közvetlenül fejünk fölött lógó, 
görcsre csavarodott fehérhasú kígyót. 
Zavartalanul szunyókál és ügyet sem 
vet ránk. Evezés nélkül egy kicsit 
lejjebb vitetjük az árral csónakunkat 
és egy nehány méterről söréttel a 
csomóba lövök. Lassan kibogozódik 
és véres teste mozdulatlanul lóg a 
lecsüngő galyon.

— Uwah ! — undorodik Káláng 
— „djahat“, ha harap, meghalunk.

— Ez ugyan nem harap többet, — 
szelíemeskedik ifjú társa, Si Gotto, 
de azért ijedt tisztelettel nézeget visz- 
sza a már ártalmatlan veszedelmes 
ellenségre. Meg nem érintené semenv- 
nyiért. „Haram“ (tisztátalan) s igy 
egy valamirevaló bennszülött még a 
döglött kígyót is kellő undorral kerüli.

Kigyót, óriásteknőst, százféle tar
ka madarat, kócsagot, marabut látunk, 
de nem lövünk, mert lassan lejjebb 
jutván, krokodilusra számíthatunk. A 
folyó kiszélesül, az ár meglassúdik. 
Az erdővel benőtt rész úgylátszik 
végleg elmaradt. Most már törpe vízi
cserjével benőtt partok közölt eve
zünk. A meleg kezd elviselhetetlen 
lenni. Stevens arca mintha ezer 
gyönggyel lenne kirakva, ruhája csu- 
romvíz. A part iszapos, a víz lan
gyos és bűzös. Leúszott fatörzsek, 
feltolódott vízinövények himbálódzó 
szigeteket alkotnak az itt már hatal
mas, alig-folyó vízben. A part köze
lében evezünk. A tenger már nincs 
messze, s a folyó itt már az apállyal 
és dagállyal süllyed és emelkedik. 
Apálykor lefelé, dagálykor felfelé fo
lyik. Most apály van s a víz lassan 
áramlik lefelé. A feneketlen iszap
part szinte gőzölög az irgalmatlan 
napsütésben, s ismeretlen apró vízi
szörnyetegek hemzsegnek a sárban. 
Apró rákszerű állatkák kergetőznek 
százlábú rovarokkal, vízipókok cikáz
nak a sűrű iszapos vízen.

Káláng a sárban csak rövid ideje 
hátrahagyott mély árokszerű nyomra 
mutat.

— Buwaja, — súgja tisztelettudó 
hangon, — krokodilus, alig nehány 
perce csúszott vissza a folyóba.

Most már a krokodilusok között 
vagyunk. Szemem káprázik az égető 
naptűzéstől ; ömlik rólam a verejték. 
A víz egyre melegebb, az iszap egyre 
bűzösebb, a körülöttünk úszkáló kro
kodilusok egyre szaporábban buk
kannak fel. A vízben úszó krokodi
lusra nem érdemes rálőni, mert alá
merül és csak romlott állapotban veti
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fel a viz. Még a parton is nagyon 
kell vigyázni, hogy egy lövéssel se 
bezzük halálra, máskülönben a víz
hez rendszerint közel sütkérező álla
tok- a vízig éviekéinek, s akkor nem 
egykönnyen kerithetők elő.

A csónakosok behúzzák evezői
ket, s csak a lassú ár viszi a csó
nakot. Káláng a közeli partra mutat. 
Egy nagy, csúnya krokodilus hever 
a parton. Teste sárszínű, alig lehet 
a part sarától megkülönböztetni. Csak 
a nap vakító fénye húz éles körvo
nalat köréje. Mozdulatlanul hever s 
a tapasztalatlan európai könnyen néz
hetné fatörzsnek, sárcsomónak. Ká
láng szeme azonban éles.

A csónak majdnem mozdulatla
nul himbálódzik, nyugodtan célozha
tok. A lövés eldördül. A hatalmas 
állat a levegőbe vetődik, majd a fe
kete sarat házmagasságra veri fei 
farkával. Csak a vizet el ne érje ! 
Szeretnék ráduplázni, de nem tudok. 
Most már sarat, vergődő, hánykódó 
krokodilust nem lehet megkülönböz
tetni egymástól. Mint egy kitörő vul
kán, sáresőt ver fel maga körül.

Mi csak várunk. Lassan csen
desedik el, farka kezd erőtlenebbül 
csapkodni, míg végre mozdulatlanul 
marad. Állkapcsait, mint két rettene
tes harapófogót, még néhányszor 
összecsatlantja s végleg megszűnik 
mozogni.

Ha a malájok tudnának lelke
sedni, most bizonyosan felélénkülné
nek. így csak szemük csillogásából 
látom, hogy örülnek. Stevens iszik 
egy korty whiskyt, Jimmy van Scho
ten pedig elfelejti, hogy majd elájul 
a melegtől.

A malájok csak nagy unszolásra 
eveznek közelebb. Tisztes távolban 
megállanak.

— Tuwan, lőjjön bele még né
hányszor, — unszol Káláng, — csa
lafinta állat a buwaja (krokodilus). 
Nem döglött még meg. Színlel csak.

A biztonság kedvéért úgy tíz 
méternyiről odabocsájtok még egy

golyót. Meg sem mozdul. Ennek már 
vége.

Előbb a malájok kászolódnak 
partra. Derékig merülnek az undorító 
ragacsos iszapba. A kis víziszörnyek 
ijedten menekülnek a part cserjéi 
közé.

Sok időbe, verejtékbe és károm
kodásba kerül, míg a csónakba húz
zuk a jó négy méter hosszú állatot. 
Nagynehezen elhelyezkedünk a prau- 
ban. Térdem a döglött krokodilus fe
jén nyugtatom, Stevens ül a középen, 
Jimmy pedig a farkán trónol.

A túlterhelt csónak pereméből 
két ujjnyi van a víz fölött. A lassú 
víz nem hullámzik, de azért mégsem 
a legjobban érezzük magunkat. A 
hőség emberfeletti, a két part kiet
len. Az álom környékez és csak ne
hezen tudok gondolkozni. Bágyadtan 
ülök a krokodilus fején. Ha nem fog
lalkozom valamivel, elfog az álom. 
A krokodilus szemeit nyitogatom, ret
tenetes fogsorait piszkálgatom. A tró
pusi sisak alatt mintha égne a leve
gő. Három üveg teámat már megit
tam, torkom száraz. Elbóbiskolok . . .

Meddig aludhattam, nem tudom. 
Csobbanásra, emberhangokra riadok 
fel. Si-Bulu-Bulu vízben, cölöpökre 
épített vilyillói között evezünk. Atap- 
pálmalevél házikók, mint valami ma
dárkalitka. Rozoga létra vezet le a 
vízhez s cölöphöz kötött csónak him
bálódzik a zavaros vízen. Az isza
pos part halszárítói pokoli bűzt ter
jesztenek az egész környéken. Egy
néhány sárkányszárnyú kinai „dzson- 
ka“ siklik el mellettünk. Piráta képű 
félmeztelen kínaiak vigyorognak íog- 
hijjas szájukkal, száz magánhangzós 
nyelvükön beszélgetnek.

Si-Bulu-Bulu mögött feltűnik a 
tenger, szemkápráztató fehér strand
jával. A kikötő elhagyatott, szomorú 
hely. Egynéhány halászbárka szo- 
morkodik, egy-két kinai dzsonka és 
egy szomorú, rozsdás, gondozatlan 
kis partigőzös. A?gőzös orrán ott sz^-
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rénytelenkedik nem hozzá illő neve : 
„Herkules

Meztelen, izzadtságtól fénylőtestű 
kulik koprát, kókuszdióbelet raknak 
a hajóba. Lomhán, élettelenül megy 
a munka, itt nem fontos a sietség. 
Itt még az idő is megállott.

A fedélzeten egy borotválatlan 
képű európai batikolt maláj szárong- 
ban (szoknyaszerű ruhadarab) és pi
ros-fehér csíkos trikóban, fején len- 
gerészsapka. Unottan nézdegél, s na
gyokat köp a bűzös vízbe. Hát nem 
is lehet valami boldogító mesterség 
ezen a rozoga bárkán, ebben a lel
ket ölő magányban évekig hajós- 
kodni.

Közeledünk. A kulik abba hagy
ják az amúgy is immel-ámmal fohó 
munkát. A korlát mellől figyelnek és 
zsivajogva vitáznak. A züllött tenge
rész nagyokat, és feketéket sercint, 
nem bánja, ha kulijai zajonganak is. 
Úgy játszik, jó napja van.

Én a hajót nézem, Jimmy bó
biskol, Stevens kezdi holmijait ren
dezgetni.

Egyszer csak érzem, hogy kezd 
a térdem emelkedni. Odanézek, meg
áll a szivem verése, elhűl bennem a 
vér 1 A krokodilus kitátja hatalmas 
száját, fogai nagy csattanással csa
pódnak össze. Hatalmas farka nagyot 
rándul. Jimmy „help“ kiáltással ha
nyatt esik a veszélyes állatoktól hem
zsegő vízbe, a túlterhelt csónak im- 
bolyog és víz csapódik bele. A ma
lájok három evezőrántással a hajó
nál teremnek és mint a majmok kúsz

nak felfelé a ledobott kötélhágcsón. 
Stevens és én rugdalózva tornázzuk 
fel magunkat a latyaktól síkos kötél
szerkezeten.

A fedélzeten a tengerészsapkás 
vigyorogva kínál whiskyvel. Jimmyt 
kötéllel húzzák felfele. Csuromvize
sen, iszaposán, ijedtségtől halálsápad- 
tan érkezik fel. Stevensre nézek, ar
ca agyagszínű és fogai vacognak. A 
tengerész pedig csak vigyorog és vér
eres kis alkoholista szemei csillog
nak a dévajságtól. Végre az ő egy
hangú életében is egy kis változa
tosság.

— A feltámadt krokodilus, vagy 
mitől ijedtek meg az ültetvényesek — 
csúfolódik nevetve.

Lenézek, hogy kit evett meg a 
krokodilus. Csónakunk csendesen fek
szik a vizen, benne élettelen moz
dulatlansággal a krokodilus. A ten
gerészsapkás vihog és biztat, igyunk 
még az ijedelemre.

— A kroki pedig úgy meg van 
dögölve, mint a pinty, — mondja 
nagy mulatozva — csak éppen utol
sót rángatódzott. Reflex. Tanulság 
szárazföldi ültetvényes ne menj a 
vízre, maradj a whiskynél ! — és 
már is új üveget hozat.

A kulik feivonszolják a kroko- 
dilust a fedélzetre és mindjárt meg 
is nyúzzák A húsán összevesznek,. 
Tjong-Hjong. a vén rozoga szakács 
időközben elsinkófálja a krokodilus 
epéjét.

Azt mondja, kitűnő orvosság a 
szerelemre.
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Shackleton élete és halála.
1874 február 16. — 1922 január 5.

Irta: HALÁSZ GYULA.

A Harrow School kis diákjai 
szomorú szívvel veitek búcsút 1922

januárjában kis pajtásuktól : Rae- 
Shackletontól, akit édesanyja hirte—
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len hazahívott az iskolából. Az édes
anya, akit a tengerentúlról érkező 
szűkszavú távirat özvegységre jutta
tott, szívére ölelte gyermekét, a nem
zet hősének árváját.

Alig múlt négy hónapja akkor, 
hogy a boldog, büszke fiúcska az
zal búcsúzott utolsó útjára induló 
atyjától, hogy ő is olyan nagy ku
tató szeretne lenni, mint „daddy“ — 
apuka.

Ez a kép, a családjától — két 
fiától és tizenöt éves leányától — 
örökre elszakadó apa megindító ké
pe lebegett előttem, amikor megren
dülve olvastam — ma kilenc eszten
deje — a Montevideoból lecsapó táv
iratot : Shackleton meghalt !

Mennyivel más visszhangot vert 
ez a jóvátehetetlen hír, mint ama 
másik négyezer szavas diadalmas 
beszámoló, amely New Zealandból 
most 21 esztendeje röpítette világgá 
a hírt, hogy Shackleton hadnagy, 
miután végrehajtotta „a sarki kuta
tások egyik legcsodálatosabb hőstet
tét“, útban van hazafelé !

„Sir Ernest Shackleton I Ennek 
a névnek eleven csengése van. Ha 
halljuk, egy férfiút látunk magunk 
előtt, akinek szemeiből rendíthetetlen 
akaraterő és határtalan bátorság su
gárzik.“

így ír a vértanú hősről legna
gyobb versenytársa : az első ember, 
akinek lába valaha a déli sark örök 
havát tapodta. *

Emlékezem az acélkék szemek 
mély pillantására. 1910 januárjában 
— kerek egy esztendővel azután, 
hogy visszafordult elcsigázott csapa
tával a déli sark küszöbéről — elő
adó kőrútján Budapestet is útbaejtet
te az utazó. A Földrajzi Társaság 
meghívására jött el hozzánk. Az elő
adást tea előzte meg, az meg egye
nes folytatása volt a hosszúra nyúlt 
ebédnek. Shackleton a fölolvasás e- 
lőtt egy órával ott akart lenni a mú
zeum termében. Autó nem volt —
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kocsin kellett vinnünk hírneves ven
dégünket. Engem ért a váratlan ki
tüntetés, hogy elkísérjem az előadás 
színhelyére és kalauzoljam addig is, 
amíg az elnök és a többiek megér
keznek.

Sohsem felejtem el a megillető- 
dést, amely elfogott, amikor a kocsi 
ajtaja becsapódott és magamra ma
radtam — a déli sark legnagyobb 
hősével. A föld túlsó végéről hozott 
fényképek üveglemezeinek kényes 
gyűjteménye szíjas bőrtokban a lá
bunknál hevert. Kínos érzésem, hogy 
a nagy utazónak csak ilyen szűk ko
csi jutott a vendégszerető magyar 
fővárosban, pillanatról-pillanatra fo
kozódott bennem, ahogy közeledtünk 
a Múzeum felé. Melyik bejáróhoz 
hajtassak?! Emlékeztem rá. hogy a 
Múzeumkert kapuit bezárják éjsza
kára. Az utcákon már égnek a lám
pák- — este van. A múzeumkörúti fő
bejáró mellett döntöttem : azt talán 
nyitva találom, hiszen a közönség is 
arrólfelől érkezik. Csalódás! A kaput 
még nem nyitották ki. Gyerünk ha
mar a Sándor-utcába ! Késő. A vas
ajtó már zárva! Hajrá vissza a kör
úti bejáróhoz .. . Üggyel-bajjal beju
tottunk. Már csak az épület van hát
ra. Homályos, kongó folyosókon, mel
lékajtókon lopódzunk be ketten és 
ott állunk végre a díszterem ajtajá
ban. Shackleton körülnéz a terem
ben. Arcáról olvasom le, hogy — ki
csi a terem. Nem ilyenekhez szokott. 
Kipróbáljuk a vetítőgépet, villamos
csengőt. Megállapodunk benne, hogy 
egyszeri csöngetésre váltjuk a képet, 
kettős csöngetésre felcsavarjuk a vil
lanyt. (Azt nem beszéltük meg, ho- 
gyai adjon jelt, ha a lemezeket meg
fordítva dugja be a gépkezelő. Az 
előadáson néhányszor megesett a baj. 
A közönség egy részét nem is lepte 
meg. hiszen a déli sarkon úgyis fej
jel lefelé lógnak az emberek.)

Csakhamar megérkezik Lóczy 
Lajos. A Múzeum igazgatója is elő
kerül. Mások is szállingóznak. Vala
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kinek eszébe jut, hogy még ráérnénk 
végigfutni valamelyik gyűjteményen 
— mutassuk meg vendégünknek az 
állattárat. Megyünk teremről-teremre. 
Shackleton kötelességszerűen bólo
gat. Az egyik teremben vezetőnk föl
élénkül és büszkén mutat rá valami 
kopott madárforméjú állatokra. Pirul
va látom, hogy — pingvinek szegé
nyek.

Shackleton odanéz és ennyit 
mond csak :

— Subantarctic 1
Ami körülbelül annyit jelent, 

hogy ezek az apró jószágok bizony 
csak amolyan „mérsékelt égövi" ping
vinek.

Rögtön megigéri, hogy mihelyt 
hazakerül, küld ő nekünk igazi, ha
misítatlan antarktikus pingvineket. 
Szavának állt. Shackleton kitömött 
pingvinjei ma is érdekes látványos
ságai múzeumunk állattárának.

No, de sietnünk kell vissza a 
nagyterembe. Kezdődik az előadás...

Másnap este az Országos Ka
szinó zöldtermében gyűltünk össze 
Shackleton tiszteletére. Volt alkal
munk ismét megfigyelni szélesvállú, 
megtermett alakját, amint gyors lép
tekkel jön felénk erőteljes, kissé ten
gerészjárásával. Férfias termetét a 
frakk pompásan érvényre juttatja. 
Simára borotvált „angolos“ arca ke
véssé hasonlít ahhoz a szinte nőiesen 
finom, fiatalított képmásához, amely 
könyvének első lapját ékesíti. Arca 
a valóságban sokkal kifejezőbb; 
a gondok és szenvedések máris eltö- 
rülhetetlenül rávésték a maguk le- 
helletnyi barázdáikat.

— How do you do 1 — fordul 
oda mindegyikünkhöz, amint sorra 
megrázza a kezünket kemény szorí
tással.

A derült, közvetlen hangulatú 
baráti vacsora alatt sok szó esett a 
sarki szán-expediciók végnélküli kop
lalásairól, amikor az utazók ilyen 
lakomákról beszélgettek és álmodoz
tak. Akkor még nem értettem a ma

ró éhségnek ezt a szinte lírai epedé- 
sét; a fölkorbácsolt vágynak ez az 
emésztő fájdalma semmivel sem ke- 
vésbbé komolyságos, mint a szerelem 
örök sóvárgása . . .

A körúti mulató színpadán szök
décselő kis angol táncos-leányok a- 
ligha sejtették ezen az estén, hogy 
az egyik emeleti páholyból egy világ
hírű honfitársuk szeme szegeződik 
rájuk — a meggyötrött és mosolygó 
szempár, amelyben alig hónapokkal 
előbb ott tükröződött a világ legder- 
mesztőbb jégsivataga.

Immár örökre lezárultak a vég
telenségbe néző kék szemek, mielőtt 
megláthatták volna negyedszer a bor
zalmasságukban is feledhetetlenül el
bűvölő sarki tájakat. Mert feledhetet
len és elbűvölő a sarkvidék. „A sar
ki vidék nagyszerűsége — írja Shack
leton — olyan erővel ragadja meg 
a szívét azoknak, akik benne éltek 
valamikor, hogy ezt alig érthetik meg 
az emberek, akik soha nem jutottak 
túl a civilizáció kerítésén“.

Akik láttuk azt a képzeletet le
nyűgöző sarki filmcsodát, amelyet 
éppen Shackleton hozott haza harma
dik sarkvidéki utazásából: megértjük 
a varázst. De talán még jobban meg
értjük, ha valakin a borzalom és a 
szenvedések emlékei kerekednek fe
lül, mintáz ifjú Evuns parancsnokon, 
a hősihalált halt Scott útitórsán. Buda
pesten jártakor megkérdeztük tőle, 
hogy nem készül-e visszatérni a sark
vidékre. Evans gyermekien derűs sze
mében fölrémlett az iszonyodás és 
csak ennyit felelt: „Soha többéi“

Shackleton nem ezek közül az 
emberek közül való volt. öt örökre 
rabul ejtette a jégvilág ünnepi csend
je, a végtelen hómezőkön végigcikázó 
nap kápráztató színjáléka, az úszó 
jéghegyekkel teleszórt tengerek déli
bábos csodája.

„Az embereket különböző okok 
csábítják ki a nagyvilágba. Egyiket a 
puszta kalandvágy, másikat a tudo
mányos megismerés ösztönzi. Van



nak ismét, akiket az Ismeretlen rej
telmes varázsa csalogat le csábos 
hangjával a járt ösvényekről. Én azt 
hiszem, az én esetemben mindez 
összejátszott, hogy arra késztessen, 
próbáljak szerencsét még egyszer a 
fagyos, déli kontinensen“.

Ezzel a vallomással fog bele 
második útjának regényes történetébe.

Megjósolta, hogy ott fog elveszni 
a messze délen, s neki is a „végtelen 
sarkvidékre reáboruló ménnybolt lesz 
majdan szemfedője“. „I shall go on 
going till one day I shall not come 
back . . . Megyek, megyek, míg majd 
egy nap... nem jövök vissza.“ Ez a 
nap elkövetkezett. Elindult, negyed
szer is, hogy soha többé ne térjen 
vissza. 1922 január 5-én hajnalban 
félnégykor megállt a szíve, percekig 
tartó tusa után. Hajóján, a Roaring 
Forties borzalmas karácsonyi vihará
ból szerencsésen partot ért Quest-en 
érte utói a halál South Georgia szi
getén, huszadik évfordulóján annak 
a napnak, amelyen a Scott parancs
noksága alatt álló angol nemzeti dél
sarki expedícióval első ízben hajó
zott ót a déli sarkkörön. A megold
hatatlan örök Kérdésre, amely hajó
ja  nevében is ott lebeg : a Halál adta 
meg a végső feleletet.

*
Ernest Henry Shackleton 1874 

február 15-én született Írországban. 
Apja orvosnak szánta, de meghajlik 
a fiú elnyomhatatlan kalandvágya 
előtt. Hadd menjen csak a fiú a ten
gerrel Tizenhat éves korától fogva jár
ja a tengert. Kereskedelmi hajókon fia
talon elvetődik a világ minden tájára. 
24 éves korában megszerzi a parancs
noki oklevelet, de ekkor már nagyobb 
tervek forronganak benne. Szerelmes. 
„Valami érdemes dolgot szeretne 
véghez vinni, nemcsak „magáért, ha
nem — 0  érte.“ Ez az Ő : Miss Emily 
Dorman, későbbi felesége. Ekkor jön 
a döntő sorsfordulat. Meghívást kap 
Scott kapitánytól, csatlakozzék a brit 
délsarki expedícióhoz.
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Scott hajója, a Discovery, 1901 
júliusában futott ki London kikötőjé
ből, hogy Afrika megkerülésével 
New.Zealandba vitorlázzék és on
nan egyenesen délnek folytassa kalan
dos útját, a hatodik világrész felé.

A csaknem ezer kilométer hosz- 
szú jégfal tövében vonulnak téli szál
lásra. A négyhónapos sarki éjszaka 
idején is, mindvégig folytatják a tu
dományos megfigyelések munkáját. 
De amellett jut idő vidám szórako
zásokra. Előadásokat, vitákat rendez
nek, színházat játszanak. Még folyó
iratuk is van : a „Délsarki Times“. 
Shackleton szerkeszti. A szerkesztő
nek ugyancsak meggyűlt a baja a 
gyönge kéziratokkal. Ezeket „elretten
tésül“ a „Hóvihar“ című melléklapban 
adja ki.

Tavasz nyiltával, szeptemberben 
— a déli félgömbön ősszel kezdődik 
a tavasz — szánutazásokra indulnak 

' mindenféle irányban. Az egyik nyu
gat felé megy, a másik a téli szállás 
környékét kutatja át. A harmadik dél 
felé nyomul előre. Ebben a csoport
ban vesz részt Shackleton is. No
vember 2-án indulnak. Tizenegy nap
pal később átlépik a 79. szélességi 
fokot s ezzel leverik a norvég Borch- 
grevink rekordját. Ettől fogva minden 
lépésükkel új területet hódítanak meg. 
Új földet fedeznek föl.

December 21-én Wilson meg
súgja Scottnak, hogy „Shackleton fog
húsa aggodalomra ad okot“. Kará
csony estéjén „Shackleton foghúsa 
rosszabbul van“. De azért még vi
dáman ünneplik meg a karácsonyt. 
„Ünnepi vacsoránk előtt illendőkép
pen megmosakodtunk és megfésül- 
ködtünk . . . Olyan sűrű pemiken- 
levest főztünk, hogy a kanál meg- 
áilott benne. Aztán a kakaóra került 
a sor. Amíg ez főtt, észreveszem, 
hogy Shackleton titokzatosan koto
rászni kezd batyujában és előhúz 
belőle egy — félharisnyát. A haris
nya fejéből egy kis kerek tárgyat 
varázsol elő, akkorát, mint egy cricket-

D G Ö M B
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labda. Plumpudding volt. Még egy* 
szer beleváj ebbe az ő „bőség sza
rujába" és előszed belőle egy mes
terségesen összenyomorgatott kis ka
rácsonyfát. Puddingunkat hamar meg
melegítettük a forró kakaóban. Ez 
egyszer nem behunyt szemmel osz
toztunk . . .“ — (Máskor ugyanis, a 
lassú éhezés hétköznapjaiban, így 
osztoznak. Három részre osztják so
vány napi adagjukat, egyikük hátat 
fordít és úgy felel a társasjátékszerű 
kérdésre : Kinek adjam ezt ?)

Végső pontjukról, a 82° 17' déli 
szélességről, az év utolsó napján for
dulnak vissza.

Újév napján Scott ezt jegyzi nap
lójába : „Kutyáinkat már csaknem 
ölben kell vinnünk“. Olykor verejté
keznek a melegtől (I) ; havazik és a 
hó elolvad ruhájukon. Éjjel menetel
nek. Január 13.: „Shackletonon mind 
erősebben mutatkoznak a szkorbut 
jelei“. Másnap: „Shackleton foghúsa 
aggasztóan dagadt és sötét. Lélek- 
zete el-elfullad. Sokat köhög és ma 
vért is köpött“. Január 15-én megölik 
utolsó kutyájukat. Shackletont néha 
már föl kell ültetni a szánra. De nem 
hagyja legyűrni magát“. Február 3-án 
elérik a hajót. 93 nap alatt 1500 ki
lométeres utat jártak meg. A téli szál
láson ott találják a Morning hajót.

Scott kapitány ívet köröztet : ír
ják alá azok, akik haza szeretnének 
menni a segítőhajóval. Nyolcán írják 
alá. A tisztek közül senki. Scott azon
ban kénytelen megmondani Shack- 
Ietonnak, hogy nem maradhat. „Nagy 
szomorúsággal nyugszik bele“.

Ki tudja, nem akkor fogant-e, 
már meg agyában, hogy — csak azért 
is visszajön a frontra, hadvezérként, 
a maga tulajdon csapatai élén.

A betegség nem törte meg. Sem 
testileg, sem lelkileg. Nem is volt rá 
oka, hogy kudarcot lásson hazaté
résében, hiszen az expedíció akkor 
már megoldotta főfeladalát és Scott 
is hazatér, ha a hajót sikerül a jég
ből kiszabadítani. A rákövetkező év

ben hajszálon múlt, hogy Scott maga 
is nem segítőhajón tért vissza hazá
jába, — azon a segitőhajón, amely
nek a fölszerelésével a déli sarkvi
déki viszonyokban otthonos Shack
leton hadnagyot bízta meg a brit 
tengernagyi hivatal. Argentina is vele 
szerelteti fel az Uruguay nevű hajót. 
Az meg a svéd Nordenskiöld bajba 
került délsarki expedícióját menti 
meg.

A Discovery expedició hazatéré
sének esztendeje Shackleton életé
ben is nevezetes fordulót jelent. De 
nem megnyugvást.

1904. áprilisában feleségül veszi 
szíve választottját, akiért hét éve küz- 
ködött. S a küzdelmek még mindig 
nem érnek véget. Nyughatatlan évek 
következnek. Aminthogy egész élete 
csupa forrongás, terv és vállalkozás. 
Felcsap újságírónak, majd szerkesz
tőnek. Megválasztják a skót Föld
rajzi Társaság titkárának. Dohányt 
termeszt. Fellép képviselőnek. Meg
bukik. Beardmore barátja titkári ál
lást ad neki glasgowi gépgyárában. 
Shackleton róla nevezi el később a 
földkerekség legnagyobb gleccserét 
az Antarktikán.

Senki nem sejti, hogy a boldog 
férj és apa agyában forr, érik a má
sik sarki utazás terve. Beardmore 
barátjának tárja fel elsőnek a titkos 
gondolatot. Beardmorenak tetszik az 
ötlet. Magára vállalja a költség te
kintélyes részét. Igen ám, de „köny- 
nyebb expedíciót tervezni, mint el
mondani a tervet — a feleségünk
nek“. Shackletonnét lesújtja a válás, 
de teljes erejével támogatja az urát. 
Sietős a dolog, hogy más nemzet 
meg ne előzze.

Shackleton nyíltan bevallott célja: 
a déli sark és a déli mágneses sark.

Hajója, a Nimrod, 1908 Újév 
napján hagyja el a new-zealandi 
Lyttelton kikötőjét. Néhány hétre rá, 
viharos út után, Shackleton tizenötöd- 
magával partra száll a Discovery téli
szállása közelében. A magára ma-
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radt kis csapat azonnal munkához 
lát. Egyik csoportjuk az ausztráliai 
Dávid professzor vezetésével meg
mássza az Erebust, a hatalmas gő
zölgő tűzhányót, amely négyezer mé
ternél magasabbra emelkedik ki egye
nesen a tenger tükréből Ugyancsak 
David vezeti azt a három hónapig 
tartó expedíciót, amely 1908. október - 
5-én indult észak felé és január 16-án 
kitűzte az Union Jack-^t a déli mág
neses sarkon,

Shackleton október 29-én indul 
el a déli sark felé, negyedmagával.

Már az első hetekben túlszár
nyalja a Discovery-expedició legdé
libb pontját Ettől fogva olyan szé
lességeken jár, ahol még nem for
dult meg utazó. December elején ma
gas hegység alá érnek. A hegyről 
jégár ereszkedik alá a déli kontinenst 
szegélyező, lassú mozgásban levő jég
sivatagra (a jégperemre). A gleccse
ren keresztül csigalassúsággal foly-’ 
tátják útjokat mondhatatlan küzdel
mek között. Lovaik sorra kidőlnek. 
Karácsony napján enyhén emelkedő 
fennsíkra érnek. Ezen a fennsíkon 
van — most már tudjuk — a déli 
sark. Január 9.-én 88° 23’ szélessé
gen kitűzik a lobogót, 3500 méter 
tengerszínfeletti magasságban. A sark
tól már csak 180 kilométer választja 
el a halálra fáradt vándorokat. Itt 
visszafordul a csapat.

Gyors menetben igyekeznek visz- 
szafelé. Néha már csak erejük vég
ső megfeszítésével sikerül elérniük 
az élelmiszer-állomásokat, — saját 
lovaik tetemeit! Az egyik ló húsától 
vérhasba esnek. Attól fogva, hogy 
utolsó lovuk december 7-én nyom
talanul eltűnik egy szakadékban, már 
csak a maguk legyengült erejére szá
míthatnak.

Nyolc hegyláncot fedeztek föl. 
Egy helyütt mészkőben szénréfegre 
bukkantak, „bizonyságául annak, 
hogy ebben az élettelen, néma vi
lágban valamikor enyhe éghajlat ural
kodott, madárdaltól hangos rengete

gek, virágos rétek díszlettek . . .“
Százhuszonhét nap alatt, 2800 

kilométert jártak meg, mindvégig gya
logszerrel. Ebből csaknem 2000 ki
lométer esik arra az időre, amikor 
már egyetlen lovuk sem volt. Hogy 
ezt a szinte emberfölötti erőfeszítést 
csak annyira-amennyire megközelítő
leg megérthessük, kísértsük meg bele
gondolni magunkat abba a szerep
be, hogy a legkegyetlenebb téli hófú
vások idején el kell indulnunk Buda
pestről Galántán. Zsolnán és a hó
födte Kárpátokon keresztül Oder- 
bergbe, onnan Breslauba, Breslaun 
túl utolsó lovunk is elpusztul, mi 
megyünk tovább Berlinbe, föl a Ke
leti-tenger partjára, keresztül a be
fagyott tengeren és meg sem állunk 
Kopenhágáig — azaz, hogy ott sem 
állunk meg, hanem szépen vissza
fordulunk és ugyanazon az úton visz- 
szavánszorgunk Budapestre. Kopen- 
hága helyett gondolhatunk Nápolyra 
is, vagy Konstantinápolyra: azok 
szinte hajszálra olyan messze van
nak Budapesttől, a vasúti síneken, 
mint Shackleton legdélibb pontja 
(88° 23’) a téli szállástól (77° 30’), a 
megjárt útvonalon. — Légvonalban ez 
a távolság körülbelül megfelel a Bu
dapest—Stockholm, vagy Budapest— 
Athén közötti távolságnak. És ehhez 
az ijesztő távolsághoz adjuk hozzá a 
földkerekség legnagyobb gleccserén 
keresztül való kapaszkodót, a föld leg- 
sivárabb fennsíkján végigsüvítő dél
sarki viharokat; vegyük még hozzá a 
sovány táplálkozást mindvégig, az e- 
mésztő aggodalmat, hogy élelmiszer
állomásunkra nem találhatunk rá ahó- 
sivatag végtelen egyformaságában 
és ne feledkezzünk meg a szánok 
vontatásáról, — a szánokról, amelye
ket egyre könnyebbé váló terhük el
lenére egyre fokozódó kínos erőfe
szítéssel vontat a déli sark vándora.

Shackleton hatalmas előretörése 
a sark felé és a tizenhárom hónap 
alatt (amelyből négy hónap a sarki 
éjszakára esik) elért nagyszerű ered-
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Chief Little B ear (Kis Medve törzsfőnök) sá tra  előtt
(Béynon Ö. ; Walpole sziget.)
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Chief Little Bear (Kis Medve törzsfőnök.)
(Béynon Ö .: Walpole sziget.)



W alpole-szigeti indiánok harci tánca.
(Beynon Ö. • Walpole sziget.)
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Dan Johnson, St. Anne sz igeti ch ippew a és Mrs. E. P innance, 
Mókus szigeti Ottawa.

(Béynon Ö. i Walpole sziget)
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mények méltán ejtették bámúlatba 
az egész világot, amikor 1909. már
ciusában fölbukkant diadalmas útjá
ról veszteség nélkül visszahozott 
csapatával.

Pedig kevés híjjá, hogy a vissza
térő útban a déli csoport tagjai vala
mennyien oda nem vesztek s nem 
nélkülük tért vissza a hajó. Egyik 
beteg társát, Marshallt, február 27-én 
Shackleton kénytelen hátrahagyni, s 
vele egy másikat, hogy ápolja. Má
sodmagával gyors iramban eléri más
nap a téli tanyát. A kunyhó üres ! 
Társaik közül senki, de senki ! He
lyettük levelet talál, a riasztó hírrel, 
hogy a hajó február 26-áig vár rá
juk itt meg itt. Válságos pillanat. Ha 
legalább fel tudnák gyújtani a kuny
hót, vagy kitűzni a segítségkérő lobo
g ó t! Erejük elhagyja őket. Komor 
gondok közepette didergik át az éj
szakát. Másnap reggel sikerül fel- 
gyujtaniok a kunyhót — a hajón le
vők észreveszik a jeladást — a ,h a 
jó mégis csak megvárta őket. Órák 
múltával biztonságban vannak a fedél
zeten. Shackleton visszafordul szá
non társaiért. 4-én együtt vannak 
mindannyian és elvitorláznak észak 
felé.

1909. március 23-án, a déli fél
gömb őszének kezdetén, hajózik be 
az ünnepelt utazó a new-zealandi 
Half Moon öbölbe. Néhány hónapra 
rá pedig befut a Nimrod London ki
kötőjébe. Shackleton júniusban vi
szontlátja feleségét. Elbeszéli neki, 
mennyire fájt a céltól 97 tengeri mér- 
földnyire visszafordulni, de — mon
dotta neki — „azt gondoltam, még
is csak jobban örülsz majd, kedves, 
egy eleven szamárnak, mint egy dög
lött oroszlánnak.“

A világ közvéleménye azonban 
az élő oroszlánt dicsőítette népszerű 
hősében.

Az ünneplés hullámai Norvégi
ában csapnak a legmagasabbra. 
Shackleton felesége jegyezte meg a 
kristianiai díszlakomáról : „Sohasem

felejtem el Amundsen arcát, mialatt 
Ernest beszélt. Szemét le nem vette 
róla. Arcán elömlött valami megha
tottság, annak az embernek a pillan
tása, aki látomást látott“. Shackleton- 
né úgy véli, Amundsen abban a pil
lanatban határozta el, hogy az észa
ki sarkra készülő Fram hajóját a dé
li sark felé irányítja.

Lehetséges. De Pearynek is le
hetett benne valami része. 1909 szep
temberben érkezett meg távirati 
híre New Foundland-ból: „Végre 
jól csináltam. Megvan a Sark.“ Peary 
nyolcadik makacs előretörésének ez 
az immár túl nem szárnyalható diada
la új lökést adott a déli sarkvidéki 
kutatásoknak. Amundsen valósággal 
eliramodik a déli sarkra. Öt héttel ő 
utána ér célhoz Seolt kapitány hő
si csapata.

A Scott-expedíció öt tagjának 
drámai pusztulása, s a déli sark 
kétszeri legyőzetése sem riaszthatta 
vissza Shackletont, hogy harmadszor 
is neki ne vágjon a hatodik világ
résznek. Amikor Európa esztelen 
népei elindultak egymás öldöklésére: 
1914 világtörténelmi esztendejében 
Shackleton útra kelt ismét az ember- 
nem-lakta világba, hogy szembeszáll
jon a legkegyetlenebb, mert semle
ges és közömbös nagyhatalommal 
a Természettel.

Shackleton harmadik vállalkozá
sa minden eddigit fölülmúl a Prog
ramm nagyszerűségében és az el
gondolás vakmerőségében. Emlékez
tet kissé Nansen híres útjára. Nan
sen is a sarkon keresztül akart el
érni a föld túlsó oldalára, minden 
közbeeső élelmiszer-állomás segítsége 
nélkül. A déli sarkvidéken ez az úti
terv egyedülálló mind a mai napig. 
Az eddigi expedíciók mind egy-egy 
jól fölszerelt téli szállás menedéké
be tértek vissza a maguk-taposta láb
nyomokon. Shackleton a még körvo
nalaiban sem ismert bizonytalan dé
li kontinens egyik végéről készült át
vágni a másikra, szárazföldi úton
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amely légvonalban is körülbelül ak
kora távolság, mint Skócia legésza
kibb pontjától Konstantinápolyig.

Tervét 1914. elején hozza nyil
vánosságra. A jelentkezők egyszeri
ben megostromolják. Öiezer ajánla
tot kap. Ezekből választja ki ötven
öt kísérőjét. Három fiókba osztja szét 
a leveleket. Egyiken ez a Jelző cé
dula : mád. (őrült); a másikon: hope
less (reménytelen); a harmadikon : 
possible (lehetséges).

Ötvenezer font sterlingre van 
sürgősen szüksége. James Caird skót 
gyáros 24.000 fonttal megtöri a jeget.

Shackleton hajója, az Enduran
ce, a háború kitörése napján hagyja 
el Londont. A vezér fölajánlja szol
gálatait a hazának, de az admirali- 
tás első lordja, Winston Churchill 
ezt táviratozza neki : Proceed (Foly
tassa útját)

így indult el az Endurance a 
Weddell-tengerre, a déli sarkvidék
nek arra a tájékára, amely Dél-Ame- 
rika csúcsától délre terül el. A jég 
foglyul ejtette, összezúzta a hajót. 
Elsüllyedt nyomtalanul a sarki óceán 
titokzatos mélységeibe. A hajótörést 
a rendíthetetlen utazó, csodálatos 
lelki erővel meg is örökítette mozgó
fényképen.

Szívdobogva néztük végig a drá
mai képek sorozatát, a tört-árbócú 
fuldokló hajót, amint összecsapnak 
felette a jeges hullámok, az egyre 
apróbbra töredező jégtáblát, rajta a 
hajótöröttek elárvult csapata, huszon
nyolc ember, „akik alól kilőtték a 
lovat.“

S amit a képek el nem mond
hattak, meghatottsággal olvastuk el 
Shackleton megragadó könyvéből. 
Szerény címe mindössze ennyi : South 
(Dél). Magyarul is megjelent a könyv. 
Igazi robinsoni történet.

A jég hátán, szánon, majd 
csónakon menekülnek a hajótöröttek 
észak felé. A lakatlan Elephant-szi- 
geten szilárd földre teszik lábukat. Itt

kezdődik még csak istenigazában a 
hősi történet. Hogyan jöjjenek haza 
erről az elátkozott, viharsöpörte szi
getről ? ! Shackleton, a vezér, hatod
magával nekivág a zajgó óceánnak, 
hogy segítséget vigyen társainak Dél- 
Georgia elriasztó partjairól. Másfél 
ezer kilométer, jégtáblák zajlása kö
zött — kétszer annyi, mint a hajóút 
Marseilleből Afrika északi partjára, 
Alger-be — nyitott csónakon ! Hat 
esendő emberi lény, kidobva a mér
hetetlen, beláthatatlan tenger háborgó 
hullámaira.

Shackleton energiája és bajtársi 
hűsége győzedelmesen kerül ki az 
aránytalan küzdelemből. Csodák cso
dájára partra vergődik a szigeten, 
átvág a 3000 métert meghaladó glecs- 
cserborííotta hegyeken és a keleti 
part sivár halásztelepén menedék
re lel.

A norvég bálnavadászok hajóján 
azonnal visszafordult a másik robin
soni sziget felé. A zajló jég vissza
kergeti. A Falkland-szigetekre hajó
zik át. Az uruguayi kormány egy 
kis halászhajót küld segítségül. Az 
sem tud megbirkózni a jégzajlással. 
Nansen fölajánlja a Fram-ot, Peary a 
Roosevelt hajót, — táviratok jönnek- 
mennek — az idő szorongat, közéig 
a tél. A Tűzföldről indul útnak har
madszor az Emma hajón. Megint 
csak megfutamította őket a jég tor
lódása. Port Stanley-ben köt ki, a 
Falkland szigeteken. Ekkor írta haza 
a kimerült utazó : „Megöregedtem, 
fáradt vagyok.“ De azért negyedszer 
is megpróbálkozik. Punta Arenasból 
egy kis chilei hajócskán, a Yelcho-n, 
öt nap alatt sikerül elvergődnie a 
hajótöröttek szigetére. Sokat szen
vedett bajtársait 1917-ben egv- 
től-egyig hazahozza a „fehér harc- 
mezőről“, hogy elszéledjenek Euró
pa „véres harcterein“. 0  maga őr
nagyként a Murman-partvidékre ke
rül, ott értékesíti páratlan tapaszta
latait.

A háború után még egyszer fel
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lángolt elpusztíthatatlan energiája. El
indul negyedik útjára.

*

Karácsony estéje. Parányi ha
jó hánykolódik a „bömbölő negyve
nesek“ házmagasságú hullámain. A 
kormánykeréknél egy nagybeteg, ha
lálra ítélt férfiú áll — aggódó tekin
tete délnek szegeződik a magános 
messze sziget felé, amelyen — öt 
esztendeje sincs — mindenéből ki
fosztva, hajótöröttként, roskadó láb
bal lépett partra. A sarkvidék Robin- 
sona ez a férfiú : Sir Ernest Shack
leton — egy Robinson, aki önként 
tér vissza szigetére.

Shackleton negyedik expedíció
jának hányatott hajója, a Quest’ 
1921 december 19.-én futott ki Rio 
de Janeiro bájos, hívogató öbléből. 
Nem rekordverő hódítások — tisztá
ra tudományos célok csábították a 
nagy utazót még egyszer a déli ten
gerekre. És az örök emberi szomju- 
hozás.

Földrajzi, oceanografiai, földmág- 
nességi és meteorologiai megfigyelé
seket és a légi hajózással összefüg
gő kutatásokat tűzött céljául. Az an- 
larktikus kontinens, amely másfél- 
szerte nagyobb Európánál, szülőhe
lye a szeleknek és viharoknak és 
az élettelen sivatagokra lehulló hó 
Amerika, Afrika és Ausztrália éghaj
latában, időjárásában érezteti köz
vetlen hatását. Rengeteg még a ku

tatni való a déli sarkvidéken. Bár
mily messzire hatoljanak is be im
már a kontinens szívébe a szánnyo
mok keskeny sínpárjai — magáig a 
Sarkig I — beláthatatlan területeket 
föd még a homály és hosszú idők 
rendszeres megfigyeléseire lesz szük
ség, hogy megoldhasson a tudo
mány olyan problémákat, amelye
ket ma még talán — fölvetni sem 
merészel. A tudomány fogaskerekei 
egymásba illeszkedve mozgatják és 
viszik előre a kultúra és a civilizá
ció lelkes gépezetét — ismeretlen 
céljai felé.

Shackleton, akinek váratlan, meg
döbbentő halálhíre ma nyolc eszten
deje röppent világgá ugyanarról a ki
etlen földdarabról, amely kegyelme
sen visszaadta az emberiségnek az 
Endurance hajótöröttjét — a tudo
mány vértanúja. Fáradt szíve örökre 
megállította az Antarktika kapujában. 
Özvegye Lady Shackleton, most van 
úton Dél-Georgia szigete felé, ura 
sírjához zarándokol. — Gordon mon
dása : England was made by her ad
venturers — Angliát kalandos lelkű 
utazói telték naggyá — érvényes az 
egész emberi kultúrára. Nem a hábo
rú, a béke hősei ők. Úttörők. Nyugha
tatlan örök vándorok, akiknek messze 
néző szemei előtt az emberiség termé
keny békéje lebeg, amikor önmagu
kat fölemésztő háborúikba bocsát
koznak.

A Délafrikai Unió bennszülötteinek 
problémái.

Irta: KÉZ ANDOR dr.

A Földgömb egyik utóbbi száma 
{1931 V.) általánosságban foglalko
zott azokkal a súlyos kérdésekkel, 
amelyek Afrikában a mindinkább 
előretörő gyarmatosítással és a benn

szülöttekkel kapcsolatban felmerül
hetnek. Nem lesz érdektelen, ha ne
hány szót vesztegetünk összehason
lításképen azokra az állapotokra, 
amelyek a gyarmatosítás terén sokkal
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jobban előrehaladt és Afrika többi 
részeihez képest a gyarmattartók 
szemében a legirígyeltebb Délafrikai 
Unióban a bennszülötteket illetőleg 
uralkodnak.

A Délafrikai Unió és a hozzá
tartozó területek elsősorban abban

különböznek az átlagos afrikai gyar
matoktól, hogy Délafrikát birtokosai 
nem fekete gyarmatnak, hanem a fe
hér ember országának tekintik. Távol
levőnek egy kicsit különös ezt az ál
lapotot elképzelni, ha a népesség 
megoszlását nézi:

Európaiak Bennszülöttek Ázsiaiak stbJ

Északrhodésia (1925) 4.642
Délrhodésia (1926) 39.174
Délafrikai Unió (1928) 1,700.000

1,140.642 211
926.545 3.612

5.100.000 670.000

Délafrika minden országában ma 
az a legnagyobb probléma, hogy a 
fehérek kultúráját hogyan lehet a na* 
gyón is rohamosan szaporodó benn
szülöttekkel szemben fenntartani és 
megvédeni.

Amikor a fehéreknek sikerült a 
múlt században a bantukat megfé
kezni, a bennszülöttek hagyományos 
félíöldművelő és félállattenyésztő élet
módot folytattak. Leveretésük után 
a legjobb földeket a maguk részére 
foglalták le és a földek művelésére 
volt tulajdonosaikat mint rabszolgá
kat, később szolgákat munkába állí
tották. A felesleges bennszülötteket 
azután rezervációkban zsúfolták ösz- 
sze.

A föld kérdése.
A búr háborút követő nyugalmas 

időszakban a bennszülöttek olyan 
gyorsan szaporodtak és terjeszked
tek, hogy a fehéreknek attól lehetett 
tartani, hogy idővel a rendelkezésre 
álló földek tulnyomórészét elfoglal
ják. A XX. század elején így vető
dött fel Délafrika legnagyobb gondot 
okozó problémája: a föld kérdése. 
A fehérek a földnek maguk részére 
való biztosítására 1913-ban megal
kották az ú. n. Natives Land Act-nek 
nevezett törvényt, amelynek értelmé
ben a művelhető földek bizonyos ré
szét a feketék kizárólagos rendelke
zésére bocsájtották. Már az 1913. 
évi végrehajtáskor kitűnt, hogy a fe

keték rendelkezésére bocsájtott terü
letek hovatovább elégtelenek lesz
nek. A helyzeten 1927 ben hozott 
törvények igyekeztek enyhíteni, ame
lyek értelmében a fennmaradt sza
bad területeket két csoportba osztot
ták. Az egyik csoportban a feketék 
és fehérek között szabad a verseny, 
mindketten szabadon vásárolhatnak 
maguk részére földet, a második cso
port területén feketék csak nagyon 
kivételes esetben lehetnek birtokosok 
és munkásoknak is csak meghatáro
zott feltételek között telepedhetnek 
meg. Ez az új törvény valójában csak 
elméletben segít a feketék megnöve
kedett földéhségén, mert a föld ára 
olyan magas, hogy azt csak nagyobb 
tőkével rendelkező fehér telepesek 
tudják megfizetni, a sokkal szeré
nyebb anyagi viszonyok között éla 
feketék nem, szövetkezeteknek stb. 
szervezeteknek a törvény a földvá
sárlást megtiltja. Ezzel a törvény szel
leme a feketék hagyományos és kez
detleges földművelésének fennmara
dását, vele a haladás lehetetlenségét 
akarja biztosítani. Természetes, hogy 
ez a megoldás a feketék és fehérek 
közötti ellenségeskedés csiráját veti 
el, amit még fokoznak a törvény to
vábbi intézkedései is.

Amint említettük, a földművelő
területek második csoportján a benn
szülöttek csak bizonyos feltételek kö
zött, mint munkások telepedhetnek 
meg. Milyenek ezek a feltételek ?'
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Eddig a fehérek szolgálatában 
«álló legtöbb bennszülött ú. n. squatter 
•volt. Ezek a bennszülöttek a fehérek 
birtokain kb. a bérlőkhöz hasonló fel
tételek között éltek. A squatter saját 
szerszámaival, marháival munkálta 
meg a földbirtokos birtokának kiha- 
sítottrészét, azon saját kezdetleges, ősi 
módján gazdálkodott, lakott, a ter
més bizonyos hányadát pedig be
szolgáltatta a birtokosnak. A birto
kos és a bennszülött bérlő között 
semmiféle szerződés sem állott fenn. 
Az új törvény a bérlőket nagyon sú
lyosan érinti. U. i. minden családfő
nek kötelezővé teszi, hogy az állam
tól évente aránylag nagyon drágán 
engedélyt váltson ki. Ha engedélyét 
nem tudja kiváltani, ami a legtöbb 
■esetben bekövetkezik, el kell a bér
letet hagyni és vagy a már túlnépese
dett bennszülött-területre kell beköl
töznie, vagy alacsonyabb munkás
sorba, a mi béres intézményünknek 
■csak kb. megfelelő osztályba (labour- 
tenant) kell elhelyezkednie.

Az ú. n. béres évente 180 munka
napot köteles gazdájának dolgozni. 
Ennek ellenében a tulajdonos tele- 
pedési engedélyt és annyi földet bo- 
csájt rendelkezésére, hogy azon csa
ládjával együtt megélhessen. A bé
res éves cseléd, de azzal a különb
séggel, hogy ő gazdáját, szolgálati 
helyét nem változtathatja és nem vá
laszthatja ki. A közigazgatási ható
ságok kerületenkint minden béresnek 
helyhez kötött szolgálati engedélyt 
adnak és ugyancsak a hatóságok 
gondoskodnak elhelyezéséről is. Ha 
pl. X tulajdonosnak a béresre nin
csen szüksége, viszont Y tulajdonos 
béreseinek számát növelni akarja, a 
hatóságok X felesleges béresét Y-hoz 
helyezik át. A béres élete tehát min
denkor csak egy esztendőre van biz 
tosítva, teljesen ki van szolgáltatva 
a tulajdonos és a közigazgatási ha
tóságok önkényének, amelyek ké- 
nyük-kedvük szerint dobálhatják e- 
gyik helyről a másikra.

Végezetül, ha a bennszülött a 
béressorból is kikopik, vagy az örö
kös vándorlást megunja, beállhat 
szolgának, ú. n. full-time servant-nak. 
Nem azért, mintha ez sokkal kívána
tosabb életmód lenne, de mert más 
választása nincsen. A szolga hely
zete minden körülmények között re
ménytelen. Még kis tőkét sem gyűjt
het, mert a legtöbb esetben csak la
kást és természetbeni ellátást kap. 
Az ilyen egyén már csak a szolga
ság és börtön között választhat, mert 
ha gazdája elküldi és nem tud men
ten máshol állást vállalni s így ál
landó lakóhelyhez jutni, börtönbe 
kerül, mert ezen a helyen azt a 
bennszülöttet, akinek nincsen állandó 
lakóhelye és elfoglaltsága, a hatóság 
elfogja.

Az új törvény szelleme és a kor
mányzó hatóságok mezőgazdasági 
politikája nagyon világos. Csak a fe
hér birtokosokat akarja szolgálni és 
az ősök szellemében, rejtegetett rab
szolgaságot akar fenntartani. Az a 
szándéka, hogy a fekete lakosságot 
a fehér birtokosok területére kény
szerítve, a fehérek részére a lehető 
legolcsóbb és megfelelő számú mun
kaerőt biztosítja.

A rezervációkban a bennszülöt
teknek aránylag sokkal jobb dolguk 
van. Itt saját birtokaik vannak, meg
őrizték ősi törzsszerkezetöket is. A 
rezervációkban fehérek nem vásárol
hatnak földbirtokot és a hivatalos 
személyeken stb. kívül más fehér 
ember nem is telepedhetik le. De 
azért itt is reménytelen a helyzet. A 
fehérek felügyelete alatt megszűntek 
a törzsek közötti állandó harcok, 
megjavultak a közegészségügyi álla
potok és javult valamit a gazdálko
dás módja is. Ezen a réven a lakos
ság csodálatosan megszaporodott. A 
rezervációk területeit annak idején a 
meglevő bennszülött lakosság szük
ségletének arányában hasították ki 
s így természetes, hogy azok hatal
masan túlnépesedtek. Ha az arany
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és gyémántbányák nem nyújtanának 
munkaalkalmat, ezeken a területeken 
a -legreltenetesebb éhínségek napi
renden lennének.

Ipari problémák.
Amint Johannesburg környékén 

megnyíltak az első arar.yművek, men
ten nagy lett a kereslet megfelelő 
mennyiségű munkaerő után is. A fehér 
munkás mindig csak kis hányada volt 
a színesnek. 1896 ban*a bányákban 
800. fehér emberrelszemben54.0Q0fe- 
kete dolgozott. Egy időben arra is gon
doltak, hogy a szükséges munkásokat 
Kínából hozatják. 1906-ban 50.000- 
nél több kínai dolgozott Délafrikában. 
Amikor már ennyire megnövekedett 
a számuk, a féltékenykedő fehérek 
szemében a fekete veszedelemmel 
szemben mór a sárga veszedelem is 
felütötte a fejét, abba hagyták tehát 
ezt a kísérletet és most csak feketék 
foglalatoskodnak a hatalmasan .meg
növekedett bányaiparban. 1928-ban 
21.520 fehér munkással szemben 
200.000 feketét tartottak számon.

A feketék nem állandó munká
sok, mert hosszabb időre törzsüktől, 
családjuktól, gyermekeiktől nem akar
nak elszakadni. Szívesen dolgoznak, 
de egyfolytában legfeljebb 3—6 hó
napig és nagy kivétel az, ha vala
melyik bennszülött egy esztendőt is 
kihúz munkahelyén. Ezért a bánya
művek, ipartelepek stb. helyén a 
bennszülött munkások részére a kül
világtól elzárt munkáslakásokat, ú. n. 
compound-okat építettek, ahol a mun
kásokat nagyon szigorú felügyelet 
alatt a munkaidő tartamára elhelye
zik.

A legnehezebb dolog volt a mun
kások állandó pótlásáról gondoskod
ni. Ezt a feladatot a Witwaterstrand 
Native Labour Association szervezete 
oldotta meg. Ügynökei állandó mun
kában vannak és nemcsak a Dél
afrikai Unió és gyarmatterületeinek 
vidékéről, hanem a szomszédos ide
gen területekről is toborozva, fenn

tartják a munkások folytonos árada
tát. Egész vonatrakomónyokkal ér
keznek a toborzottak a W. N. L. A. 
központi állomásaira, ahol megfelelő 
orvosi vizsgálat után valósággal so
rozzák, osztályozzák a különböző 
munkára alkalmasakat.

Bennszülött proletárok.
Bármilyen magas falai legyenek 

is a compoundoknak, akármilyen sűrű 
is az ablakok vasrácsa és kemény 
az őrizet, eközé az érintetlen, tiszta 
munkástömegek közé is sok új esz
me, idegen gondolat tud beszivárogni. 
A visszatérőkkel megtalálják ezek út- 
jokat Délafrika Iegelhagyatottabb re- 
zervációiba is. Akárhogyan is őrkö
dik a közigazgatás a bennszülöttek 
felett, minden rendszabály ellenére 
módot tudnak találni arra, hogy meg
húzódjanak a nagyobb városok kül
ső, sötét, gyakran sok bűnt és nyo
morúságot rejtegető külvárosaiban.

Ezen az úton a bennszülött ipa
ros munkásság körében is felvetődik 
a fehérekkel szemben az a probléma, 
amelynek mozgató erőit a mezőgaz
dasági munkássággal kapcsolatban 
mór láttuk. Délafrika a fehér embe
rek országa s igy az ipart is a fe
hér ember akarja kezében tartani, 
a feketének ebben a foglalkozáság
ban is csak a legalacsonyabb mun
kát szánja. Ha a törvényhozás útján 
nem nyúltak volna bele ebbe a kérdés
be, a fekete igénytelen munkásság egé
szen kiragadta volna a nagyobb igé
nyű fehér munkásság kezéből a meg
élhetés lehetőségét.

A Witwaterstrand bányában már 
régi idő óta szokásban volt, hogy a 
bennszülötteket csak a legalacso- 
nyabbrendű ipari munkára alkalmaz
ták. 1926-ban az ú. n. Colour Bar 
Act törvénye az egész Délafrikai 
Unió területére kimondja, hogy ezen
túl a fekete, bármennyire ügyes, al
kalmas, bármennyire is igyekvő, még 
ha munkaadója a legmegfelelőbbnek 
is tartja, nem folytathat semmiféle
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minősített mesterséget, nem tölthet 
be magasabb állást. El lehet kép
zelni, hogy ez a tendelkezés — jo
gosan — mekkora elkeseredést vál
tott ki a fekete munkásság körében. 
De csak ilyen módon lehet a fekete 
és fehér munkás bére közötti 1:7, 
1 : 10-es arányt fenntartani és csak 
a fekete munkás valóságos éhbére 
rovására lehet a fehér munkásság 
felsőbbségét, tekintélyét, magas élet
standardját, polgári hajlandóságait 
biztosítani.

Az elszegényedett fehérek.
A sajátságosán kialakult helyzet 

következményeképen született meg 
az Unió egyik legszomorúbb prob
lémája : az elszegényedett fehér em
ber sorsa. Az Unió kormánya, amint 
láttuk, minden eszközzel a fehér la
kosság boldogulását igyekszik bizto
sítani. Ha azonban a fehérek közül 
valaki, valamilyen ok miatt mester
ségesen fenntartott életszínvonaláról 
leszédül, menthetetlenül elveszett. Ha 
a gyenge tőkével rendelkező kisbir
tokos termése egy erősebb szárazság 
miatt rosszul sikerül és csődbe jut, 
birtokát elveszítve nem tud mihez 
kezdeni. Bérlő, gazdasági munkás 
stb. nem lehet, mert a sokkal alacso
nyabb életszínvonalhoz alkalmaz
kodó bennszülöttek ezeket az állá
sokat mind lefoglalják s nehány nap 
alatt nem tud gépésszé, órássá, vil
lanyszerelővé stb. minősített kézmű
vessé sem alakulni, csak valamilyen 
nehéz testi munkára vállalkozhat, de 
itt sem versenyezhet a feketével, Az 
ilyen szerencsétlenek előtt az anyagi 
és erkölcsi romlás legmélységesebb 
szakadéka tátong, amelyikben mé
lyebbre lehet zuhanni a bennszülött 
színvonalánál. Nagyon keserves vi
gasz, hogy ezeknek a sajnos gyak
ran bekövetkező lehetőségeknek a 
fehérek és feketék közötti színvonal 
mesterséges fenntartása az oka.

Munkásmozgalmak.
A nagy bánya- és ipartelepeken

kívül, ahol a bennszülött munkásokat, 
amint említettük, táborokban, elzárva, 
helyezik el, mindegyik délafrikai vá
rosnak megvan a maga kisebb-na- 
gyobb ipara, amelyik hasonlóképen 
bennszülött munkáskezek után áhí
tozik. Ezek nem tudják munkásszük
ségletüket toborzás útján úgy meg
szerezni, mint a hatalmas vállalatok, 
a szükséges munkásokat a városokat 
övező bennszülött munkásnegyedek
ből kell felhajtaniok. Ezek a munkás- 
negyedek nem hasonlíthatók az euró
paiakhoz. Lényegökben két tipusra 
oszlanak, az ú. n. location-okra és a 
compound-okra. Az előbbiekben a 
családos bennszülöttek laknak, az 
utóbbiakban a nagy ipartelepeknél, 
bányaműveknél hasonlatos elhelye
zésben a nőtlenek. Csak míg amott 
a bennszülöttek szigorú felügyelet 
alatt élnek, itt teljesen szabadon mo
zoghatnak. Ez az oka annak, hogy 
itt tanulhatják leginkább megismerni 
az európai életmódot, az európai ét
kezést, ruházatot, gyermekeik tanítta
tását stb. nem annyira saját jószán
tukból, mint a kényszer nyomasztó 
hatására. Mindez sokba kerül, ez! az 
életstandardot a nagyon szerény ke
reseti lehetőségei között nem tudja 
fenntartani s nyomába a nyomor és 
a bűn szegődik. A városok közelébe 
telepedett annyira életképes és egész
séges bantu lakosság körében nagyon 
megcsappan a születések és még job
ban megnövekszik a csecsemők ha
lálozásának arányszáma. Johannes
burg nehány negyedében a gyermek- 
halandóság 7 0 5 ° / o o  re, Benoniban 847 
° 'o o - r e  emelkedett.

A Délafrikai Unió törvényei a 
bennszülöttek minden előhaladásá- 
nak és önvédelmének gátat vetnek. 
Gazdasági stb. szövetségekben nem 
tömörülhetnek, gazdasági állapotuk 
javítására sztrájkba nem léphetnek, 
mert azért súlyos pénzbüntetés, eset
leg kénvszermunka jár. Mindamellelt 
nem lehet letagadni, hogy a fekete 
munkásság lelkében forradalmi han

263
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gúlát székel. Vájjon lehet-e ezen cso
dálkozni, amikor sorsának jobbra- 
fordultát törvényes úton nem várhatja, 
amikor jobb jövőjét csak erőszakos 
beavatkozástól remélheti. A forra
dalmi hangulat középpontjai nem a 
nagy ipartelepeken és Johannesburg' 
környékén vannak, hanem a sokkal 
kisebb felügyelet alatt álló tengerparti 
ipar- és kikötő városokban (Durban, 
Port Elisabeth), ahová az idegenből 
jövő eszmék is jobban beférkőzheí- 
nek. Szomorú dolog az.is, hogy a 
kisebb felkelések, ellenállások eseté
ben nem a rendőrség állítja helyre 
a rendet, hanem a fehér lakosság, 
hogy pedig az milyen eszközökkel 
dolgozik, azt el lehet képzelni. Ezek 
a körülmények és erkölcsök a polgár- 
háború rettenetes atmoszféráját ter- 
jesztgetik. Nagyon találóan jellemez
te a helyzetet az 1929. évi durbani 
fekete lázadás leverése után egy öreg 
afrikánus, amikor azt mondotta, hogy 
„eddig már sok kafferharcot láttunk, 
de az utolsó még nem érett meg.“
A müveit feketék problémája és a 

politikai helyzet.
Eddig a különböző körülmé

nyek között alacsony sorban élő 
bennszülöttekről szólottunk. Vájjon 
milyen azoknak a sorsa, akik a tör
vények számtalan nehézségein, faj- 
belieik erkölcsi felfogásán tultéve ma
gukat, szakítva régi hagyományaikkal, 
hitükkel és erkölcseikkel, teljesen a 
fehér ember anyagi és szellemi élet
standardjába nőttek bele, amikor ta
nítók, lelkészek, orvosok, ügyvédek, 
hivatalnokok, bérlők stb. lettek. Meg 
kell jegyezni, hogy ez átalakulásukat 
nem az állam, hanem a térítők nyúj
totta lehetőségeknek köszönhetik és 
egyben bizonyságot tesznek a külön
böző délafrikai törzsek adaptációjáról. 
A ‘művelt feketék éppen olyan szo
morú jövő elé tekintenek, mint ala
csony sorban levő honfitársaik. A 
délafrikai fehérek felfogása szerint a 
művelt, feketéknek a ’feketék és nem

a fehérek között van a helyük. Ez azt 
jelenti, hogy legjobb esetben a loca- 
tionokban kell életföltételeiket meg
találni, vagy bevonulhatnak a re
zervált területekie, ahol a művelet
len törzsfők gyűlöletes támadásá
nak szolgáltatják ki magukat és 
elobb-utóbb lemondva képzelt ma
gasabb életstandardjukról, vissza kell 
térniök ahhoz az életmódhoz, amely
ből éppen megszabadultnak érezték 
magukat.

Természetes, hogy az Uniónak 
a bennszülöttek elleni támadó, ellen
séges szelleme politikai kérdésekben 
is fennáll. Az afrikánusok mos
tani felfogása szerint a bennszülöt
teknek nem volt, nincs és nem is le
hetnek politikai jogai. Egyedül a vá
lasztásokban vehetnek a gazdagok 
és műveltebbek részt, de ezt a jogot 
is szűkmarokkal osztogatják, mert 
1925-ben az Unió 407.090 választója 
közül csak 38.532 bennszülöttnek volt 
választói jogosítása. Az újabb törvé
nyek már keresik a módot arra, hogy 
rejtetten hogyan lehetne a bennszü
lötteket ettől a kis joguktól is meg
fosztani, mert attól tartanak, hogy a 
választók szaporodásával a fehérek 
politikai hátrányokat szenvednének. 
A félelem tényleg nem oknélküli, ha 
meggondoljuk, hogy a bennszülöt
teknek eddig aránylag legtöbb poli
tikai jogot nyújtó Cap-ban 1922-ben 
235.000 bennszülöttgyermekkel szem
ben csak 137.000 fehér járt iskolába.

• *

Afrika gazdaságilag, szellemileg 
stb. legfejlettebb területén, ahol so
kan a gyarmatosítás munkáját már 
teljesen befejezettnek gondolják, szo
ciális tekintetben a legszomorúbb ál
lapotok uralkodnak. Kétségtelen, 
hogy a vezető fehér köröket elsősor
ban gazdasági meggondolások irá
nyítják és vele az a cél, hogy a fe
hér földbirtokosok, bánya- és ipartu
lajdonosok részére mennél nagyobb 
számú, mennél olcsóbb munkaerőtö
meget biztosítsanak.
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Ez a gazdasági politika nagy hi
bában szenved. Ha az Uniónak csak 
mezőgazdasági területeit nézzük, úgy 
azok néhány szerencsés hely kivéte
lével, mind két veszedelemtől retteg
nek : a szárazságtól és a zivatarpa
takok elöntésétől. Az Unió mezőgaz
daságának nagy tőkére és jó mun
kaerőre volna szüksége, hogy telje
sen kilépve külterjes irányából, mező- 
gazdaságával a világtermelésben is 
nagyobb szerepet játszhasson.

A délafrikai ipar — a Witwater- 
strand és a gyémánt bányákat kivéve 
— gyermekkorát éli, mérsékelt bér
igényű bőséges és tanult munkáske
zekre volna szüksége, fejlődését a 
drága és kevés fehér, valamint a sok 
mesterségesen alacsony színvonalon 
tartott fekete megbénítja. Mindenek

előtt pedig, hogy ez az ipar megfele
lően kialakulhasson, saját hazájában 
is jelentékeny piacról kellene gondos
kodni. Az Unió ipara a bennszülött 
lakosságnak sem erejét, sem esetle
ges gazdagságát nem tudja kihasz
nálni és a köztársaság gazdasági é- 
lete a rossz mezőgazdák, munkások 
és fogyasztók koloncát vonszolja ma
gával.

Afrika gyarmatosítása történeté
ben mindenesetre érdekes fejezet, 
hogy a kontinens legfejlettebb állam
csoportja a bennszülöttekkel kapcso
latos problémáinak sokaságát úgy 
oldja meg. illetőleg úgy vágja ketté, 
hogy őt a bennszülöttek nem érdek
lik, hogy azokat a természetes fej
lődés _ menetéből mesterségesen ki
zárja.

Az eleuziszi misztérium templom
Ir ta : Dr. WALLISCH F.

Attikában, az Eginai-öböl leg
északibb csücskénél fekszik Lefsina 
falva. Hírhedt maláriafészek ; minden 
idegen messze elkerüli. A kis falu 
paraszt népessége túlnyomóan albán 
eredefű. És ennek a szerény falunak 
sokkal ősibb a múltja, messzebbre 
nyúlik a története, mint a világ akár
hán} más városáé. Lefsina az antik 
Eleuzisz: gazdag város, királyok szék
helye, istenek hires és tisztelt szen
télye már akkor is, amikor az antik 
Európa ábrázata is egészen más volt 
még, mint ahogy emlékezete évezre
deken át ránk maradt.

Az ógörög hit Eleuziszt az em
beri társadalom, műveltség és állam
rend szülőhelye gyanánt tisztelte. A 
hitrege szerint Demeter istennő leá
nyát, Persephonét elrabolta Pluto, az 
alvilág ura. Az anya kétségbeesetten 
kutat leánya után s közben eljut 
Eleuziszba, Keleosz király udvarába.

A vendéget nem ismerik fel, de olyan 
barátságosan fogadják, hogy az há
lából vetőmagot ajándékoz a király 
fiának, Triptolemosnak és megtanítja 
a földművelésre. Ezzel megszabadítja 
az emberiséget a nomádélet nyugta
lanságától, helyébe a megtelepedett, 
nyugodt éket boldogságát ajándékoz
za. Zeus ítél : Persephone töltse az 
év egyik felét férje, Pluto oldalán az 
alvilágban, az év másik felét pedig 
anyjánál, Demeternél.

Eleuzisz termékeny tájában gyö
kerezik tehát a földmívelés és kultúra 
szimbóluma. Itt tanulták meg az em
berek a föld megművelését. Demeter 
volt a tanítómesterük és Demeter leá
nya, Persephone testesíti meg a me
zőgazdasági évszakokat. A sarjadzás, 
virágzás és érés hónapjaiban Perse
phone a napvilágon tartózkodik, télen 
ellenben Plútóval osztja meg az al
világ trónusát. A tavaszi vetés és az



aratás idején ülte meg az attikai nép 
az eleuziniák ünnepét. Athénből a 
„szent út“ vezetett Eleuziszbe ; ezen 
vonult végig tavasszal és ősszel a 
várostól a távoli szentélyig az eleu 
ziszi processzió. Az út részben máig 
fennmaradt, legalábbis maradványai 
felismerhetők. . .

A faluhoz közel, sziklalejtőn épült 
a templomváros. A sziklás dombot itt 
is akropolisznak nevezik ; ma kis 
templom áll a tetején, keresztény 
templom a halott istenek szentélye 
fölött. A romok hatalmas területén 
nem egy ásatást végeztek ; egyet és 
mást áttekinthetően elrendeztek és 
gondosan konzerváltak, de semmit 
sem restauráltak. Egyetlen oszlopot 
sem állítottak fel, egyetlen falat sem 
építettek fel. A kőtömbök, kőkockák 
s az oszlopok hengerszerű kődarab
jai rend nélkül hevernek szana-szét. 
Csak a hozzáértő képzelete épít be
lőlük összefüggő egészet. így aztán 
azt az elbűvölő hatást, amelyet más 
antik romok, pl. a romjaiból újból fel
épített athéni akropolisz látványa keik 
Eleuziszban hiába várnánk. Amerikai 
pénzfejedelmek szédítő összegeket 
áldoznak a leggroteszkebb célokra, 
arra azonban senkinek sincs pénze, 
hogy az emberi kultúrának ezt a 
mindannyiunk számára egyik legszen
tebb helyét méltó gonddal ápolják.

A faluhoz legközelebb fekvő ro
mok hajdan valószínűleg Artemis 
Propylaea templomának voltak az 
alapjai. Ettől jobbra és balra két ró
mai diadalív maradványai láthatók. 
Balra, közvetlenül a főkapu, a nagy 
propylaea romjai előtt emelkedik De
meter kútjának fekete eleuziszi kőből 
faragott pereme. Ennek a kútnak a 
nyílása körül lejtették el az eleuziszi 
asszonyok a karláncot. Erről a kar
táncról egy — a hagyomány szerint 
Homerostól származó — himnusz 
emlékezik meg. Ma közvetlenül a kút 
melleit áll egy igen hatásos nagy 
orom-medaillon Antoninus római csá
szár mellképével. Lépcsőkön jutunk

fel a nagy propylaeákhoz, illetve* a 
belőlük megmaradt alaphoz és osz
lopromokhoz. A kapuépítmény ké
sőbbi időkből származik, Hadrián 
császár építtette az athéni akropolisz 
ötszáz évvel idősebb propylaeáinak 
mintájára. A klasszikus görög művé
szet alkotásait már az ókorban is 
szívesen utánozták. A belső kapu — 
a kis propylaeák — bár szintén ró
mai korú, mégis idősebb a nagy pro- 
pylaeáknál. Ennek kövein u. i. két
ségtelenül kocsinyomok ismerhetők 
fel, már pedig a nagy propylaeák a 
lépcsők miatt kocsival nem járhatók.
A szent területet tehát csak addig 
lehetett a belső kapun ót kocsikkal 
megközelíteni, amig a külsőt meg nem 
építették.

Jobbra, a sziklában mély fülke 
látszik. Előtte állhatott a plutonion, j 
az alvilág istenének székhelye. A 
templom hátterében sötétlő sziklafülke 
jelenthette az alvilág kapuját. A szik
lába vájt ablak pedig bizonyára az 
isten hangjának szolgált szócső gya
nánt. Antik szentélyekben gyakran 
találkozunk a papi szemfényvesztés i 
valószínű jeleivel; bizonyára az volt 
a céljuk, hogy a hívőt jámbor csa
lással szabadítsák meg a kételkedés 
belső harcaitól.

Pár lépés és előttünk a legbelső ] 
szentély, a nagy misztérium-templom, 1 
a telesterion. Neve is sejteti a hely 
jelentőségét: telos véget, végcélt je
lent. A templom méretei eredetileg 
aránylag kicsinyek voltak, sőt az a 
perzsa háborúk idején ti is pusztult, 
akárcsak az athéni akropolisz, azon
ban Periklész jelentékenyen kibővítve 
újból felépíttette. Abból, ami máig 
fennmaradt, meglehetősen nehéz a 
templom hajdani képét elképzelni, 
hiszen oszlopok és falak romjain kí
vül legfeljebb a sziklalejtőre felvezető 
lépcsők maradványai tanúskodnak az 
egykori építményről. Délkeleten meg
van még Philo porticusának márvány- 
padlója. Ez előcsarnoka volt a tulaj- 
donképeni templomnak s oszlopsorai
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közül csodálatosan szép kilátás nyílt 
az eleuziszi öbölre és Szalamisz szi
getére. Magát a templomot zárt he
lyiségnek kell elképzelnünk. Falait 
metopák, reliefekkel díszített lapok 
fedték ; néhányat meg is találtak kö
zülük. A szabadon álló falak mind
egyikét kél-két, összesen tehát hat 
ajtó törte át. A szikla felőli falon el-

lami drámai előadásfélére következ
tethetünk. Feltételezhető, hogy ebben 
a táncnak és a fényhatásoknak is 
jutott valamilyen szerep. Azonban az 
ásatások során semmi olyan m ómra 
nem akadtak, amely a szertaitások 
módjára biztos felvilágosítást adhatna. 
Bér az eleuziszi misztériumokra vo
natkozó minden biztos adat rejtélyei

Az eleuziszi templomromok alaprajza.
1. A r te m is  P r o p y la e a  te m p lo m a . —  2.— 3. D ia d a lív . —  4. D e m ete r  kú tja  — 5. N a g y  p ro-  
p y la e ó k . —  6. K is  p r o p y la e á k . —  7 . P lu to n io n  —  8. T e le s te r io n . —  9 . P h ilo  p o r ticu sa .  
10.— 11. A té r s z ín h e z  rö g z ítő  a la p é p ítm é n y e k . —  12.— 13.— 14. F a llo r n y o k . —  15. R ak tár-  
h e ly is é g e k . —  16. E u le u te r io n . —  17. A jtó . — 18 L é p c s ő .—  19. A k r o p o lisz  — 20. M ú z eu m .

lenben a rés> ben máig fennmaradt 
lépcsők a színházak erkélyeihez ha
sonlóan elhelyezett két magasabb 
emeletre vezettek fel. A templom bel
sejét több oszlopsor tagolta.

A telesterionban lejátszódó misz
tikusszertartások lényegével máig sem 
vagyunk egészen tisz’ában. A temp
lom szinházszerű építésmódjából va

modon eltűnt, az bizonyos, hogy ez 
a hely már a görögöket megelőző 
pelazg időkben is különös istentisz
teletek színhelye volt. A templom nyu
gati részén a romok fölé emelt mú
zeumban őriznek egy reliefet. Ez azt 
a jelenetet ábrázolja, amint Demeter 
átnyújtja Triptolemosnak a gabona
kalászt. Demeter. Triptolemos és a
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fáklyahordó Persephone alakjain kí
vül azonban még két másik alak is 
látható a reliefen. Ezek minden kö
zelebbi névmegjelölés nélkül, mint 
„thea“ és „theos“ : „az istennő' és 
.„az isten'' szerepelnek. Valami pre- 
hellén kultusz nyomait kell ebben 
keresnünk, minden valószínűség sze
rint az ország településtörténetének 
közelebbről nem ismert pelazg kor
szakából. Lehetséges, hogy az eleu- 
ziszi misztériumoknak lényeges alkat
része volt valami, a későbbi keresz
tény keresztelésre emlékeztető szer
tartás is. Ugyancsak a múzeumban 
található egy relieftöredék, amelyen 
két alak szerepel : a nagyobbik, az 
isten, megkereszteli a kisebbiket, az 
embert. Egyébként nem ez az egye
düli nyoma annak, hogy a Krisztus 
előtti antik görög világban divatozott 
a kereszteléshez hasonló szertartás.

A legújabb kutatások szerint az 
eleuziszi vallásos cselekmények lé
nyegét valószínűleg az újjászületés 
misztériumában kell keresnünk. Egy 
hólyag- vagy tégelyalakú edényben 
őrizték a csodatevő ereklyét, papi 
hagyomány szerint Demeter istennő 
anyaméhének szimbólumát. Ennek az 
életadó szervnek az érintése az áhi- 
tatos lelkű beavatott számára az újjá
születést, életerejének megújulását és 
megifjodását biztosította. Úgy látszik 
lehat, hogy az eleuziniák legmélyebb 
értelemben mythologiai alapon ugyan
annak a kiolthatatlan emberi vágyó
dásnak álltak a szolgálatában, amely 
nálunk a csodakutakban találta meg 
gyermekien meseszerű, a legújabb 
biológiai kutatásokban pedig orvosi 
megnyilvánulásformáját.

Az eleuziszi misztériumok jelen
tősége a Kr. e. ötödik században érte 
el tetőpontját, azonban elhalványult 
formában fennmaradt egészen a Kr. 
u. negyedik századig. A beavatottak 
eleinte bizonyára szigorúan zárt tár
saságot alkottak. Később alighanem 
egyre korlátlanabbul tágulLa szertar
tásokban résztvevők köre.

A íemplomot két sajátságos, nyílra 
emlékeztető alapépítmény rögzítette a 
lejtős térszínhez. Ezen kívül három 
akna vezetett a mélységbe, hogy az 
épület gondozója időről-időre meg
vizsgálhassa az alapzat állapotát. A 
rómaiak idejében egyet és mást át
alakítottak. A templom délkeleti ré
szén felismerhetők még egy faltorony 
maradványai; ez eredetileg a zárófal 
saroktornya lehetett. Amikor a falat 
délfelé meghosszabbították, ezt a tor
nyot is bele kellett foglalni. Mellette 
égetetlen téglákból épített, mélyen 
megalapozott három keresztfalat tárt 
fel az ásatás. Ezek nyilvánvalóan 
raktárhelyiségeket zártak körül. A kö
zelben találhatók egy római korból 
származó amphiteátrumszerű kis épü
let maradványai; úgy vélik, ez volt 
a buleuterion, a tanács gyűlésterme. 
A nyugaton hozzácsatlakozó ajtó min
dennél ékesebben bizonyítja az ele
uziniák idők folyamán egyre rohamo
sabb hanyatlását. Látni a különböző 
épitőidőszakok nyomait; a nyílás egyre 
szűkebb lett, bizonyára olyan mérték
ben. amint a hely jelentősége csök
kent. Úgy látszik, itt is, akár Athénben, 
a perikleszi kor tervei túlságosan nagy 
méretűek voltak, úgyhogy egészükben 
nem is valósultak meg soha. Szana
szét befejezetlen oszlopok romjai he
vernek : a kannelurák barázdáit nem 
vájták rajtuk végig. A telesterion egyik 
falmaradványán valamennyi kőnek 
lecsorbították az éleit, mint ahogy azt 
az athéni akropoliszban is láthatjuk. 
Ez viszont tervszerű rombolásra vall. 
A köveket ugyanis eredetileg ólom
mal forrasztották össze és a rombolás 
rendkívül fárasztó munkájával éppen 
ezt az ólmot igyekeztek „kibányászni.“ 
Ebből arra következtethetünk, hogy a 
hely védői a tűzi fegyverek feltalálá
sának kora óta szánhatták rá magu
kat erre a különös próbálkozásra. 
Archeológusok nemzedékei minősítet
ték esztelenségnek annak még csak 
a gondolatát is, hogy valaki valaha 
is ilyen kétségbeejtően reménytelen
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feladatra vállalkozott volna : muníció 
készítés céljaira az antik romok ha
talmas kőkockáiból kiszedni a csekély 
ólmot; mindaddig, mig a világháború 
éveinek nagy fémhiánya meg nem 
barátkoztatok az ehhez hasonló két
ségbeesett próbálkozások gondolatá
val. A kövek ólommal kitöltött össze
kapcsolásának különböző formái e- 
gyébként a legmegbízhatóbb támpon
tokat nyújtják antik romok építéside
jének megállapítására. Az oszlophen
gerekben, azokban a hengerszerűen 
faragott kövekben, amelyekből az 
oszlopokat rakták össze, különböző 
mélyedéseket találunk a fából, vagy 
bronzból és fából készült és az osz
lopok szilárd összetartására szolgáló 
csapok számára. A római korból szár
mazó, oszlophengerekben ezenkívül 
öntőcsatornák is vannak. A kövek 
összekötésére csak akkor használtak 
habarcsot, ha az építmény víztartály 
gyanánt szolgált.

A telesterion belsejében épült Jép- 
csőzeltel párhuzamosan a szabadban 
is lépcsők vezetnek fel a domb tetejére. 
Ezt a külső lépcsőzetet részben csak 
a legutóbbi időkben tárták fel.

Fent a dombtetőről áttekinthetjük 
az egész romterületet és a falut. Ide 
építették a múzeumot is. A múzeum
ban elhelyezett gyűjtemény részben 
eredeti eleuziszi leleteket, s részben 
azok másolatait tartalmazza. A dom
borműveken mint a legjelentősebb 
helyi motívum Triptolemos királyfinak 
a kalásszal való megajándékozása 
uralkodik : középen áll az ember, tőle 
jobbra és balra az istennők sokkal 
nagyobb alakjai: Demeter, amint a 
kalászt átnyújtja és Persephone, az

alvilág úrnője, kezében hosszú fák
lyával. Ezt a jelenetet ábrázolja az. 
ezen a helyen talált Phidias-relief is,, 
ennek azonban csak a másolata van 
itt. A plutonionban talált úgynevezett 
Lakrateides-reliefen, amelyet osztrák 
archeológusok állítottak össze törme
lékeiből, ezenkívül még a valószínű
leg prehellén „Thea“ és „Theos“ 
alakjai is láthatók. Egyik relieftöredék 
keresztelést tüntet fel. Egy feliratos k6 
Athen és Eleuzisz között a szent úton 
közösen építendő hid tárgyában kötött 
megállapodásról tanúskodik ; a szö
veg fölé a szerződéstkötő két város 
istenségének képét vésték ki. A múze
umban őriznek ezenkívül egy rend
kívül lebilincselő kariatidát, egy ge- 
rendázatot tartó leányalakot, nemes,, 
kifejező vonásokkal. A falak mentén 
elhelyezett szekrényeket a szentély
nek ajándékozott fogadalmi tárgyak 
töltik meg. Ezek többnyire istennők 
agyagból készült szobrocskái, tucat
árúk — antik „giccs“. Hiába, nem 
dolgoztathatott mindenki Phidiasnál, 
ha a templomot valami fogadalmi 
tárggyal meg akarta ajándékozni. Mint 
ma, akkor is tekintélyes nagyipar élt 
meg a zarándokhelyekből.

Ne feledjük el, hogy az antik vi
lág sem burkolózott mindig a felséges 
művészet ünnepi kothurnusába. Meg
volt neki is a hétköznapja és az át
lagembere. Az eleuziszi misztériumok 
célja pedig — ha nem tévedünk — 
ugyanaz volt, amit ma egyrészt a hi
giénia, kozmetika és divat eszközei
vel, másrészt pedig Steinach és Vo- 
ronoff laboratóriumában majmokon,, 
tengeri malacokon és egereken vég
zett kísérletekkel igyekeznek elérni.
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Vásárhelyi Pál.
Irta : H O R V Á T H  K Á R O L Y  dr.

Szegeden a szobra előtt állok. 
Ki ez az ember és miért került ép
pen Szegedre, ebbe a tiszaparti nagy 
városba ? ! Miért tekintenek reá 'a  
szakavatottak olyan nagy tisztelettel ? 
Keressük a feleletet. Üssünk fel né
hány könyvet, amelyek az Alföld 
régi. százévelőtti, vagy még régebbi 
viszonyait ismertetik.

Olvassuk csak . . .  a Tisza mel
lékfolyóinak fenn a felsőbb szaka
szon állandó árterületük van. Ezeket 
eke alá fogni nem lehet. A Bodrog
köz csupa viz, sőt a Rákócziak nagy 
munkácsi és szentmiklósi uradalmai
nak is nagy csapása az árvíz. Em
beri kéz nem bir vele. A Szamos 
és Körös folyóvidéke is más képet 
mutat, mint manapság. A hegyek ka- 
rélyából a magyar síkra kilépő fo
lyók lomha vize csakhamar megáll, 
tavakká szélesül s ahol ma a szem
termelő mezőgazdaság legjobb földjei 
terülnek e l : az állóvizekben magános 
halászok gyakorolják ősi mestersé
güket. A ma tipikusan szárazföldi tá
jak lakossága csónakon kénytelen a 
szomszéd községbe utazni. Síkviz ter
jed Sarkadtól Gyuláig. Ezen át folyik 
némely térkép szerint a Fekete-, de 
a Fehér-Körös is. Nagyszalonta a XVI. 
században igen kis község, erdők és 
ma már ismeretlen négy folyó között 
fekszik, mocsaras vidéken, hozzáfér
hetetlenül ; a nagy utak, Aradról Vá
radra, Gyuláról Váradra, a XVII. szá
zadban is nagy kerülővel érik el cél
jukat. Békés és Doboz községek la
kói, mikor a békési bég — Írja Szekfű 
Gyula — (Magyar történet V. k. 9. 
1.) határigazításra egybehívja őket, 
hajókon találkoznak. A terület csupa 
erdő, nádas és viz. Hasonlóképen 
vizen át történik a közlekedés Csaba, 
Gyula, Békés között, ahol ma a ta
nyák között nyoma sincs a víznek : 
a sásos réteken át csónakon járnak.

A Körös vizei s velük megszámlál
hatatlan ér árasztja el az egész szar
vasi síkságot. A Tisza ártere néhol 
70 km széles s az egyes városok 
rtagy árvízkor, mint valami szigetek 
emelkednek ki s alig lehet őket 
megközelíteni. Szegedről a kikin- 
dai vásárra hajókon járnak a keres
kedők és mesteremberek s onnét a 
„Bögecsatornáig szabadon lehet 
mindenfelé csolnakázni“, olvassuk 
Vedres István : ,,A’ túl a ’ tiszai ár
vizek eltéríthetéséről egy-két szó“ 
(1830) c. munkájában.

Ilyen volt a helyzet az elmúlt 
századokban.

A földmívelés ebben az időben 
még nem törődött a vizek levezeté
sével és a taiaj kellő hasznosításá
val, mert szemet, gabonát alig ter
meltek, inkább állatot tenyésztettek. 
A gyér lakosság, melyet a több száz 
évig tartó háborúk megtizedeltek, 
megelégedett, ha azokat a területe
ket mívelhette, amelyeken könnyű 
szerrel és jóformán minden befekte
tés nélkül gazdálkodhatott. Az Alföld 
többi részén néhol állandó mocsár 
volt, másutt meg a folyók öntötték 
el állandóan. A víz csak a magasabb 
helyekről futott le idejekorán, egyes 
laposokban egész nyáron át olt re
kedt és poshadt.

A múlt század elején, amikor az 
Alföld népe kezdett elsokasodni, az 
állattartásról (amely jórészt szilaj- 
pásztorkodás volt istállózás nélkül) 
át kellett térni a szemtermelésre. Igen 
ám, de az őszi vetést sokszor elön
tötte a tavaszi áradás, bizonytalan 
volt a gazda aratása, a jeges árvíz 
elborította a vetéseket.

Hogy mindez ma nincs így, azt 
gróf Széchenyi Istvánnak és legkivá
lóbb munkatársának, Vásárhelyi Pál
nak köszönheti az Alföld és Magyar- 
ország népe.
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Vásárhelyi Pál Szepesolasziban 
született 1795-ben. Atyja, Mátyás, 
előbb Szepesolaszin, később Miskol
con volt tanító. Iskoláit apja keze 
alatt SzeDesolaszin kezdte, Miskol
con folytatta és Eperjesen, Pesten fe
jezte be. 1816-ban mérnöki oklevelet 
kapott. Előbb a Körös, azután a 
Duna szabályozásánál és térképezé
sénél vállalt munkát. 1829-ben a 
Duna-térképező hivatal (mappáció) 
igazgatójának tették meg.

Vásárhelyi Pál abban az időben 
kezdte meg mérnöki működését, ami
kor éppen a legjobban buzgólkodtak 
a  vezető magyar elmék folyóink sza
bályozása s ezzel hajózható utaink 
javítása és fejlesztése érdekében. Ak
kor még nem volt vonat, a gőzhajót 
sem ismerték nálunk, így a tömeg
forgalmat csakis víziúton, vontatással 
tudták lebonyolítani. Ezért töreked
tek vízi utakat létesíteni, a folyókat 
szabályozni, hajózó csatornákat épí
teni.

Több, kiváló sikerrel végrehajtott 
munkája mellett az Álduna szabá
lyozása hozta meg Vásárhelyinek az 
első nagy sikert. Nemcsak az ele
mekkel, a természeti erőkkel kellett 
itt Vásárhelyinek és Széchenyinek 
harcolni, hanem az emberek, a hi
vatalos körök elfogultságával is A 
sok munka, főleg azonban az Al- 
duna egészségtelen vidékén való hu
zamos. kényszerű tartózkodás, meg
törték a kiváló ember egészségét. 
Már 1840 május 20-án így ír róla 
Széchenyi: „Igen bánom, hogy Vá
sárhelyi oly ebül van. Mindig féltet
tem őt. mert ő még sárgább bőrben 
volt mint én.“

Pedig még nagy szükség van 
Vásárhelyi óriási mérnöki tudására. 
Lelkes szószólója a Lánchíd megépí
tésének. Az aggodalmaskodókat meg
nyugtatja. Külföldi utazása' közben 
megtanul angolul ; amikor Clark, a 
Lánchíd tervezője és építője Pestre jön. 
Vásárhelyit osztják be melléje tol
mácsnak, kalauznak, felvilágositónak.

De újra más térre, életének leg
nagyobb munkaterületére szólítja Vá
sárhelyit a legnagyobb magyar örökké 
mozgékony, tervezgető lánglelke. Ez 
a Tiszaszabályozás. vagyis a Tisza- 
völgy ármentesítése.

Széchenyinek vasakaratán és lan
kadatlan agitáló képességén kívül 
Vásárhelyinek szakavatott tudására, 
bölcs megfontolására és meggyőző 
logikájára volt szükség, hogy Széc
henyinek ez a fenséges eszméje, a 
természettől gazdagon megáldott Ti- 
szavölgynek a gazdasági kultúra szá
mára való meghódítása és biztosítása 
megvalósuljon.

Vásárhelyi felsőbb utasításra el
készítette a Tisza szabályozására vo
natkozó tervezetét 1845-ben, miután 
előbb Széchenyivel a Tiszát a Pannó
nia nevű gőzhajón egész Tiszaber- 
celig beutazta. Vásárhelyi tervezeté
nek súlypontja a meder vizvezető 
képességének lehető fokozása. En
nek elérésére azt javasolta, hogy a 
Tisza kanyargós medrét 114 átvá
gással rövidítsék meg. Az alacso
nyabb partok mentén, azoktól nem 
nagy távolságban gátak építését is 
tervezte.

Vásárhelyi tervezetét többen meg
támadták. József nádor és a helytartó- 
tanács közlekedési osztálya élén álló 
gróf Széchenyi István szükségesnek 
látták kikérni az akkoriban nagy hír
névnek örvendő Paleocapa Péter, 
lombard-velencei építési főigazgató 
véleményét. Paleocapa — miután be
utazta a Tiszát, egészen másként ter
vezte a Tisza szabályozását, mint 
Vásárhelyi. Vásárhelyi a meder viz
vezető képességének fokozását és 
evégből elsősorban a Tisza kanya
rulatainak lehető sok átvágását tűzte 
ki céljául ; Paleocapa első célja az 
ármentesítés volt és evégből a med
ret gátak közé akarta fogni és mind
össze 21 átvágást tervezett.

E két merőben ellentétes szak- 
vélemény nemcsak az érdekelteket, 
hanem a szakembereket is két párt-
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r a : az „átvágások“ és „töltésezők“ 
pártjára osztotta. Végül is úgy oldot
ták meg a kérdést, hogy elfogadták 
alapul Paleocapa álláspontját, a sza
bályozás főcéljául az ármentesítést 
tűzték ugyan ki, de emellett igyekez
tek a viz lefolyásét átvágásokkal gyor
sítani, ahogyan ezt Vásárhelyi tér-, 
vezte. . •

A Tiszavölgyi-Társulat, amely a 
Tisza szabályozására alakult, .Vásár
helyit választja meg 1846 januárjában 
igazgató-tőmérnökévé*

Életének megdöbbentő tragédiá
ja, hogy a szervezés nagy munkája 
közben kidőlt a vezérlő sorból, s a 
gróf Károlyi palotában 1846. április 
8-án tartott tiszavölgyi értekezleten — 
a Tiszát szabályozó tervének védel
me közben — délelőtt hirtelen szív- 
szélhüdés érte. Este 11 órakor meg
szűnt dobogni nagyért és dicsőért 
hevülő szive, kilehelte nemes lelkét 
az a férfiú, aki fényes tehetségével, 
sokoldalú tudásával szinte megelőzte 
korát s fáradhatatlan munkásságával 
rövid másfél évtized alatt egy hosszú 
életnek is díszére váló örökbecsű mű
vet alkotott.

Széchenyit mélyen lesújtotta Vá
sárhelyi hirtelen és váratlan halála. 
Látnoki szelleme megérezte, hogy kü
lönösen a Vaskapu szabályozására 
irányuló törekvései Vásárhelyi halá
lával többé nem valósulhatnak meg. 
S valóban, közel félszázadnak kellett 
elmúlnia rrig ez a nagy eszme va
lóra vált.

Az ország legjobbjainak egyikét 
veszté el benne, egy századokra szóló 
nagy alkotás küszöbén, — Írja élet
rajzírója, Gonda Béla, aki később 
Vásárhelyi munkáját folytatta az Al- 
dunán. Meghalt szegényen, családjára 
csupán nevének fényét, nagy alkotá
sainak emlékét hagyta. Sírja ott van 
a budai temetőben, szobra Szegeden 
hirdeti a hatalmas szellem emléke
zetét. Nézi a Tiszát, mert az árvizek, 
főleg az 1855- és 1879-ikiek, minden
nél ékesszólóbban igazolták Vásár

helyi terveinek helyességéi.
1855-ig Paleocapa tervei- szerint 

folytak a munkák, amikor egy rend
kívüli árvíz a már kiépített védőgátak 
legnagyobb részét megsemmisítette. 
Maga a király is bejárta erre a Tisza- 
völgyet, személyesen akart meggyő
ződni a Tisza völgyében az árviz 
okozta rombolásokról. A szabályozási 
és ármentesítési tervek felülvizsgála
tával megbízott Pasetti miniszteri ta
nácsos javaslata alapján visszatértek 
ekkor Vásárhelyi tervezetéhez Vá
sárhelyi annak idején 120 átvágást 
tervezett; most kimondták, hogy ebből 
111-et valós tanak meg.

Ma, mikor már végrehajtották a 
Tisza szabályozását, a mérnökök egy 
része azt mondja, hogy a két kiváló 
mérnök (Vásárhelyi és Paleocapa) 
tervezetében az a jó, amire a keve
sebb súlyt vetették. Vásárhelyinek a 
töltésezésről mondott nézetei műsza
kilag sokkal megokoltabbak, mint a 
Paleocapáé, bár Vásárhelyi inkább 
az átvágások létesítését sürgette. Igaza 
volt Vásárhelyinek, hogy a töltések 
az árvíznek nemcsak összetartására* 
hanem levezetésére is szolgálnak, s 
helyeselhető, hogy inkább a szűk, de 
a folyóval párhuzamos töltésezést ja
vasolta. Paleocapa szépen kimutatta 
az átvágások kevésbbé fontos, sőt a 
felső szakaszon káros voltát s az a 
néhány átvágás, melyet javasol, va
lóban megokolt, a Tisza vízjárására 
kedvező munkálat volt. A tapasztalat 
igazolta, hogy a felső szakaszon lé
tesített átvágások megrontották némi
leg a Tisza hajózhatóságát. Bogdánfy 
Ödön szerint a Tisza szabályozása 
akkor lett volna tökéletes, ha a töl
téseket a Vásárhelyi, az átvágásokat 
a Paleocapa javaslata szerint hajtot
ták volna végre.

Cholnoky Jenő kimutatta, hogy 
miért volt Vásárhelyinek igaza Paleo- 
capával szemben. Paleocapa a Pó 
folyót tekintette, azt ismerte jól, de a 
Pót a Tiszával nem lehet összeha
sonlítani. A Pó végig alsószakasz-
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jellegű, a Tisza meg középszakasz- 
jellegű, tehát lehetetlenség a keltőt 
egyformán szabályozni.
Vásárhelyi a kanyarulatok átvágásá
val az esés megnövelését, a víz gyor
sabb lefutását tervezte. Az árvizek 
megfékezésére szolgáltak volna a fo
lyóval párvonalasan haladó árvízgá
tak, egymástól közepesen 750 m tá
volságra. A gátaknak ugyanis Vásár
helyi szerint kettős célja van : az ár
vizek szétterjedésének meggátlása és 
az árvizek lefuttatása. Mivel minden 
áron meg kellett akadályozni, hogy 
az árvizgátak közti teret a folyó ár
vize föliszapolja, ezért — igen helye
sen — írja Cholnoky Jenő, úgy okos
kodott Vásárhelyi, hogy az árvízme
der szélessége és közepes mélysége 
között ugyanolyan viszonynak kell 
lenni, mint a középvízmeder széles
sége és közepes mélysége között. Ezt 
a hidraulikus törvényt Vásárhelyi-féle 
törvénynek nevezzük. Eszerint szabá
lyozták a Rajnát és a Mississippit is. 
Persze a felsőbb szakaszokon még 
szűkebbre, aláfelé mind bővebbre 
tervezte a gátakat.

Az idő, a tudomány igazolta Vá
sárhelyit.

A kitűnő mérnök és lángelméjű 
tudós irodalmi téren is jelentős mun
kát végzett. Több cikket irt az „Athe- 
naeum“-ba, a „Figyelmező“-be, így 
„Traján művéről az Aldunán“, a 
„Vaskapu ügyében“, „Magyarország

csatornázásáról“, stb. Tudományos 
érdemeiért a Magyar Tudományos 
Akadémia már 1835-ben levelező* 
majd 1838-ban rendes tagjává válasz
totta. Székfoglalójában, valamint ké
sőbbi felolvasásaiban is a magyar 
hajózás kérdéseivel foglalkozott. 1827- 
ben, fiatalon, alig hogy befejezte ta
nulmányait, irta eiső önálló művét: 
„Introductio in praxim triangulationis“ 
(Bevezetés a háromszögelés gyakor
latába) ; ugyanebben az évben német 
nyelven jelent meg *,Auflösung eini
ger wichtigen Aufgaben als Beitrag 
zur geometrischen Triangulirung“ (Né
hány fontos föladat megoldása ada
lékul a rajzoló háromszögeléshez) c. 
munkája. Hagyatékában több munka 
maradt kéziratban vasutakról, csator
nákról, különösen a Duna-Tisza-csa- 
tornáról, („Egy Duna-tiszai csatorna 
mimódon eszközölhetéséről s vasutak 
és csatornákról.“)

Korának kiváló emberei: Vörös
marty, Bajza, Schedel (Toldy) Ferenc, 
Erdélyi János, Bugát Pál, Gál József, 
Vajda János, Vachot Sándor, mind
mind keresték Vásárhelyi társaságát, 
hogy szellemében gyönyörködjenek.

Minden magyar: gazda, iparos, 
kereskedő, tanult ember, ha Vásár
helyi Pál nevét hallja, hálával gon
dolhat reá, mert virágos mezővé, éle
tet, búzát, gyümölcsöt termő rónává 
változtatta a mocsaras, posványos 
Alföldet.

Könyvek.
„Ahol a kannibálok barangol

nak“ (Where Cannibals Roam). — 
Ilyen címen jelent meg Merlin Moore 
Taylor 1921. évi uj-guineai útjának 
leírása.*

* Megjelent magyarul is. Angolból fordí
totta : Halész Gyula. Magyar címe : A kan
nibálok földjén. Barangolás Pápua szívében. 
A M. Földrajzi Társaság könyvtárában jelent 
meg.

,Az Ausztráliától északra elterü
lő Uj-Guinea déli része brit birtok : 
Ezt nevezik a tőle nyugatra fekvő 
holland Uj-Guineával és a tőle észak
ra fekvő egykori német Uj-Guineával 
szemben, mely most az ausztráliai ál
lamok szövetségének védnöksége a- 
latt áll, brit Uj-Guineának, vagy Pá
puának. Területe nehány hozzátarto»
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zó szigettel egy ült 234,500 km2. Hosz- 
szában a legnagyobb távolság 1300 
km., szélességében a legnagyobb tá
volság 130 km. Főhegysége az 0- 
wén-Stanley hegylánc, melynek sok 
nyúlványa leér a tengerig, a többi 
legfeljebb 30 km. távolságra van a 
tengertől. Ebben a félelemgerjesztő 
hegységben a vadember élete örö
kös küzdelem a bölcsőtől a sírig. 
Mert ha nem esik áldozatul a ‘ körü
lötte élő többi emberevő törzsnek, 
állandóan az éhenhalás veszedelme 
fenyegeti. Ha a sziklás kertjében ül
tetett cukornád termése nem sikerül, 
nincs más tápláléka, mint a megölt 
ellenség. Mert állatok itt nem igen 
vannak. Az alig patkány nagyságú 
kénguru, a síkságról odatévedt ne
hány emu, a vaddisznó, meg nehány 
madár a képviselője az állatvilágnak 
az őserdőben. így hát a disznót job
ban értékelik az asszonynál. Az asz- 
szonyok száma nagyobb a férfiaké
nál, mert az emberevőknek rende
sen férfiak esnek áldozatul.,A férfi
nek 2—6 asszonya van, tehát egy 
asszony elvesztése nem pótolhatat
lan veszteség. De ha egy uj disznót 
akar valaki szerezni, úgy át kell ku
tatnia a vadont, az állatot kis korá
ban elfogni és táplálásához még az 
asszony emlőjét is igénybe venni.

A fehér ember mintegy 30 éve 
vetette meg lábát Uj-Guineában és 
hatalma csak a tengerpartra és ne
hány kilométernyi földsávra szorítko
zik, beljebb ma is úgy él a benn
szülött, mint ősei és csak egy em
ber fennhatóságát ismeri el : a va
rázslóét. Semmit sem tesz a varázsló 
megkérdezése nélkül. Jó dolga is van 
a varázslónak. 0  az egyedüli jobban 
táplált ember a faluban. 0  kapja a 
kert legjobb termését, a legkövérebb 
kenguru-falatot és a legjobb részét 
a kövön pirított emberhúsnak. Ezt 
,.hosszúdisznónak“ nevezik. A va
rázslást puri-purinak hívják. A va
rázsló titkos tudományához tartozik 
a méregkészítés is. A bambusz-nád

rostjait finomra töri és ellenfele éte
lébe keveri. A finom szálkák meg
sértik a beleket, gyulladást, magas 
lázt okoznak és nehány nap alatt 
elpusztul az áldozat.

A tengerpart környékén sok a 
mocsaras terület. A síkságot magas 
fű borítja. A hőség elviselhetetlen. 
Azon a területen, amelyre a kormány 
fennhatósága kiterjed, tehát a ten
gerpart környékén és az előhegyek al
kotta keskeny sávon, a „civilizációt“ 
a rendőr képviseli minden községben. 
Ha valami baj van, értesíti a kor
mányt. Réztábla van a mellén, csen
gő a csuklóján és fegyverrel van el
látva. A partvidéken élők színe vilá
gosabb, mint a hegyi lakóké.

A hegyekben élő törzsekre nem 
terjed ki a kormány fennhatósága. 
Színük egészen fekete. Megvan ná
luk a vérbosszú. A kiontott vért csak 
újabb vérontással lehet megbosszul
ni. A tettest nem mindig lehet kinyo
mozni, de meg lehet állapítani, me
lyik faluból jöttek a támadók. A vér
bosszú nem egyének ellen, hanem 
egész falvak ellen irányul. Egyik vér
bosszú természetesen a másikat von
ja maga után és ez több nemzedé
ken át folytatódik és tart még olyan
kor is, mikor már senki sem ismeri 
az öldöklés tulajdonképeni okát. Aki 
még nem ölt meg embert, nem kap
hat fejdíszt és akinek nincs fejdísze, 
nem kaphat asszonyt.

Ezek már igazi emberevők. „Ar
ról a helyről, ahol ültünk, írja a szer
ző, jól át lehetett tekinteni a falut. . . 
Messze lentről egy kisebb csapat 
harcos sietve jött felfelé a faluba ve
zető úton. Amint közeledtek, kiabál
tak és lóbálták lándzsáikat és nyilai
kat, ketten cipeltek valamit egy rú
don . . . Amit itt disznó módjára egy 
rúdra felkötöttek és gyorsan a falu 
felé vittek, egy ember volt és készü
lődtek emberevéshez. . . Az áldozat 
erős indákkal hátával a rúdhoz köt
ve, karjai petyhüdten csüngtek alá. 
. . . Mikor az asszonyok látták, hogy
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a vadászok „vadászzsákmánnyal" 
tértek meg, nagy tüzet raktak, mely
re köveket dobáltak. Amíg ezek iz
zóvá nem lettek, a holttestre vetet
ték magukat. . .  A vadak közt szo
kás, ellenségeik megsütött testét ba
rátaikkal megosztani. Minden falu
ba, mellyel jó barátságban élnek, el
vándorol egy rész. A főnökök egy- 
egy kezet vagy lábat kapnak és 
ezekből a darabokból másnak nem jut, 
mert a vadak felfogása szerint a 
kézben és lábban rejlik a tulajdon- 
képeni erő . .. Késő éjszaka a szel
lő különös hosszúranyújtott panaszos 
hangokat hozott át, melyek reggeli 
szürkületig tartottak. A meggyilkolt 
falujából jöttek. A falu előtti magas
laton összegyűltek házigazdáink“ (a 
kannibálok) és odakiáltottak valamit 
a panaszkodóknak . . . Kigúnyolták 
ellenségeiket.

E hegyi falvak magasan feksze
nek. Kuefa például 2650 m. A he
gyekben a járás igen fáradságos. „Né
ha csak nehány km.-t juthattunk elő
re egy nap, a csaknem merőleges 
déli napsugarak valósággal megpör
költek, úgy hogy még a legkönnyebb 
ruha viselése is kínossá vált; a dél
utánonként halálos bizonyossággal 
beköszöntő zápor bőrig áztatott és 
éjszaka rémesen fáztunk . . .“ A sű
rűség mocsaras területein nagyon 
sok a pióca, mely csizmán, haris
nyán, lábszárvédőn, mindenen átha
tol. És egy kellemetlen bőrbetegség 
fenyeget mindenkit, aki a sűrűségbe 
behatol : a rüh. Nagyon könnyen töri 
a lábát az ember, mert néha mély 
gödröket és szakadékokat évszázados 
mohák fednek, melyek aztán az em
ber testsúlya alatt beszakadnak.

A falvak a tengerpart környékén 
és az előhegységekben nagyok, az 
emberevéssel csaknem egészen fel
hagytak, nincs szükségük az egymás 
elleni védekezésre. De a Yule-hegy- 
től keletre megváltozik a falvak alkata 
és vele együtt a lakosság életmódja 
is. A legnehezebben megközelíthető

csúcsokon terülnek el. Sok száz mé
terre körülöttük a sűrűség ki van irtva, 
hogy az ellenség meg ne lephesse 
őket. Ez irtás közepén áll egy 3—5 
m. magas, bambusznádból és botok
ból font kerítés ; ezen belül kifelé 
fordított hegyű botokkal volt a terület 
borítva és csak ezeken belül emel
kedtek a kunyhók. A falvaknak min
dig két kijáratuk van, egymással el
lentétes oldalon, hogy az egyiken 
szükség esetén elmenekülhessenek. 
Nappal őröket állítanak fel, olyan he
lyeken. ahonnan mindenhova ellát
nak. Éjszaka nincs szükség őrökre, 
mert az est beálltával egy hegyi lakó 
sem meri elhagyni faluját. Ez alól 
csak az Albert-hegyláncbeli kuku- 
kuku törzs kivétel. Egy ilyen he
gyi község nem igen áll többől, 
mint 12 kunyhóból. A kunyhók vagy 
egy méterre vannak beeresztve a 
földbe. A falakat vessző- meg botfo
nadék képezi, a tetőt száraz fű vagy 
gallyak. Férfiak, asszonyok és gyer
mekek e kunyhókban együtt élnek 
kutyáikkal és disznaikkal. A csupasz 
földön fekszenek gyakran és ember 
és állat összebújnak egymáshoz a 
mindig égő tűz körül. A füst a rése
ken távozik. Ablakok nincsenek. A 
bejárat éppen akkora, hogy befér rajta 
egy ember. De állni nem lehet a 
kunyhóban, oly alacsony. Halottaikat 
hét méter magas karókon nyugvó áll
ványokra teszik. Ott maradnak a le
vegőn, mig a feloszlás végbe nem 
megy. Azután lehozzák a csontokat. 
A koponyát a család egyik tagja őrzi. 
A kisebb csontokat szétosztják és 
ezeket egy kis zacskóba téve nya
kukra kötik. A nagyobb csontokat a 
sziklák alá elássák. A feloszlás ideje 
alatt az állvány alá állanak, hogy a 
hullanedv rájuk csepegjen, mert azt 
tartják, hogy így a megholt ereje be
léjük jut. Fegyvereik : íj, nyíl, hegyes 
bot, mely iándzsául és a kerti mun
kánál ekéül szolgál, kőbalta és egy 
bunkó. Tüzet úgy csinálnak, hogy 
lábukkaPhátával földre szorítanak egy
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puhafa darabot, mély alatt kezükkel 
gyorsan ide-oda mozgatnak egy bam- 
bus-nád rostot. A dohányt és dohány
zást ismerik. A főzés tudománya igen 
primitiv. Gyökereket sütnek meg forró 
homokban. Madarakat meg disznókat 
nyársrahúzva tartanak a tűz fölé.

Ami szellemi képességeiket illeti, 
igen együgyűek, de a jelképes be
szédet gyorsan felfogják, A Legkisebb 
tárggyal is nagy örömet lehet nekik 
szerezni. Örömükben sokszor földre 
vetik magukat, rikoltoznak és hem
peregnek. Csontokat és hasonló tár
gyakat hordanak, fülcimpájukban, 
vagy orrukban. Énekeikkel hol jó 
termést, hol jó alvást akarnak elő
varázsolni. Csatadaluk félelmes vad 
rikácsolás. A fehérek különböző tár
gyai, például a fotografáló gép babo
nás félelemmel tölti el őket. Az ex
pedíció fotográfusa Downing egy kis 
kannibálnak megmutatta, hogyan keil 
a fényképet előhívni és ettől kezdve 
borzalommal és félelemmel tekintett 
rá. Egy nap a fényképész viss?a ma
radt a csapattól, hogy felvételeket ké
szítsen. A kannibálok elhurcolták. 
Minthogy előző nap az expedíció kis 
kannibálja is eltűnt, miután már 'na
pok óta nyugtalanul viselkedett, az 
expedíció kétségbeesett tagjai azt hit
ték. hogy a kis Payeyenek is része 
van a dologban, aki így a bennszü
löttek segítségét vette igénybe, hogy 
felébredt emberhús utáni vágyát ki
elégítse és megszerezze a várvavárt 
tollas fejdíszt. De másnap Payeye 
vezetésével a bennszülöttek sértetle
nül visszahozták a fotográfust. Pay
eye elmondta a bennszülötteknek, 
hogy a fehér ember varázsló és fe
kete dobozával megvarázsolja őket. 
Ezért nem mertek hozzá nyúlni. A 
varázsló szavának vakon hisznek. A 
Kapatea-törzs varázslója egy disznó 
kimúlása miatt a Kevezzi-törzs va
rázslóját vádolta meg és ez a vád 
elég volt ahhoz, hogy a Kapatea-törzs 
irtó hadjáratot indítson a Kevezzi- 
törzs ellen. A völgyek hangosak vol

tak győzelmi kiáltásaiktól és este 
magasan lobogtak a lángok, melyek 
mellett az elesettek hulláit megsütöt
ték. A fehér emberek csupasz testé
nek a megpillantása hihetetlen féle
lemmel tudja eltölteni őket. „Húsz 
lépéssel a kanyarodó mögött az ös
vény hirtelen egy kis tisztásra veze
tett. Mikor odaértünk, mozgolódást 
hallottunk a bozótban. Aztán vad ki
áltás hatott a fülünkhöz és a bo
zótban körülöttünk, mely egy pilla
nattal előbb még oly csendes és el
hagyatott volt, csak úgy nyüzsögtek 
a bennszülöttek és felénk szegeződ- 
tek a fegyvereik.

Egyetlen pillantás eléggé megmu
tatta mint szűkült egyre a kör körü
löttünk. Vérszomjas arcuk csak úgy 
ragyogott az örömtől, mert a lako
mára gondoltak, amelyre kilátásuk 
volt... Minden pillanatban lesújthatott 
reánk a nyílzápor... Nem értettem, mi
ért nem rontottak már régen reánk ?“ 
És ekkor megvillant Taylor agyában, 
hogy talán fehér arcszínük miatt ha
boznak. „Ledobtam revolverem, le
hajítottam fejemről a széles karimájú 
kalapot, megragadtam ingem a nya
kamnál és lerántottam. A vadak fe
lé közeledtem. Igazam volt-e, vagy 
életemmel kell-e majd a vakmerősé
gemért fizetni ? Annyi ideig körülbe
lül, amennyire az órának szüksége 
van, hogy egy féltucatszor ketyegjen, 
álltunk egymással szemben és néz
tünk egymásra a csupasz vadak és 
én. Aztán szemmelláthatóan meg- 
zavarodtak, soraik meginogtak, mély 
lélegzetet vettek, egyikük egy elnyúj
tott „U-i-i-i" kiáltást hallatott és el
rohantak. Vad meneküléssel szágul
dottak végig az ösvényen, útat tör
tek maguknak a bozóton át, gyöke
rekben, kövekben és indákban elbo
toltak, hangosan kiáltoztak, lökdös- 
ték egymást, csakhogy gyorsan sza
baduljanak el arról a helyről, ahol 
állottam. Amit elgondoltam, helyes 
volt. Sohasem láttak még fehéret és 
mikor derékig csupaszon eléjük állót-
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tarn, és a napsugarak elárasztották a 
testem, megrémültek és az ijedtség a 
velőkig hatott.“

A hegyi törzsek gondolkozására 
jellemző, hogy ha valaki irigyli a 
másik erejét és bátorságát és ezért 
megöli, úgy felveheti a meggyilkolt 
nevét. Azt hiszik, hogy a névvel 
együtt átszáll a gyilkosra a meggyil
kolt minden irigyelt tulajdonsága. Az 
expedíció egy Japitze nevű bennszü
löttet keresett, aki a főintézője volt 
egy írtóhadjáratnak. Muria főnök je
lentette, hogy Japitze meghalt és el
vezette a társaságot egy faluba, ahol 
felmutatott egy állványra, melyen Ja
pitze feküdt. Később kiderült, hogy 
Japitze meggyilkolta főnökét, átvette 
nevét és mint Muria jelentkezett a 
társaság előtt, a bennszülöttek szo
kása szerint jogosan és helyesen, 
mert most már őbenne volt Muria 
ereje és bátorsága. Muria élt és Ja
pitze halt meg.

Az expedíció vezetői Merlin Mo
ore Taylor, Richard Humphries és 
Harry Downing voltak. A könyv el
olvasása után igazat adhatunk a 
Taylor által idézett hollandiai utazó
nak, D’Albertisnek, hogy „könnyebb 
dolog az európai Alpok legmagasabb 
csúcsát egy hegymászó bottal fel
fegyverkezve megmászni, mint Uj- 
Guineaban egy közönséges dombon 
áthaladni“. Különösen a hegyvidé
ken szenvedett sokat a társaság, mi
kor ösvény nélkül kellett áthatolni a 
sűrű növényzeten és különösen a 
Kuvote hegységben, ahol a vízhiány 
miatt csaknem’szomjan haltak. Több
ször megkísérelték, hogy lejussanak 
a hegyről a völgybe, ahol vizet re
méltek találni, de mindig egy hegy
szakadék szélére jutottak, melyen át 
nem tudtak leereszkedni. Minden ere
jüket összeszedve, ismét kísérletet 
tettek egy levezető út felfedezésére. 
„Egyikük hirtelen felkiáltott. Kijutot
tak a sűrűségből. A bennszülöttek, 
kiknek lénye egész gyermekes volt, 
jajgatni és sírni kezdtek. Az útcsiná-

lók ismét egy szakadék szélére ju
tott ak, így hát ez az éjszaka is víz 
nélkül fog elmúlni! Egy kis tisztást 
találtunk, ott ütöttük fel sátrainkat és 
tüzet raktunk. Senki sem beszélt va
csoráról. A teherhordók számára már 
csak nehány zsák rizsünk volt és 
nem volt vizünk, hogy azt megfőz
zük. És tudtuk, hogy élelmiszerládá
ink csak lisztet, zablisztet, teát és 
kávét tartalmaztak, semmi olyat, amit 
víz nélkül lehetett volna elfogyasz
tani. A teherhordók és rendőrök a tűz 
köré ültek és hosszú hetek óla elő
ször nem hangzott fel ének, vidám 
beszéd, nevetés. Mi fehérek, nyughe
lyünkre dőlve, szintén nem beszél
tünk. Azt hiszem, mindenki a maga 
módján és a maga vallása szerint 
elkészült a halálra, mely a következő 
napon, ezt mindnyájan éreztük, el 
fog ragadni. Egy vitorlavászon sátor
ban, az árúk tetején nyugodott a ko
ponya, melyet az öreg Fornier egész 
nap magával hozott. A tűz lángjai 
mellett úgy rémlett nekem, mintha 
gúnyosan vigyorgott volna és hirtelen 
vad gyűlölet töltött el ezen iszonyatos 
tárgy iránt, mintha minden nyomorú
ságunk okozója lenne . . . Ekkor el 
kezdett esni. Figyelmeztető menny
dörgés, villámlás vagy szélroham nél
kül megnyílt az ég és heves zápor 
zuhogott reánk. Egy pillanat alatt újra 
feltámadt az eltűnt remény. Mi fehé
rek felugrottunk nyughelyeinkről, oda
kiáltottunk a bennszülötteknek, hogy 
jöjjenek és segítsenek és aztán meg
ragadtuk a serpenyőket, bográcsokat, 
vödröket, poharakat . . .  és a sátrak 
csöpögő végei alá állítottuk. A teher- 
hordozók nyilvánvalóan nagyon ki
merültek voltak és igy nem is esz
méltek arra rá, hogy az eső, melyet 
napról-napra annyira átkoztunk, volt 
a megmentőnk. Ránkbámultak, amint 
mi ide-oda rohantunk és szaladtunk; 
de nem mutattak hajlandóságot arra, 
hogy segítségünkre legyenek. De rend
őreink megállták a helyüket. Késeik
kel rávetették magukat a körülöttünk
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levő bambuszbokrokra, hosszú dara
bokat vágtak le és a földbe dugták, 
hogy a víz, ami nem fért be edé
nyeinkbe, oda csorogjon be. Amilyen 
váratlanul jött az eső, éppen olyan 
hamar el is múlt, mintha Isten az 
égből látta volna nyomorúságunkat 
és az öt áldott percig tartó esőt azért 
küldte volna, hogy bennünket meg-, 
mentsen. Mikor gondosan minden- 
egybegyüjtött esőcseppet összeöntöt

tünk, két vödörnyi vizünk lett, nem 
sok tehát ahhoz, hogy egy ilyen nagy 
csapat közt szétosszuk. De elosztot
tuk. Mindenki kapott egy harmad
csészényit, fehérek és feketék egyfor
mán ; és sohasem Ízlett nekem hideg, 
üde forrásvíz jobban, mint a nehány 
kortynyi víz a csészéből, ha még any- 
nyira is sátorlapízű volt és izzadt fe
kete test szagú a sátorlapot cipelő 
bennszülöttek után.“

Apró közlemények.
AZ EGYHÁZI ÁLLAM LAKOSSÁGA.

1930 december 31-én az Egyházi Áliam 
lakossága 639 volt. Nemzetiségeinek megosz
lása : 2 bennszülött (az Állam megalakulása 
óta az Állam területén született), 495 olasz, 
118 svájci, 8 francia, 8 német, 3 spanyol, 2 
hollandus, 1 osztrák, 1 norvég és 1 abesz- 
sziniai. Az állam megalakulása óta területén 
4 születés. 10 haláleset és 17 esküvő fordult 
elő.

DÉLARÁBIÁBÓL.

Arábia belső részei még nagyon is rá
szorulnak a részletkutatásokra. Csak nagyon 
nagy vonásokban tudjuk eddig a belsőarábiai 
viszonyokat megrajzolni, mert részben a ne
héz természeti viszonyok, de még sokkal in
kább a bennszülöttek ellenséges magatartása 
megakadályozta eddig és valószínűleg még 
továbbra is meg fogja akadályozni, a kutatók 
nyugodt munkáját.  Ez az oka annak, hogy 
minden Arábiából érkező komolyabb hír nagy 
érdeklődésre tarthat számot.

1928-ban az angol Thomas Arábia leg- 
délkeletibb részén kelt át, 193n-ban pedig 
kísérletet tett arra. hogy Délarábiábó! kiin
dulva a délies belső részekbe hatoljon be. 
Dhofar székvárosából, Szálából indult el és 
átkelve a parti magaslatokon, északkeleti 
irányban folytatta útját a sztyeppvidékeken 
keresztül, mig a tulajdonképeni sivatag szélét, 
a keleti hosszúság 53° 36' és az északi szé
lesség 18° 34' alatt el nem érte. Mivel benn
szülött kísérői a sivatagba minden rábeszélés 
ellenére sem akarták követni, meg kellett elé
gednie azzal, hogy a sivatag peremén észak
keleti irányba haladjon tovább. Több vádit 
követve, három heti út árán elérte a sok har
cot látott Al’Ain vagy "Ainan kutat (k. h.

54° 48' 30", é. sz. 19° 35' 40"). Innen négy 
napi járóföldre a sivatag pereme ÉÉK-i irány
ban húzódott, azután egészen északi irányba 
fordult. Eszerint az igazi sivatag sokkal ke
vésbé nyúlik ki keletnek, mint ahogyan azt 
legjobb térképeink is feltüntetik. Al’Ainból 
Salala-ba Thomas visszatérésére teljesen az 
odavezető utat használta.

A HOLLANDIAI FÉMIPAR.

A fémipar, különösen a nehézipar ott 
szokott kialakulni, ahol a szükséges nyers
anyagok, az  energiakészletek (szén) és a nyers
ásványok rendelkezésre állanak. Anglia, a 
Ruhr-vidék annak  köszönheti nehéziparának 
hata lm as kifejlődését, hogy a vasércek és a 
szén egymás szom szédságában bányászhatok, 
nincsen szükség ezeknek a tömegárúknak 
különben nagyon költséges szállítására. Annál 
különösebbnek látszik, hogy Hollandiában, 
ahol szén és vasérc nincsen, legújabban je 
lentékeny nehézipar fejlődött ki. Hollandia 
a nehézipar kialakulását a legújabb idősza
kokban  fellépő iparosító hatásnak, a tenger 
közelségének, jó kikötőinek köszönheti Csak 
a legújabb korban, a tengeri hajózás nagyra- 
nőttével tapasztalható, hogy a kikötővárosok
ban és azok szomszédságában, ahová a tö
megárúkat és álta lában az idegen területek
ről származó nyersanyagokat könnyen el le
het szállítani, az olcsó szállítás lehetőségétől 
támogatva, a település területével szemben 
teljesen idegen szá rm azású  iparok ütnek ta
nyát. Erre ma minden nagyobb és kultúrál
ta bb területen fekvő kikötőváros számtalan 
példát tud szolgáltatni.

Ugyanezen az alapon alakulhatott ki 
Hollandiában is, a  hollandiai természeti vi
szonyokkal szemben annyira idegen fémipar. 
A hollandiai 'fémipar első jelei a XIX. század
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derekán mutatkoztak. Behozott nyersanyagok
ból az inkább a hazai és gyarmatainak szük
ségletét fedező finomabb gyártmányokat állí
tott elő. Később fokozatosan áttértek a gép
gyártásra is és különösen jó hírnevet szerez
tek maguknak a Feijenoord művek Rotter
damban, Workspoor Amsterdamban, a de 
Schelde Vlissingenben, Stork Hengelo-ban és 
Wilton művei Rotterdamban. A hollandiai gép
gyártmányok kitűnő minőségükkel a világ
piacon nagy becsben á 'lanak.

A fémiparban újabban mindinkább je
lentékeny helyet vívnak ki maguknak a hol
landiai hajóépítő művek és ezek között is kü
lönösen a Rotterdam és Amsterdam vidékére 
telepedettek. A XX. század elejéig a világter
melés szempontjából a hollandiai hajógyárak 
termelése nem igen jöhetett figyelembe, mert 
1892— 189ö között évente alig gyártottak töb
bet 10.000 tonna hajótérnél és csak 1899-ben 
állítottak elő 34.300 tonnányi hajóteret. A h á 
ború alatt és a háborút követő években azon
ban a hollandiai hajógyárak termelése várat
lanul fellendült. 1916-ban már 180 000, 1921- 
ben 232.000, 1927-beh 119.000, és 1928-ban 
166.000 tonna térfogatú hajómennyiséget épí
tettek. 1928-ban Hollandia a hajóépítő álla
mok sorában már a harmadik helyre emel
kedett. A hajógyárak 30,000 munkást foglal
koztatnak és 1928-ban 130,000 tonna acélt 
dolgoztak fel. A hollandus hajógyárakba n a 
gyon szívesen adják idegen nemzetiségű ha
jósok is hajóikat javításra. Amsterdamban 13 
nagy hajóépítő dokk van s ezek közül a leg
nagyobb 204 m hosszú és 8.9 m mély. Rot
terdam 1 2  dokkja közül a legnagyobbik hosz- 
sza 212 m, mélysége 10.67 m.

A hollandiai hajóépítő ipar kifejlődése 
még nem lehet olyan meglepő, hiszen a ha
józás nagyon is a hollandusokhoz nőtt fog
lalkozás, de annál inkább nem Hollandia 
természeti viszonyaihoz tartozónak lehet mon
dani a nehéz vasipar megszületését. Ez a 
legújabb jövevény Hollandia területén, magas 
kohójával díszített fészkét Ijmuidenben, Ams
terdamtól északkeletre az Amsterdam csatorna 
torkolatánál, az Északi tenger partján ütötte 
fel. Létrejöttéta háborúnak és annak  köszön
heti, hogy a háború folyamán a hollandus 
fémipar nem tudott az iparában feltétlenül 
szükséges megfelelő mennyiségű nyersvashoz 
hozzájutni. Jgy jutott a gépiparosok csoportja 
arra az elhatározásra, hogy az iparuk fenn
tartásához szükséges nyer »vasat és acélt elő
állító olvasztókat hazájukban fogják felállítani. 
Az új és itt szokatlan iparág helyét nagyon 
jól ott választották ki, ahol a vasércnek Skan
dináviából, Spanyolországból, Franciaország
ból és a Földközi tenger vidékéről a nehéz 
ipar európai középpontjai felé húzódó tö
mege az Északi tenger mellett elhajózik és 
ahová igen könnyen lejuthat a limburgi, ang
liai és németországi szén is.

1924-ben és 1925-ben még csak egy m a
gaskemence volt munkában. 19z6-ban meg
építették már a másodikat is és a harmadik 
építése is folyamatban van. 1924-ben 91.100, 
1925-ben 109:300, 1926-ban 142.500, 1927-ben 
203.700, 1928-ban 258.200, 1929-ben 253.080 
tonna nyersvasat állítottak elő. Az országban 
felhasználatlanul maradó nyersvas fölöslegét 
exportálják s így 1928-ban 21,6.500, 1929-ben 
174.700 tonna került kivitelre. A felesleg el
ad ása  nem mindig könnyű, á llandó vevői 
nincsenek. 1929-ben a felesleget Franciaor
szágnak (39.000 t), Belgiumnak (35.600.t),Nagy- 
Britanniának (25.0C 0 t), az Egyesült Államok 
nek (21.300 t), Dániának (17.100 t), Olaszor
szágnak és Svédországnak (kb. 8000i) adták el.

Legújabban a melléktermékek értékesíté
sére is berendezkednek Ijmuidenben. Megkísé
relték a gázt Amsterdam és Haarlem városok
nak eladni, de ez nem sikerült. Ezért a mellék- 
termékek értékesítésére különböző ipartelepe
ket létesítenek. Hollandia jelenlegi nyersvas- 
termelése Németország. Franciaország és 
Nagybritannia termelésének kb. 1 %-a.

A JÁVÁI CUKORIPAR.

A jávai cukoripar, amelyet az 1884 évi 
krízis nagyon keményen sújtott, ma már az 
ésszerű kihasználásmód példaképe lehet. J á 
va szigetén a cukornádat csak korlátozott 
nagyságú területen lehet termelni és ennek, 
valamint a lakosság nagy sűrűségének a kö
vetkezménye, hogy a gazdálkodás tudom á
nyos alapon a legnagyobb gonddal folyik. A 
termelést maguk a cukorgyárak vezetik, nem 
úgy mint Cubában, vagy a Philippi szigete
ken. Cukornádat leginkább a sziget középső 
és keleti részén termelnek, a termelő terüle
tek nem az üzemek tulajdonai, hanem egy 
vagy több aratás idejére a szomszéd községek
től béreltek. Egy-egy ültetvény közepes terü
lete 1 1 0 0  ha, a cukornáddal beültetett terü
letek az 1894 évi 75.048 ha-ral szemben 
1928-ban 194.138 ha-nyi területet foglaltak el. 
A területhez viszonyítva sokkal nagyobb a- 
rányban megnövekedett a termelés mennyi
sége, amennyiben az az 1894 évi 5 300,000 
q-ról 1928-ban 29 457,510 q-ra emelkedett. E- 
szerint ú jabban a ha-onkénti termés 1.319 q 
a néhány év előtti 1052 q-val és a cubai 435 és 
a philippi szigeteki 229 q-val szemben. Je
lenleg Jáva cukortermelése a világ termelésé
nek 13 °/o-át szolgáltatja, viszont Cuba, ahol 
1904-ben ugyanannyit termeltek mint Jáván, az 
utóbbi termelésének mennyiségét jóval túlha
ladta és jelenleg a világtermelés 30 °/o-át 
szállítja.

A cukornádat csaknem kizáróan öntöz
hető területekre ültetik és rendesen olyan 
vetésforgókba állítják, hogy valamilyen kevés 
öntözést kívánó bennszülött növény után a 
területet rizzsel, azután ismét valami benn-
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szülött növénnyel, majd újra rizzsel ültessék 
be s ezután következzék a cukornád termelés 
12— 14 hónapig tartó időszaka. A termésered
mények hatalmas megnövekedését nemcsak a 
művelés módszerének, hanem a különböző 
fajták .gondos kiválogatásának lehet köszönni. 
Ezt a munkát a cukoripari vállalatoktól kö
zösen fenntartott és jelenleg Pasoeroeanban 
székelő kísérleti állomáson végzik el, amely
nek fenntartására a cukorvállalatok événte 
1.225-000 holland forintot áldoznak.-Azt is 
meg lehet említeni, hogy az öntözőcsatornák 
karbantartására a cukorgyárak évente közé-, 
pesen 2  millió forintot adnak  ki. ..

Régebben a nyers cukornádat bivaly vagy 
ökörfogatokkal szállították, ú jabban érre a 
célra gőzmozdonnyal,  esetleg állati erővel 
vontatott iparvasútakat tartanak üzemben.

A 179 cukorgyár a legmodernebbül van 
felszerelve, a gyá-tás eljárását folytonos kísér
letekkel közösen javítják és tökéletesítik. A 
technikai vezetés és a gazdasági irányítás 
kizáróan fehérek kezében van és így kb. 
5000 alkalmazottal dolgoznak. A gyárak 
172 000 bennszülött munkást foglalkoztatnak, 
ezeknek 1U-ö állandó munkás a többiek csak 
a főmunka idején dolgoznak. Az ültetvénye
ken kb. 1 .0 0 0 . 0 0 0  bennszülött munkást a lkal
maznak.

A termelt cukor eladásáról az ú. r,. As
sociation central gondoskodik s az eg,ész ter
melésnek több mint 90 % -a felett rendelkezik. 
A jávai cukor Iegnagyobbrésze természetesen 
kivitelre kerül» de annak  rendeltetési helye az 
idők folyamán sok változásnak volt alávetve. 
1880-ig a kész cukrot csaknem kizáróanHol- 
I Indiába irányították, később abból Anglia és 
az Egyesült Államok is kivették részüket. A 
cubai cukorgyártás erősbödésével egyidőbe.n 
a vásárlók közül Eszakamerika kiesett, mert 
inkább a cubai cukrot importálta. Ekkor a 
jávai cukor Japánban  és Britindiában talált 
vásárlókra és 1913-ban már csaknem minden 
felesleget Távolkeleten értékesítettek. A háború 
folyamán Jáva nagy feleslegeit újra Európá
ban adta el, de a háború után, amint az 
európai cukorrépaipar talpraállott, újra visz- 
szatért régi piacára, Távolkeletre. 1928-ban 
25 300.000 q kivitelre kerülő cukorkészletéből 
10.900.000 q Britindiában, 5.900 000 q Kíná
ban, 2.400.000 q Japánban  és Formozában 
került eladásra.

Jáva szigetének ma egyik legnagyobb jö
vedelmi forrása a cukoripar hozadékából 
származik és a cukoripar nagymértékben 
hozzájárul a sziget és a bennszülöttek élet- 
színvonalának folytonos és javuló irányzaté
nak fenntartásához.

KUFRA OÁZIS MEGSZÁLLÁSÁ.

Északafrikában, a Líbiai sivatag és Sza- 
hara  környéki vidékek legveszedelmesebb 
pontja mindig Kufra oázis volt. Ez az oázis 
csoport Líbiának olasz érdekterületen fekvő 
részében van, környéke köves, homokhalmos 
sivatag. A gyengén sós talajvíz valószínűleg 
Tibesztiből átszivárogva, alig 1 —3 m mély
ségben fekszik, könnyen és sok helyen fel
található, gyakran tamariszkoktól övezett sós 
mocsarakat alkotva. Az ilyen mocsarak körül 
ma is vannak  kisebb-nagyobb telepek, a 
mindenütt látható nyomok pedig egykori sű
rűbb lakottságáról tesznek bizonyságot. Kü
lönben eddig öt nagyobb oázis csoportot is
mernek Kufra oázis gyűjtőnevének területén 
(kb. 18.000 km2) és a pálmák számát 1 mil
lió körülire becsülik. Régebbi tibbu lakossá
ga 1811-ben hagyta el véglegesen a Kufra 
oázis területét, utánuk 1860-ban a szenuszi 
rend népesítette be- 1895— 1900, majd 1902- 
től újra a szenusziak középpontja és felleg
vára. Kufra összes lakosságát kb. 4000 lé
lekre becsülték. A szenusziak nemcsak Kuf- 
rának, de az attól aránylag nagyon távol 
fekvő sivatagos vidékeknek is rossz szelle- 
mök. Szélsőséges, fanatikus mohamedánok, 
akik minden európainak és európai szellem
nek gyűlöletes ellenségei. Fanatikus gyűlöle- 
tökben a közel és a távolabbi múltban is 
számtalanszor fellázították a sivatagok és o á 
zisok nomádjai! a terjeszkedő európai kultú
ra és zászlóvivői ellen. Ismerik a sivatagok 
legrejtelmesebb útjait is, kitűnő hírszolgála
tot szerveztek meg és így mindenről tudo
mást szereznek, ami a Líbiai sivatagban és 
a Szahara szomszédos részeiben történik.

Az ő jelenlétük volt az’ oka annak, hogy 
Kufrát sokáig lehetetlen volt megközelíteni 
és hogy a legújabb időkig eddig csak  két 
európai és egy egyiptomi tudott Kufra oázis 
területére beférkőzni: 1871-ben Rholfs, 1921- 
ben az angol Rosita Forbes és 1923-ban az 
egyiptomi Hassanein bej.

A háború alatt 1916/17-ben a szenusziak 
a franciák ellen fellázították a szaharai benn
szülötteket, sok és nagyon kellemetlen har
cokra adva  alkalmat. A felkelések leverése 
után csak a háttérben dolgoztak, de soha
sem feledkeztek el a tűz élesztéséről. Olasz
ország hallgatólagosan megtűrte függetlensé
güket, de legújabban egészen váratlanul b e 
lenyúlt ebbe a veszedelmes darázsfészekbe, 
amelyik Libia feletti nyugodt uralmát á llan
dóan veszélyeztette. 1930 januárius 24-én az 
olasz csapatok elkeseredett és kemény h a r 
cok árán legyűrték a sivatagok kalózait s 
úgy látszik, végleg eltaposták ezt az á llandó
an fellobbanásra kész zsarátnokot.
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A FOLDGOMB
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA
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Szemelvények Szilády Zoltán: „Bulgária“ című
könyvéből*

I. A rózsák és a szabadság 
szülőföldjén

Filippopolból autóval indulunk 
északra, a Balkán előhegyei közé. 
Utunk a Marica széles alföldjén ve
zet keresztül. Mindenfelé sárga bú
zatáblák. Az agyagos talaj sokfelé 
megrepedezett a szárazságtól. A tá
jék nagyon egyhangú, csak itt-ott 
emelkedik egy-egy gémeskút vagy 
kurgán.

Szeldsikovo falunál föltűnik a 
vályogtégla-építkezés. Különösen ér
dekesek a cseréppel födött vályog
falak és a díszes nagy kapuk. A ka-

Vólyogfal és  székelyes kapu Szeldsikovoban.

puzat olyan nagyszabású, szinte ház
szerű építmény, akárcsak a székely
kapu. Házfödél-alakú tetőzetét négy

nagy sarokoszlop tartja: a hátsók 
fából készülnek, az utcafelüliek fala- 
zottak. A két nagy kapuszárnyat 
rombus-alaku díszítések rácsozzák. 
A vályogfal hullámos emelkedéssel 
fogja közre a nagy kaput.

Az utcasarkon egy kis boltban 
gazdasági szerszámokat árulnak. Az 
ismerősebb formájúak közül elüt a 
hatágú jaba : félig villa, félig gereb
lye, vagy ha úgy tetszik, a kettőnek 
közös ősalakja.

Tovább északnak termékenyebb 
fekete földeket látunk. A búzatáblá
kon itt, is nagy tölgyek magánoskod
nak. Ok a tölgyet is úgy csonkázzák, 
mint nálunk a fűzfát. így aztán ka
rót is termel, árnyékot is ad- Errefelé 
különösen sok a kunhalom. Most

Hisszár várának római korbeli kapuromja.

egy nagy, bozótos vörösagyag-lejtőn 
röpít át a kocsi és már előttünk van

* Felhívjuk t. olvasóink figyelmét a szá
munk utolsó oldalán közölt hirdetésre.

M. T.AKAD. 1 ÖNYVTÁRA
Nő’c d  jiinapló
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az első dombok lábánál a római vi
lág óta híres fürdőváros : Hisszár. 
Törökös neve várat jelent és a vá
ros nagy részét óriási méretű tégla
várfal övezi körül. A rómaiak a nép- 
vándorlás hullámcsapásai ellen épí
tették a várat. Az országút egy ha
talmas kapuzat toronymagasságú íve 
alatt halad át. Előbb azonban csi
nos fürdőhelyet látunk barátságos 
park közepén. Itt vannak a hisszári 
melegforrások.

Hisszár nagy piacán éppen vá
sár van. Egy levelessátor alatt sza
kasztott olyan tarka fakulacsokat, 
baldiczákat árulnak, mint akár Deb
recenben. Hasonló kulacsot és sok 
egyéb díszes tárgyat cserépből is 
égetnek itt, mert a gölöncsér-mester
ség igen fejlett iparág errefelé. A fő
téren összetalálkozó különböző irá
nyokból jövő autóbuszok turista-kö
zönsége nem győzi válogatni a sok

Bolgár fazekas munkák.
1, 2, Sumenból, 4. Hisszárból. A 3 számú 

halotti mécs : kandilnica.

szép virágos korsót és a furfangos 
töltőkéjű sztomnákat, vizeskancsókat. 
Megkérdezzük a nevét egy szép for
májú tejeskannának s azt bolgárul 
is kanénak hívják, csak egy betű a 
különbség.

A nagyvendéglő társas-szobájá
ban táblát, vagyis mitymátyot játsza
nak a férfiak. Ez itt a legelterjedtebb 
társasjáték. A falakon tarka képek 
tanítanak nemzeti hőstörténetet és 
egészségtant. Itt ismerkedhetünk meg 
a még emberemlékezetben élő bol

gár szabadságharc hőseivel és ese
ményeivel, megfelelő versek kísére
tében. Egy alkoholellenes plakát ké
pei a szeszes italokkal szemben tejet, 
limonádét, kávét és bólét ajánlanak.

Hisszár várnégyszöge minden ol
dalán 600 m hosszú. A falak körüli 
ásatások alkalmával régi római és 
bizánci pénzek kerültek elő. Kár, 
hogy a hatalmas falakat a török vi
lág idején több helyen meglékelték 
és építőanyagul hordták el.

A források hőmérséklete 40 és 
47 fok. A legforróbbnak Momina 
Banja, leányok fürdője a neve.

Hisszár város kőfalai alatt elro
bogva. csakhamar kanyargós, lassan 
emelkedő útra jutunk. Jobbról bal
ról a Szredna Gora nevű hegylánc 
tagjai sorakoznak. A löszös dombol
dalak sárga talaját éppen szántják az 
aratás után. Nagyszarvú fehér ökrök 
vontatják az ekét, akárcsak a Nagy- 
alföldön ; szép termetes állatok s a 
fejük nincs kantár közé szorítva, mint 
más vidékeken. A szekereken vidá
man nótázó asszonyok ülnek, fejükön 
fehér humusszal, fülük mellett égő
piros virággal.

A hágón áthaladva, tágas völgy
medencébe jutunk ; ez már a rózsák 
völgye, a Karlovói-medence. Közép
része átlag 350 m. magasságban van 
a tengerszintől és északfelé a Magas 
Balkán tekintélyes hegyláncolata ad
ja meg a hátterét. Minden oldalról 
erdős lejtők zárják el a látóhatárt és 
ebben a csöndes, széltől védett és 
mégis bőcsapadékú katlanban talál
juk a leggazdagabb szántóföldeket 
és köztük elszórtan a híres rózsás
kerteket.

Karlovska Banja falucska meleg 
fürdőjéről vette nevét, ez a karlo- 
vóiak kirándulóhelye. Innen ismét 
emelkedő úton érjük el a főhegység 
lábánál a legszebb fekvésű városok 
egyikét, Karlovót. A sok pazarul fes
tett ekhós szekér arra vall, hogy itt 
jómódú gazdák laknak. A mecset 
minarettje már rombadőlt, de azóta
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sok modern úriház épült és a turistá
kat szállodák is várják, mert innen 
indulnak a hegység legmagasabb 
csúcsai felé.

Karlovóból érdemes átrándulni 
a szomszédos Kalofer városkába. 
Innen nyílik a legszebb kilátás a 
Közép-Balkán és különösen a Jum- 
ruk-Csal csúcs felé. Innen változatos, 
növénypompás vidékeken át, szaka- 
dékos völgyek vezetnek föl a hegy
ség fő csúcsára. Az út egy szépfek
vésű kolostor mellett vezet el. Itt 
volt a bolgárok titkos összejövetele 
a szabadságharc előtt. E félreeső he
lyen senki sem figyelte őket és a 
szent énekek, meg az ünnepélyes 
lakoma után a hazafias szónokla
tokra meg a céllövésre is jutott idő.

Kalofer a Tundzsa folyócska 
pariján tekszik és már a múlt szá
zadban is híres volt posztógyártásá
ról és gombkötő iparáról. Ez is porig 
pusztult 1877-ben, de azóta újra é- 
pült. Kalofer megalapítója a monda 
szerint egy Kalifer vajda nevű vitéz 
volt, a síremlékét most is őrzik egy 
ház udvarában. A török világ vége- 
felé gazdag derbendzsik, vámszedők 
lakták. Ezek, mint a török kormány 
megbízottai a marhavásárokon sok 
vámot szedtek és ezen meg az állat
kereskedésen maguk is meggazda
godtak. Ők voltak az első polgári sor
ba fölvergődött bolgárok, akik aztán 
vagyonukat kolostorok építésére, is
kolákra és általában népük művelt
ségének fejlesztésére fordították. Ilyen 
derbendzsik más városokban is lak
tak és a képmásaikat ott találjuk meg
örökítve, a kolostorok és templomok 
falain. És most térjünk vissza ismét 
Karlovóba.

Karlovó nem régi város. A száj
hagyomány szerint törökök alapítot
ták és régebben KarliovánaK vagy 
Karlovának mondták. Száz évvel ez
előtt, Frivaldszky híradása szerint 
„8000 lélek lakja, melynek fele török, 
fele bolgár.“ A bolgár lakosság nagv- 
részét, különösen a férfiakat, 1877-

ben a bosszúálló törökök lemészá
rolták s e rémnapokat és az ötszáz 
özvegyet énekeikben még máig is 
emlegetik.

Karlovó a kertek városa. Min
denfelé vén hársfák, diók, ciprusok, 
szőlőlugasok. A lugas gerendaváza

Szőlőlugasos régi házikó Karlovóban, előtte 
típusos bolgár ekhós szekér

beleépül a házba, hogy a fölveze
tendő szőlő majd kedvesen odasi
mulva beárnyékolhassa a falat is, meg 
a háztetőt is.

Az érdekes régi törökös házak 
mellett említést érdemel a toronyóra, 
talán inkább óratoronynak mondhat
nám. Elmondhatja az is magáról, 
mint Jókai mondta Mikszáthnak a 
hányóra kérdésére, hogy „járok, ütök, 
de nem mutatok.“ Ennek a nyolc
szögletű toronynak ugyanis óramű 
van a belsejében, de mutató szám
lapja nincsen. Állítólag 1475-ben épí
tették. Minden órában üt és öt perc 
múlva, jó török szokás szerint meg
ismétli az ütést a gyöngébb figyelmű- 
ek kedvéért. Ilyenféle óra különben 
több más városban is maradt a tö
rök időkből.

A patak mellett, nagy fák alatt 
törökök kávéznak : ez itt a kaszinó 
és mindjárt árúbörze is, ha az alka
lom úgy kívánja. Odább egy vén 
malom áll, kanalasmalom. Kerékten
gelye függélyesen nyúlik le a zúgó 
patakba és a lapátok helyett jókora 
fakanalak fogják fel a víz lökéseit. 
Albániáig mindenütt megvan a vízi
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malomnak ez a furcsa ősalakja. (L. 
Nopcsa : Albanien.)

Vezetőnk most egy gyárépület 
udvarára nyit be. Köröskörül rózsa- 
párló üstök, kazánok, retorták, mind 
modern német nagyipari fölszerelés. 
Megmutatja az éppen akkor készült 
friss terményeit, mindent „megmagya
ráz“ e szó igazi értelme szerint, mert 
e modern rózsaolaj-gyáros magyar 
anyanyelvű. • • _

A reggeli napsugárral Riviera vi
rágillata, ó z  alkonyattal a Tátra hegyi 
levegője árad keresztül a kedves 
Karlovón. Német és angol turisták 
szava hallatszik. Cihogó asszonynép 
sétál a nagy utcán lefelé. Csak egy 
nagy, szomorú emlékszobornál áll 
meg némelyik. Födetlen fővel elszánt 
arcú férfialak áll a magas talapza
ton, leeresztett kezében kilőtt piszto
lya, csupa erő és vakmerőség maga 
is, pleonázmus, hogy még oroszlánt 
is állítottak melléje. Ez az emlék jel
zi, hogy itt született Vaszil Levszki,

a bolgárok szabadsághőse.
Bulgária Eldorádójábán járunk. 

Itt terem a legédesebb illatú rózsa és 
a sors úgy hozta, hogy a véres haj- 
nalú bolgár szabadság bölcsőit is itt 
ringatták. Mert, hogy az igazságnak 
is eleget tegyek, két rózsák-völgye 
van itt egymás mellett és mindegyik 
adott egy új mártírt nemzetének, Kar- 
lovó Levszkit (1837—73), a szomszé
dos Kalofer Botevet (1847—76). Innen 
vitték szét a szabadságvágyat, amely 
most ötven éve éppen olyan észre
vétlen melegséggel áradt szét, mint 
ama piros rózsák illata.

Sötét köpönyegbe burkolt fiatal
ember haladt végig egy este a rózsa
kerten. Óvatosan körültekint, belép a 
házba. A házigazda ráismer, régi jó 
barát jött, megöleli. A kis faluban 
szertefut a híre négy titokban a hű 
bolgárság közt : Itt van a mi Levsz- 
kink 1

így járt ő akkor házról-házra, fa 
luról-falura, így terjesztette titkon az 
összeesküvés szálait.

Kalofer szülötte, Botev Krisztó 
ezalatt román földre menekült és 
Bukarestben faragta, szavalta pana
szos, izgató, gyújtó verseit. Bulgária 
Petőfije volt ő, de Kossuth képmá
sával. Több ízben voltak már for
radalmi kísérletek, de mind szeren
csétlenül végződött. A Csiporovci vi
déki, osztrák támogatással indult föl
kelés 1688-ban éppen úgy zátonyra 
jutott, mint a Hadsi Demeter két zen
dülése 1867 és 68-ban. De a 19. szá
zadi szabadsághullám szellői a Bal
kánt is megébresztették.

A török rémuralom vége felé kö
zeledett. A népek erőarányai nagyot 
fordultak öt század óta. A törököt a 
háborúk, betegségek megtizedelték. 
A bolgárság ezalatt csöndes munká
val vagyont, földet szerezve, újra el
sokasodott és nagy többségbe jutott 
hódítóival szemben. A magyar sza
badságharc, bármilyen szerencsétle
nül végződött is, felejthetetlen nyo
mokat hagyott a testvérnép lelkében.
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Sokan díszmagyarban jártak, vagy 
legalább Kossuth-szakállt viseltek és 
ami tiltva volt a török földön, a szer
veződés, a nemzeti irodalom, azt 
megcsinálták menekültjeik a szom
szédos Bukarestben orosz védelem 
alatt és Oroszország anyagi támo
gatásával.

Levszki és Botev mozgalmai vé
res lázadás alakjában robbannak ki. 
A szervezett török haderő azonban 
az első meglepetések után összeszed
te magát és felülkerekedett. A soká
ig lappangó, más-más öltözetben 
hol itt, hol amott fölbukkanó Levszki 
egy áruló pópa miatt török kézre 
kerül és a bitófán végzi életét. Botev- 
nek Petőfi sorsa jutott, Vraca mellett 
esett el a török elleni harcban. Az 
1876-os év gyászéve a bolgár sza
badságharcnak.

De amit saját erejükből nem bír
tak, azt elérték két év múlva a föl
szabadító cár segítségével Gurkó tá
bornok 1878 táv jszán vérrózsákkal 
hintett úton jutott át Sipkán és a ró
zsák völgye újra a szabadság földje 
lett.

II. A madarai lovas.
Madara községből meredek he

gyi ösvényen haladunk fel a száza
dokról regélő sziklafalakhoz, régi 
bolgár fejedelmek ősi sasfészkéhez.

Amint a falu fölötti magaslatra 
érkezünk, három kis házat találunk. 
Egyik ideiglenes helyi múzeum, a 
másik kettő őrlakásul és a tudomá
nyos kutatók szállásául szolgál. A 
környező pompás hegyi rétet az ása
tások területével együtt fásítás alá 
fogták és nemzeti parkká nyilvánítot
ták.

Aki e kis házak előtt megáll, 
alig tud máshova tekinteni, mint a 
nemzeti emlékhely megragadóan 
nagyszerű sziklabástyáira. Mintha 
két Székelykő, vagy négy Gellérthegy 
volna egy végtébe rakva, egyetlen 
meredek kőfallá összeépítve. Ez a

kopár hegyorom azonban olyan vár
szerű cikkelyekre tagozódik, hogy 
szinte önként kínálkozik épülettest
nek is, anyagnak is, alaknak is, tá
maszfalnak is.

A százméteres sziklafal felső ré
sze vagy öt méternyi vastagságban 
vízszintesen rétegzetes. Ez a felsőrész 
kockaalakú kőtömbök sorozatán fek
szik ; e kőtömbök húsz méteres ré
tegét ismét bokros mélyedés választ
ja el az alatta fekvő ugyanolyan 
vastag pilléres rétegtől. A függélyes 
kőpillérek úgy sorakoznak egymás 
mellett, mint óriás cipók a p^küzlet 
polcain. A jobboldaliak párnaalakok
ká szélesednek és ezek alatt már 
nagy négyszögű mélyedések sora
koznak, akárcsak a tihanyi sziklafal 
remete-fülkéi.

Az egymagasságú üregeket lát
hatólag sziklafolyosók kötik össze ; 
itt tanyázhatott egykor a felső vár 
védőőrsége. Alattuk még szédületes 
mélység, egyetlen rétegtömbnek 50— 
60 méteres sziklafala következik. Az 
előbbi emelet kőcikkelyei itt magas 
párnaalakokban folytatódnak. Csak a 
balfelüli pásztákat osztja ketté egy 
vízszintes rétegbevágódás. A jobb
szélsők cukorsüvegalakú toronybás
tyát ölelnek közre. Ennek az előre 
domborodó kőkúpnak a természetes 
üregébe épült be az egykori vár őr
tornya. Három nagy és több kisebb 
négyzet-ablak nyílik át rajta. Nyak
törő kapaszkodón följuthatunk üreges 
belsejében egészen a felső ablakig.

Az itt leírt ötrétegzetű, szédítően 
nagyszerű oromfalnak a lábát óriási 
kőtömbök támogatják. A tövében 
pedig lejtős, füves domboldal terül 
el lefelé a kanyargó műútig. E domb
oldal zöld mezőjéből vagy húsz ke
nyéralakú, háznagyságú sziklatömb 
dudorodik ki. Az óriási kőkenyerek 
alatt következő lejtőn volt az ásatás 
a legsikeresebb. Az itt talált palota
romok, fürdőmedencék és templom
falak több egymásutáni korszak ma
radványai. Tanúbizonyságai annak.
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hogy ezen az érdekes helyen leg
alább is a törökvilág kezdetéig mindig 
volt emberi település és kultúra.

A madarai sziklafal tulajdonké
pen egy nagyterjedelmű mészkőfen- 
síknak a lépcsőfoka. Két sziklalépcső 
áll itt egyvégtében: a délibb kevésb- 
bé meredek, ez Külevcse felé ka
nyarodik, az északibb, amelyet fön
tebb leírtunk, nyugatnak tekint, Ma
dara község felé. A két sziklafal íves 
vonala a kis múzeum fölött barlan
gos sziklazugban találkozik. Ez az 
óriási kőfülke előredűlő falaival to
ronymagasságba ível az egykori temp
lom romjai fölé. Réseiben, üregeiben 
sarlósfecskék fészkelnek. Vijjogó ka
cagásuk messzire elhallatszik. Mel
lettük a toronyüreg barlangjaiban 
szirtigalamb ütött tanyát. A madárte
lep alatt, a sziklazug legmélyében 
hidegvizű íorrás fakad. Egy félköra
lakú kőfal romjai arra vallanak, hogy 
e forrás vizét itt tóvá duzzasztották 
valamikor és így biztosították a friss 
vizet a sziklavár lakói számára.

Méltó téma a költői fantáziának 
elképzelni azt, hogy milyen lehetett 
egykor ez a csodás sziklavóro? a 
tetőn emelkedő várral és a mester
séges tóba omló vízsugárral együtt. 
Egy bolgár művész, Peter Moroszov 
meg is festette ezt a fantáziás képet.

A kis házak lakóit reggelenként 
vidám katonanóta ébreszti. A szem
közti zöld oldalon trudovákok tábo
roznak. A nagy kőkenyerek alatt 
apró sátrak fehérlenek. Ott tanyáz
nak egész nyáron az ásatásokra ki
vezényelt hadi munkások, a trudo
vákok. Reggeli gyakorlat után gyep
asztalaikhoz ülnek, étkeznek s aztán 
kígyódzó sorban indulnak föl a szik
latetőre, mert most éppen ott folyik 
a várfalak kiásása.

Ha a mélyrevágódó patakvöl
gyön átkelünk, mi is áthaladunk az 
egyszerű tábortanyán és a kőkenye
reken túl megpillantjuk a meredek 
sziklafalon a telep legbecsesebb mű
emlékét, a híres madarai lovast. (Hogy
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távolabbról is észrevehető legyen, 
újabban fehér háromszöget festettek 
alája.)

Ez a hatalmas méretű dombor
mű a hódító Kurmis kánnak, máské
pen Krum bolgár fejedelemnek a 
lovas-szobra. Mögötte agárszerű va
dászeb, jobb kezében zászlós dárda, 
a balkéz a ló nyaka fölött kis csé
szét tart : ez a hatalom jelvénye. A 
ló lába alatt egy letiport oroszlán a 
legyőzött ellenséget jelképezi. Nem 
a görög állalszobrok idealizált alak
jai környezik itt a nagy uralkodó 
körvonalait. Nem is Asszíria művé
szetének mozgalmas izomállatai. A 
lovasalak maga inkább az Altila- 
kincs serlegén látható lovashoz ha
sonlít viseletében és fölszerelésében 
is. Naivan kezdetleges formák, de 
valami jóleső természetesség sugár
zik ki még a hibáikból is. Megértjük, 
megszeretjük azonnal, hiszen turáni 
művészet ez.

A hírnév múlandóságáról külö
nös. történetet mondhatna ez a szo
bor. Próbáljuk csak megszólaltatni.

Évszázadokig állt itt a puszta 
elhagyatottságban, már csak egy-két 
öreg pásztor tudott róla valamit. Az
tán jött egy haragos, turbános ember 
és megcsonkította a lovas szép ar
cát és leverte a betűket is, ahol érte. 
Azután ismét évszázadok teltek el. 
Már senki sem tudta, ki volt a szik
lába vésett lovas. Ekkor megjelent 
egy tudós német, Kanitz volt a ne
ve, távcsövet irányzott reá s aztán 
megírta a lovasról, hogy az valami 
híres római úr volt, aki egykor itt 
vadászott. Ha nem jön a német u- 
tán Fehér Géza, ma is így tudnánk.

0  azonban az alak körül látha
tó hézagos fölíratot hosszas, fárad
ságos munka árán megfejtette. Igv 
derült ki, hogy ezt az emlékművet 
Krum fia, Omortag készíttette atyja 
tetteinek, hírnevének megörökítésére. 
(Lásd : Die Inschrift des Reiterreliefs 
von Madara. Sofia, 1928. Sok kép
pel.)
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A m adarai sziklaplató foka Krum várának  rom jaival. (Fehér Géza vezetésével 
készült bolgár repülőfölvétel )

(Szilbdy Z. : Bulgária

A  m adara i s z ik la fa l A  lovas-szobor a középtő l kissé jobb ra  van  a fa lba  vésve 
(A szó fia i Nemzeti Múzeum fényképe )

(Szilády Z. : Bulgária.)
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A  m adara i sz ik lazug  je len leg i á llapotában , a fa lba  épített v á rfü lk é k k e l és b a lró l 
„a z  ő rto ro n y  “ m a ra dvá nya iva l. (Szerző fényképe.)

(Szilédy Z. ; Bulgária.)

Krum kán lovas-szobra a m adarai sziklafalon a  9. század  elejeről. (Fehér G. nyomán).
(Szilédy Z * Bulgária.)
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S zaparevo Ban ja  kisközség a R ila-hegység lábáná l (D r S chönviszky László
fényképei.)

Sztara K rcsm a (régi kocsma) G orica  B án ján a R ila-hegység közelében
(Szilády Z. : Bulgária.)

{Szilády Z. : Bulgária.)



A R ila-hegység negyedik tengerszem e (Dr. Schönviszky László fényképe.)
(Szilády Z. ; Bulgaria.)
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De van a nagy fejedelemnek 
még egy másik emléke is, amiről ed
dig senki sem tudott. Ha a bolgár 
családnak fia születik, ősi szokás 
szerint ezt a népéneket mondják el 
jókívánatul ■

Három nap és három éjjel, 
Fujdogál a fehér szellő 
Szérüs kertet fújt ki végre.
Arany boglyán j ó  p a r i p a ,
Jó paripán fényes nyereg,
A zablája fényes csillag,
Két kígyó a kengyelvasa,
És a nyereg cifra hímzett,
Rajta ül egy fiúgyermek,
A r a n y  k e h e l y  a k e z é b e n ,

Hűvös víz van a kehelyben, 
Harmatgyöngyös virág ebben.
A forrásból való a víz,
A virág a kertek alól,
Es s a p k á j á n  köröskörül

Skandinávia legészakibb részein 
táboroztunk augusztus második telé
ben. A Varanger- fjord partjai mellett 
akkor már sárgállottak a törpe nyír
fák levelei. Figyelmeztettek, hogy vé
ge az alig másfélhónapos nyárnak s 
itt van az északeurópai, jegestengeri 
tájak ősze. Rövidesen végignyargal
nak majd a sarki zord szélviharok, 
letarolják a csak bokornyira növő fák 
leveleit s hirtelen beáll a tél, a sark
vidéki tájak kilenchónapos rettene
tes tele.

Érzékeny hidegek voltak ott már 
augusztus elején is. Sátrainkban fog
vacogva bújtunk a hálózsákokba s 
hűvös eső áztatta át ruháinkat. Tá
borhelyünk közepén még éjféltájban 
is alig akartunk megválni a nyers 
nyírfából készített tűztök

Norvég társaink éppen egy ha

Százszorszépből font koszorú, 
Százszorszépből főni koszorú,
És a virág százszor mondja, 
Hogy a gyermek olyan, mint a 
Százszorszépnek szép virága.

(Strausz Adolf közlése.)

Az újszülöttet ünneplő népének 
tehát ma is a madarai lovas alak
jával, a serlegtartó fejedelem dicső
ségével jelképezi a fiú szerencséjét, 
nagy elhívatását, nemzetmentő, hó
dító reményeit. A bolgár újszülöttben 
ők ma is egy nemzeti hőst, egy új 
Krum kánt várnak.

Az ősi hagyomány, a halk, röp
ke ének így élte túl az ezereszten
dőt és a kőbe faragott emléket. A 
szobor holt igéibe újra értelmet önt 
a tudomány, a fejedelem hallgató 
alakja pedig ezeréves énekszóra csen
dül a koledások, a bolgár regősök 
ajkán.

talmas csomag újságot kaptak hazul
ról, Oslóból. Nagy örömmel bontot
ták fel a csomagokat és a fázás el
lenére is sietve teregették ki a lepe- 
dőnyi újságokat.

A legkisebb újság olvasója egy
szerre felkiált, sebesen olvasni kezd 
pattogóan kemény norvég nyelvén, 
amely olyan, mint a hullámok csap
kodása a gránitsziklán. Mi magyarok 
csak azt értjük, hogy Andrée-ról van 
szó. Aztán lefordítják nekünk is a 
hírt, megtudjuk, hogy egy norvég ha
lászhajó megtalálta a svéd Andrée 
expediciójának maradványait és a 
résztvevők jégbefagyott holttesteit. . .

Emlékezünk a rejtelmes sarkvi
dék tragikus hőseire. Hárman száll
tak fel, 1897 nyarán, a gömbalakú 
Ornen (Sas) léghajón, hogy a Spilz- 
bergákról elröppenjenek az Északi-

Az északskandináviai Jeges-tenger mellékén.
Irta : VARGA LAJOS dr.
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Sarkra. Nyomukveszett.
Es ime, a derék norvég halász

hajó most, harminchárom év múltá
val, reátalált a Fehér-szigetek tájékán 
csekély holmijukra és jégbefagyott 
hulláikra.

A hős svéd mérnök a sarkvidé
ki légörvényeket és légáramlatokat 
akarta felhasználni arra, hogy segít
ségükkel elérje a Sarkot. Pedig jó! 
tudta, hogy az akkori gömbalakú lég
hajók tartós utazásra nem alkalma
sak. A Sarkok, az Észak titokzatos 
lelke kerítette hatalmába*őt és társait.

. . .  A tábortűz nyírfaágai pattog
va válnak lánggá, majd parázzsá. 
Mi pedig nem is olyan nagyon mesz- 
sze Andrée megtalált holttestétől, 
arról a titokzatos erőről kezdünk be
szélgetni, amely olyan keményen von
zotta magához a kutatók tudásszom
jas lelkét.

A titokzatos Észak fagyos vilá-' 
gának lelke megérthetetlen, mint sok
sok más lélek ezen a világon !

Ám kétségtelen, hogy rrtegvan, 
létezik. Hiszen ott láthattuk minden 
legegyszerűbb norvég halászház falán 
a két nagy norvégnek : Nansen-nek 
és Amundsen-nek arcképét. Mind a 
kettőn a norvég arcvonások kemény, 
dacos elszántsága és küzdeni akará
sa világok Nansen a sarki tájak dia
dalmas felkutatója, Amundsen pedig 
mind a Déli, mind az Északi-Sark 
meghódítója volt. A norvégek nem
zeti hősei.

A háborgó sivár Varanger-fjord 
piciny halászvároskájában, Vac/soben 
áll árván, elhagyottan az a hatalmas 
vasárbóc, amelyet Nobile tábornok 
építtetett, hogy Italia nevű léghajó
jával itt kiköthessen. Ám a heves 
sarki viharok megakadályozták eb
ben. Csak a városka felett repült el 
s a vadsőiek hiába készültek lelkes 
fogadtatására.

Kis expedíciónk norvég vezető
je sokáig beszélt Észak titokzatos 
leikéről.

Elmondja, hogy számos közép

európai barátja van, akik nem tudják 
megállani, hogy legalább 2—3 éven
ként egyszer fel ne hajózzanak az 
Északi fokig, vagy a Spitzbergákig. 
Mindig örömmel térnek vissza hazá
jukba, de aztán bizonyos idő eltelté
vel megfoghatatlan vágy szádja meg 
őket, hogy újra fellátogassanak a rej
telmes Északra.

Sokan azt hiszik, hogy talán az 
Éjféli-Nap csodálatostüneménye vonz
za oda az embereket. Az a csodá
latos jelenség, amikor a Nap heteken 
és hónapokon át az égboltozaton 
marad.

Egyik norvég társunk annak a 
merész véleményének ad kifejezést, 
hogy sokunkban még benne él a 
jégkorszak ősemberének átöröklött 
szelleme. Mert a jégkorszak kegyet
len hidegében lett az ember Homo 
sapiens-szé . ..

Gondolatainkba merülve alig 
vettük észre, hogy az izzó parazsat 
is belepi lassanként valami finom ha
mu ruha s a széles Varanger-fjord 
bejárata felől jeges szél süvölt. A 
még mindig eléggé világos éjfél s a 
Sark fagyos lehellete sátrainkba ker
getnek.

A Lappföld gazdasági viszonyai.

Ezen a földön már hiába keres
sük azokat a csodálatosan szép, 
gleccserekkel borított alpesi tájakat, 
amelyekben éjjel-nappal gyönyörköd
tünk, mialatt a gyorsvonat egy napon 
át Oslóból Trondhjemig röpített, vagy a 
négy napon át, amíg gőzhajónk Trond- 
hjemból Tromsőn át Hammerfestig 
hozott. Nem kereshetjük itt azokat a 
vakmerő meredekséggel égbenyuló 
havasokat sem, melyek a fenséges 
Lofot-szigeteket alkotják, sem azokat 
az örök hóval és gleccserekkel tar- 
kázott nagyszerű hegyeket, melyek a 
gyönyörű Lyngen-fjordot amfiteátrum- 
szerűen bekerítik.

A Lappföld hegyeinek szagga
tottsága, alpesi csipkézettsége csak a
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fjordokat bezáró sziklafalakon van 
meg. Ha nagy fáradsággal, több órai 
mászással felkapaszkodunk a fjordo
kat övező sziklahegyek peremére, 
akkor a szárazföld belseje felé egyen
letes fennsíkon siklik végig tekinte
tünk. Az az érzésünk, hogy ezen a 
fennsíkon jó paripával akadály nél
kül egyfolytában végigvágtathatnánk.

Pedig nem tehetnénk meg ezt, 
mert a fennsik belseje felé mély pa
takok, folyók vágták be magukat az 
ősi gránitba, gneiszba és kristályos 
palába. Az asztalszerű fennsíkon is 
háznagyságú sziklák állanak egymás 
hegyén-hátán. Mind a kifogyás ered
ményei ezek az óriási kőmezők. A 
fennsíkok magasabb részein hatal
mas hófoltok, sok helyen pedig már 
gleccserek trónolnak, mint valami ir
datlan méretű vaskoronának szabály
talan ékszerei . . .

Mert itt fenn fekete minden. A 
kristályos palák feketeszínűre festőd- 
tek az évezredek folyamán. A grá
nit is csak ott bronzvörös, ahonnan 
nemrégen valamelyik hegydarab ’zu
hant alá a mélységbe, apró dara
bokra törve. Növényzet nincsen s 
még a kőlakó zuzmók sem merész
kednek ilyen magasra. Pe.dig alig 600 
—1000 m. magasan vagyunk a ten
ger színe fölött. Persze nem szabad 
elfelejtenünk, hogy nagyon magasan 
Északon járunk már, túl a 70. széles
ségi fokon I

A silány nyírfaerdők, inkább 
nyírfabozótok, messze lemaradtak a 
fjordok védett helyein. Olyan az e- 
gész terület, mint valami kősivatag, 
hammada.

Semmi élőlény nincs itt. A no
mád lappok is messze járnak taránd- 
szarvas csordáikkal, ahol akad még 
zuzmó, ennek az állatnak a legfon
tosabb tápláléka. A norvégek és a 
leielepült lappok pedig lent élnek a 
tenger partján vagy a folyók szűk 
völgyeiben.

Természetesen ennek a terület
nek, melyen elférhetne csaknem egész

nagy-Magyarország, legnagyobb része 
teljesen használhatatlan. Mintegy 90 
százaléka hasznavehetetlen terület. 
Nem terem rajta semmi gabonanö
vény. A fjordok mellett, vagy a Lapp
föld belsejében láttam ugyan néhány 
tenyérnyi zabvetési, de ez mégjulius 
végén is csak akkora, mint a mi őszi 
vetésünk november végén.

A burgonya is csak nagyon jó 
földben terem meg itt-ott szegénye
sen. Akkora területen látható csak, 
mint nálunk egy-egy falusi virágos 
kertben. Úgy is ápolják, mint nálunk 
a kerti violát, vagy petúniát. Csak 
julius végén virágzik. Nagy dolog volt, 
amikor egyik vezetőnk egy marék 
diónagyságú idei burgonyával aján
dékozott meg bennünket.

A mezőgazdaság tehát úgyszól
ván semmi. Van némi erdőgazdaság, 
de ennek jövedelmei még az erdő
gondnokságok fizetéseit, költségeit 
sem fedezik. Az állam erősen ráfizet. 
Az erdőgondnok egyetlen feladata az, 
hogy a meglévő roppant silány erdő
ket az elpusztulástól megóvja.

A gyér lakosság főfoglalkozása 
a tenger és a folyók mellett a halászat. 
A fjordok partjait főleg a norvégok 
lakják, akik nagyon élénk halászatot 
űznek. A halat frissen leszállítják 
Európa déli városaiba s az u. n. 
„friss norvég hal“, főleg pedig a ka- 
beljau (tőkehal, Gadus morrhua L.) 
messze földön híres.

A partmenti helységeknek saját
ságos, kellemetlen szagot kölcsönöz 
a sok halzsírgyár. Ezek gyártják a 
„csukamájolaj“-at a tőkehal májából. 
1929-ben mintegy 80 millió tőkehal 
került hálóba. Nagyon híres a tava
szi norvég heringhalászat is. A szi
geteken és a szűk fjordok partjain 
külön halászfalucskák létesültek, a- 
melyekben csak tavasszal és nyáron 
van élet. Lakóik messze déli Norvé
giában élnek s csak tavasszal népe
sítik be a falucskákat, amikor a he
ringhalászat megindul. Ilyenkor az
tán velük jön a lelkész, orvos és e
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gyéb hivatalos személyzet is.
Nagyon fontos a szárított hal ké

szítése-is. Az összefogott halakat vagy 
a kősziklákra teregetik, vagy hajszá
rítókon szárítják. A Nap a csupasz 
sziklákon csontkeményre szárítja a 
halakat. Ez a norvég „klippfisk“.

A hatalmas, fából készült hal-, 
szárítókon szárított hal a tör-fisk. 
Ezeket a fából készült halszárítókat 
mindenütt lehet látni ; olyanok, mint 
a mi nagy ruhaszárítóink s különös 
képet nyújtanak, amikor a  szennyes
ruhához hasonló, karhosszúságú és 
fejüktől megfosztott kettévágott halakat 
ide-oda lóbálja a szél.

A szárított hal főleg a norvégiai 
Lappföld (Finnmarken) fontos kiviteli 
cikke. Főleg Dél-Európa államaiba : 
Olasz-, Spanyolországba, Portugáliá
ba és Afrikába szállítják, ahol külö
nösen a nagyböjtök alkalmával rop
pant kedvelt eledel. Főzés előtt víz
ben megpuhítják, megsózzák, s azu
tán készítik el, mert itt szárítás előtt 
csak a sziklán szárított halat sózzák 
meg kissé.

Saját szükségletére mindenki, bár
hol és bármikor halászhatik. A hal 
a legfontosabb népeledel ebben az 
országrészben is.

A Lappföld belsejének folyami 
és tavi halászata is számottevő. Leg
fontosabb hal a lazac. Ez a gyönyö
rű és pompás húsú hal ívásra a fo
lyók felső részeire hatol. Csapatai 
különösen julius és augusztus havá
ban vándorolnak felfelé s ilyenkor a 
folyók medrében nagy kiterjedésű la- 
zacfogó-berendezések láthatók min
denütt. Finom világos-piros húsa pe
dig még a lappoknak is Ínyenc fa- 
lata. Oslóban 9 —10 pengő egy kiló 
lazac. A füstölt lazachús vékony sze
letei ott vannak a vaj, tojás, sajt, 
gyümölcsíz és rénszarvashús mellett 
minden előkelő ház és étterem reg
geliző és uzsonnázó asztalán.

Kitűnő a főtt lazac is. A frissen 
fogott lazacot sós vízben megfőzik s 
ilyenkor a húsa megfehéredik, pom

pás ízűvé, omlóssá, puhává válik. 
Olvasztott vajjal leöntve, mellette sós
vízben megfőtt burgonya, fejedelmi 
eledel.

A letelepült lakosság a halászat 
mellett némi állattenyésztést is űz. 
Legősibb a rénszarvas tenyésztése. 
Ezt azonban csak a nomád lappok 
űzik. Vad rénszarvas már alig van s 
csupán a lappföld belsejében, Keuto- 
keino környékén tartanak nyilván 
néhány vadon élő rénszarvas-pél
dányt.

A letelepedett lappok és norvé
gok legfontosabb tenyésztett állata a 
szarvasmarha, juh és kecske. Ezeket 
nyáron szabadon engedik a legelőkön. 
Nyakukra kolompot kötnek, hogy 
a gazdájuk megtalálja őket. Felügye
let nélkül csatangolnak mindenfelé, 
keresve roppant silány, a sziklák re
pedéseiben növő táplálékukat.

Az a norvég és lapp, akinek 
hat tehene van, gazdag ember szám
ba megy. A legeltetés azonban csak 
addig tarthat, amig le nem hull az 
első hó. Már pedig ez szeptember
ben megtörténik. Ettől kezdve takar
mánnyal etetik állataikat, földből vagy 
tőzegből készült alacsony istállókban 
egészen május közepéig.

Csakhogy a takarmány szűkösen 
van. A nedvesebb folyóvölgyek rét
jein gyatra fű nő. De ezt is megbe
csülik a lappok. Gondosan körülke
rítik s augusztus elején kaszálják le. 
Megszárítása igen nehéz a sok eső 
miatt, hiszen itt már augusztusban 
ősz van.

Sokszor megtörténik, hogy a 
hosszú és kegyetlen állandó sötétség
gel súlyosbított télen elfogy minden 
takarmány. Az állatokat le kell vág
ni s a szegény lapp ember családjá
nak semmije sem marad. A kormány 
ilyenkor hatalmas teherhajókon kül
di délibb tartományokból a száraz 
szénát. A messzi kikötőkből piciny 
rénszarvas-szánokon vagy málhás- 
lovakon és szarvasokon szállítják a 
szénát a tartomány belsejébe.
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Az ember itt már nem ura, ha
nem szolgája a természetnek.

Ezért mi is. akik a Lappföld ter
mészeti viszonyait kutatjuk, minden 
érdeklődésünket arra a kérdésre is 
fordítjuk, hogyan élnek itt maguk az 
emberek ? Mert a természeti viszo
nyok hihetetlen zordsága ellenére is 
aránylag elég sok ember él ezen a

nyomorúságos területen. Az egész 
Lappföld területe kereken 350.000 
km2, lakóinak száma pedig 55.000.

A lakosság legérdekesebb nép
eleme a lapp. Azért főleg ezeket fi
gyeltem egész lappföldi utunkon s 
hazájukról és róluk igyekszem némi 
képet adni a következőkben.

Perzsia.
Irta : SOMOGYI JÓZSEF dr.

Egy hires francia bölcselő meg
állapítása szerint az emberiség fejlő
désének a legbiztosabb zsinórmérté
ke az. hogy miként tudja biztosítani 
a tér feletti uralmát, — másszóval, 
hogy mennyire fejlett a közlekedés. 
Ha elfogadjuk ezt a megállapítást, 
úgy korunkat majdan kétségtelenül 
az interkontinentális közlekedés ko
rának keresztelik el. A közlekedési ‘ 
technika rohamos fejlődése teszi le
hetővé azt, hogy ma az öt földrész 
egymással élénkebb és sokkal állan
dóbb kapcsolatban van, mint égy 
századdal ezelőtt Nyugateurópa szom
szédos országai voltak. S ez a fejlő
dés hozza magával azt, hogy az 
Európán kívüli földrészeknek eddigelé 
félreesőnek tekintett országai is egy
másután kapcsolódnak bele a világ
forgalomba és lényeges tagjaivá lesz
nek a világgazdaságnak. Amig a múlt
ban e területek csupán a gyarmato
sító nagyhatalmak politikájának já- 
léklapdái voltak, addig ma elsősorban 
forgalmi és gazdasági jelentőségüknél 
fogva emelkednek jelentőségre.

E megállapításunk talán egy or
szágnál sem annyira helyes, mint 
Perzsiánál. Amióta Cgrus Kr. e. 550- 
ben az iráni fensikon megalapította 
az első árja birodalmat, ez az ország 
állandóan az emberiség politikai ér
deklődésének központjában állott: az

ókorban, mint félelmetes hódító, a 
közép- és újkorban pedig a legtöbb
ször mint meghódított. Történetírás és 
meseirodalom állandóan ébrentartot- 
ták a nyugati világ érdeklődését e 
hatezeresztendős nemzet iránt, ám 
gazdasági jelentőségre csak napjaink
ban emelkedett, amidőn az új ener
giaforrásokat kutató nyugati technika 
hatalmas petroleumtelepeket fedezett 
fel Perzsiában és amióta az ország 
déli partvidéke a Brit Szigeteket In
diával egybekapcsoló interkontinentá
lis légiforgalmi útvonalnak állomása 
lett. Tanulságos lesz ezért megismer
kednünk ezzel az országgal, népével 
és gazdasági erőforrásaival.

I.

Egy pillantás Ázsia politikai tér
képére megérteti velünk ennek az or
szágnak nagy politikai és gazdasági 
jelentőségét, s egyben viszontagságos 
múltját is. Négy nagyhatalom veszi 
körül Iránt: északról az orosz, dél
ről az indiai, keletről a kínai, nyu
gatról a török. A XIX. század elejéig 
a perzsáknak a mongol hódítás és 
Törökország világhatalommá való 
emelkedése folytán csak keleti és 
nyugati szomszédjaikra kellett tekin
tettel lenniök, attól fogva pedig az 
északi és déli szomszédok érdekel
lentétének malomkövévé lesz orszá-
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guk. A modern Európa érdeklődésé
nek középpontjába ugyanis a napo- 
leoniháborúk folyamán kerül Perzsia. 
A XIX, század fordulóján a francia 
hódító Indiát akarta megtámadni a 
szárazföldről, hogy így kényszerítse 
térdre legfélelmesebb ellenségét: a 
brit birodalmat, mert tengeren a küz
delem teljesen kilátástalan volt szá
mára. Tárgyalásokba ereszkedethezért 
a cárral, hogy Perzsián keresztül tá
madja meg Indiát. Mikor az angolok 
ennek hírét vették, 1800-ban John 
Malcolm kapitányt misszióval Tehe
ránba küldték a sáh barátságának 
megnyerésére. Malcolm sikerrel vé
gezte feladatát : a sáh megígérte, hogy 
nem támogatja a francia ügyet. Idő
közben északról az orosz hódítás 
egyre nagyobb súllyal nehezedett 
Perzsiára: nemcsak Georgiát foglalták 
el, de Perzsia északi részeit, így Ör
mény-országot is. Minthogy pedig Per
zsia képtelen volt ellentállni, 1828-,ban 
a turkománcsáji békében lemondott e 
területekről és egyben kapitulációs 
szerződést kötött a győzőkkel: ennek 
értelmében az orosz alattvalók Per
zsiában területenkivüli jogokat élvez
tek. Nagybritannia és a többi nagy
hatalom csakhamar hasonló szerző
dést kötött a sáhhal. Az oroszok hó
dítása Középázsiában lassanként mai 
területére zsugorította össze Perzsiát, 
s mikor a sáh megkísérelte, hogy 
Afganisztán rovására kárpótolja ma
gát, Nagybritannia fordult ellene fegy
verrel 1856-ban. Tisztán a brit-orosz 
féltékenységnek volt köszönhető, hogy 
a következő időszakban Perzsia meg
maradt független országnak. A két 
oldalról fenyegető nyomás azonban 
felébresztette a perzsák nemzeti ér
zését. Még a múlt század derekán 
Perzsiában középkori állapotok vol
tak. Járható útja alig volt, az egész 
forgalmat nehány nyomorúságos pos
taló és öszvérkaraván bonyolította le 
hetenkint 100 mérföld átlagos sebes
séggel ! A sáh teljesen önkényesen 
kormányzott, a közigazgatás egészen

korrupt volt. Csupán nehány, Euró
pában nevelkedett perzsa agitált az 
alkotmányos kormányforma érdeké
ben. Mikor 1896-ban meggyilkolták 
Nászireddin sáhot, utódja, a gyenge 
Muzaffareddin alatt a visszaélések 
olyan nagy felháborodást váltottak ki, 
hogy 1906-ban a nemesek kénysze
rítették a sáht alkotmány kibocsájtá- 
sára. Utódja : Mohammed Ali meg
kísérelte az alkotmány eltörlését, ami 
háromévi küzdelmet vont maga után 
azzal az eredménnyel, hogy a sáh 
lemondott és a tizenkétéves Szultán 
Ahmed követte a trónon. E küzdelem 
közepette történt 1907-ben, hogy a 
két ellenfél : Nagybritannia és Orosz
ország a köztük levő évszázados ve
télkedés megszüntetésére szerződést 
kötött, amely Perzsia északi felét az 
orosz kereskedelmi befolyás zónájába 
utalta, a beludzsisztáni határ mellett 
egy kis területet brit befolyásnak en
gedett át, az ország délnyugati részét 
pedig semlegesnek nyilvánította.

E szerződés nagyon megdöbben
tette a perzsákat, annál is inkább, mert 
az oroszok komolyan nekiláttak, hogy 
a szerződés, szövegén túlmenőleg, 
annektálják Eszakperzsiát, ami a vi
lágháború bekövetkezte nélkül két
ségtelenül sikerült is volna nekik. — 
Érthető, hogy ez a sok megalázás 
nagyon elkeserítette az epen akkortájt 
alkotmányos küzdelmeiket folytató 
perzsákat és egyre többen rokonszen
veztek a németekkel.

A világháború folyamán az ön
magát védelmezni nem tudó Perzsia 
hadszíntér lelt. Északi részét a törö
kök szállották meg azzal a céllal, 
hogy Perzsián keresztül megteremtsék 
a központi hatalmak számára Afga
nisztánnal az összeköttetést; a Karún 
folyó völgyét pedig angol csapatok 
szállották meg, hogy biztosítsák a 
petróleumkutakat. A bolsevizmus ki
törésekor az oroszok kivonullak Észak- 
perzsiából. Az így támadt vacuumot 
az angolok siettek betölteni s 1919 
végén azzal a tervvel állottak elő a
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teheráni kormánynál, hogy ellátják 
az országot pénzügyi tanácsadóval 
és közigazgatási tisztviselőkkel, egy 
katonai bizottság pedig kezébe venné 
a hadsereg szervezését az ott állo
másozó angol csapatok bevonásával. 
De e terv ellen oly nagy volt a per
zsák ellenszenve, hogy a miniszter- 
elnök vonakodott a parlament elé 
terjeszteni.

1920 tavaszán Denikin orosz el
lenforradalmár tábornok flottája el
szabadult Bakuból, ahol a bolsevi- 
kiek fogva tartották és a perzsa En- 
zelibe menekült, ahol internálták. A 
bolsevikiek erre megjelentek Enzelí 
előtt és bombázták a kikötőt. Az ott 
állomásozó angol csapatok parancsot 
kaptak arra, hogy ne támadják meg 
a bolsevikieket, hanem vonuljanak 
vissza Kazuinba. A perzsák ekkor 
visszautasították az angol egyezmény- 
tervezetet azzal, hogy az angolok 
megígérték, hogy megvédelmezik őket, 
de Ígéretüket nem váltották be.

Az oroszokkal vívott küzdelmek 
vezettek Perzsia új korszakához, Riza 
khán trónraléptéhez. Riza khán, aki 
Mázenderánban egyszerű parasztszü
lők gyermekeként született, azidőtájt 
a kozák hadosztály tisztje volt. Ezt 
a hadosztályt küldték Teheránból az 
oroszok kiűzetésére, akik Enzeli bom
bázása és Denikin hajóinak biztosí
tása után elfoglalták Rest városát. Az 
oroszok legyőzték ott a perzsa had
erőt, amely Kázvín felé menekült az 
angol csapatokhoz : az angolok gond
jukba vették a szervezetlen tömeget 
és visszaállították a fegyelmet. 1921 
februárjában azután Riza a kozákok 
élén Teheránba vonult, kezébe ra
gadta a kormányt és új kabinetet 
alakított, amelyben hadügyminiszter 
lett, de hamarosan az egész politika 
irányítását magához ragadta. A gyen
ge sáhhal, Szultán Ahmeddel olyan 
ellenséges viszonyban volt, hogy ez 
utóbbi jobbnak látta Parisba mene
külni, ahol később meg is halt. 1925 
őszén Riza detronizálta a sáhot és

vele az 1779 óta uralkodó Kadzsar- 
dinasztiát és maga lépett a trónra 
Sah Riza Pehlevi néven. Az új sah 
erőskezű uralkodónak bizonyult, aki 
a központi kormány tekintélyét a har
cias törzsek meg-megújuló felkelései
vel és zendüléseivel szemben is tudja 
biztosítani. Külpolitikailag Musztafa 
Kemáléhoz hasonló sikereket ért el. 
Megszüntette a kapitulációkat, ren
dezte a Nagybritannia által támasz
tott pénzügyi követeléseket, helyreál
lította a jó viszonyt Irákkai, Nagybri- 
tanniával pedig rokonszenvező poli
tikát folytat : igy elősegíti az Anglo- 
Persian Oil Company működését. 
1930-ban pedig megállapodást kötött 
az Imperial Airways-szel, a brit légi 
forgalmi vállalattal, amelynek értel
mében a Perzsa-öböl partján állomás 
létesült a London—Karachi brit légi- 
forgalmi útvonalon. Uralkodása alatt 
Perzsia a Népszövetségnek is tagja 
lett.

II,
Földrajzilag Perzsiát három vi

dékre oszthatjuk: északi része az 
Elburz hegyláncáig a Káspi-tó parti 
öve, középső része az úgynevezett 
Perzsa Központi Fennsik úgyszólván 
az egész országot magába foglalja, 
mig délen egy keskeny öv alkotja a 
harmadik részt : a Perzsa öböl vidé
két, amelynek évezredek óta első
rendű közlekedésföldrajzi és katonai 
jelentősége van.

A Káspi-tó vidéke egy körülbe
lül 560 km. hosszú öv, amely kele
ten Aszterábád város közelében kez
dődik és félköralakban vonul nyugat 
felé Ásztara városáig és a Talís- 
hegységig. Délről teljesen körülfogja 
az Elburz meredek hegylánca, amely 
helyenként csupán néhány km. szé
les, függélyes mészkőszirtekből alko
tott övvé szorítja össze, mig más 
helyütt 32 km. nyíre is kiszélesedik

A tó felől erős északi szelek 
hajtják a csapadékkal terhes felhő
ket az Elburz felé, amelyen felszáll-
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va, csapadékukat leejtik és évenként 
átlag 120—200 cm. mennyiségű eső
vel öntözik a partvidéket. Nem is 
csoda, .hogy bőséges, buja erdők te
nyésznek ott és ez övben terül el 
Perzsia ieggazdagabb és legsűrűbben 
benépesült mezőgazdasági vidéke. 
Nyáron a nedves hőség Bengálhoz 
teszi hasonlóvá e vidéket, .mig ősz
től tavaszig a partmenti síkság szaka
datlan mocsárrá változik, télen gya
kori faggyal és hóval. Ez a partmenti 
vidék tehát egészségtelen éghajlatú, 
lakossága rengeteget szenved a ma
láriától.

Az Elburzró\ számtalan folyó és 
patak ömlik a Káspi-tóba. Partjaik 
áthatolhatatlan sűrű növényzettel 
vannak borítva és a tó partjához 
érve, amelyet a szél és hullámok 
munkája széles dünékké alakított, 
sekély és kiterjedt lagúnákat alkotva 
rakják le iszapukat és zárják el az 
utat a helyi hajózás elő!. E lagúnák 
közül a két legnagyobb a Pehleví 
(Erzelí)-laguna nyugaton és az Asu- 
rádá-öböl a tó legdélkeletibb sarká
ban. A folyók bővelkednek halban, 
de sajátosképen a tóparton nem buk
kantak sem halra, sem más vízi ál
latra.

A parti lakosság részint váro
sokban, részint falvakban lakik, fő- 
foglalkozása a földmivelés, s csak 
kisebb mértékben űzi a legeltetést, 
az erdőirtást és a halászatot. Egyes 
helységekben az erdőktől nem mész- 
sze agyagfalú és zsindelytetejű há
zakban laknak, de helyenként kiter
jedt erdőség szakítja meg a szántó
földeket és vonul a tópartig, ahol a 
falvak tisztásokon épülnek és fahá
zakból állanak, meredeken lejtő te
tőkkel, helyenként cölöptalapzaton. 
A falusi lakosság sok rokonszenves 
vonást őrzött meg a régi világból, 
nagyon udvariasak, asszonyaik pedig 
messze földön híresek szépségükről 
és választékos öltözködésükről : tár
sadalmilag nagy szabadságnak ör
vendenek, így fátyol nélkül is sza

badon járhatnak-kelhetnek. Nyár ele
jén a legtöbb falusi a hegyek közé 
vándorol nyájával és cókmókjával, 
amelyet hátasállatai cipelnek s ott 
maradnak mindaddig, amig a nagy 
hőség meg nem szűnik, amikor visz- 
szatérnek a síkságra, hogy idejében 
learassák az őszi rizst. A rizs ott 
a főkereskedelmi árúcikk : kivitele 
Oroszországba irányul. A tóparton 
terem ültetvényeken és a parttól be
felé mesterségesen öntözött földeken. 
A fensíkon, közel a hegyek lábához, 
gabonát, gyapotot és babot is ültet
nek, azonkívül lent és cukornádat 
is, ez utóbbi kettőt egyaránt termesz
tik otthoni fogyasztásra és kivitelre. 
Igen bő a dohánytermés is : a leg
nyugatibb partmenti tartomány : Gilán 
szolgáltatja a Perzsiában elfogyasz
tott egész cigarettadohány mennyisé
get, évenként mintegy 3500 tonnát. 
Régóta hires e vidék gyümölcséről 
is, főleg narancsáról és citromjáról, 
de még a banána is megterem, ha 
télen át kellőleg gondozzák. A friss 
és szárított gyümölcs kivitele első
sorban Oroszországba irányul. A he
gyek között vadon is sok gyümölcs 
terem, így a gyalogszeder olyan bő
ségesen tenyészik e partmenti tarto
mányokban, mint sehol egyebütt a 
világon. Gilán és Mázenderán tarto
mányokban évszázadok óta termesz
tenek epret, a selyem pedig az első 
cikk volt, amelyet Perzsia nyugatra 
küldött. A selyem helyszíni előállí
tása ma már jelentéktelen, ezzel 
szemben a selyemgubó kivitele év- 
ről-évre növekszik s ma már 2100 
tonnát ér el évenként. A teát a XX. 
század elején hozták be Kínából és 
termesztik a hegyek lábánál kis ül
tetvényeken. A tealevél minősége 
kitűnő s a kormány nemrégiben kí
nai szakértőket hivott meg, hogy a 
helyi lakosságot jobb előkészítési el
járásokra tanítsák meg.

A tómenti erdőségek vegetációja 
époly sűrű, mint a trópusokon, ám
de a fafélék európai jellegűek: így
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a tölgy, & bükk, a szil s a puszpáng, 
mocsaras vidéken pedig az égerfa. A 
sövények és a füves területek bő
velkednek vadrózsában, páfrányban 
és hasonló növényekben. A fa mi
nősége elsőrendű, a puszpángfák 
máshol nem tapasztalt nagyságot ér
nek el. A helyszínén alkalmazható 
munkaerő is jó, mert a síksági és a 
hegyvidéki ember egyaránt kitűnő 
favágó, — ám az erdőgazdálkodás 
visszafejlődőben van, mert a Kauká
zuson keresztül a szállítás nagyon 
nehéz. Az egyetlen erdei ipar a fa
szén előállítása.

Két főút vonul a hegyeken át a 
tópartra, egy . harmadik út a parton 
húzódik végig, egybekötvén Aszfárát 
Aszterábáddal. Oroszország közel
sége nagyon előmozdítja a kereske
delmet. Gílán tartomány fővárosa : 
Rest a legfontosabb város e vidéken. 
A főkikötő az ettől 12 mf.-nyire észak
ra fekvő Pehleví (Enzelí), amelyet 
kétoldalt egy-egy földnyelv oltalmaz. 
E kikötőn keresztül bonyolódik le az 
Oroszországgal való kereskedelem 
legjavarésze. Az orosz császári kor
mány még annak idején modern ki
kötőt épített ott, amelyet csak a szov
jet adott át a perzsa kormánynak 
1927 október 30-án. A tópartmenti 
perzsa városok kavicsos utcáikkal, 
cseréptetejű házaikkal és vörös tég
lából épült hatoldalú mecset-mináret- 
jeikkel teljesen elütnek Perzsia más 
részének városaitól.

A parti övei délről az Elburz 
hegylánca veszi körül 16—48 k.n. 
távolságban a parttól : vonulatát csak 
a Gurgán völgye szakítja meg Asz- 
ierábádon túl, hogy ismét megjelen
jék abban a hegyláncban, amely 
Khorászán tartománytól északkeletre 
kezdődik és délkeleti irányban vo
nul a turkomán-sikság és a sivata
gok közölt. Az Elburz legmagasabb 
csúcsa az 5670 m. magas Demávend. 
A hegység faunáját az ibex, a hegyi 
juh, a vadkecske és a medve kép
viseli.

Északkeleti Khorászán párhuza
mos hegyláncai között fensíki völ
gyeket találunk 1200 m. magasság
ban a tenger színe fölött : ezeket 
hegyi patakok öntözik, mély szaka
dékok szabdalják keresztül s apró 
falvak környékezik. Ezeket a völgye
ket 3300 m. magas hegyek veszik 
körül, amelyeken csak nagyon gyér, 
vagy épen semmi vegetáció sincsen. 
Kopár, szürke homokkő-szirtjeiken 
turkornán rablók és gyilkosok talál
tak búvóhelyet az oroszok transkas- 
piai hódításaikat megelőzően, de ma 
már nyomuk sincs. A khorászáni 
fensíkot alkotó emez óriási hegység
tömbnek a szerheddi hegyvidék, Mek- 
rdrrtól északra a folytatása. Attól 
délre húzódik Perzsia két nagy si
vatagja : a Dest-i-Kevír és a Dest-i- 
Lut mintegy 800 km. hosszúságban. 
Csak keskeny öv választja el egy
mástól e két, sólerakodásban gaz
dag, 300 m. tengerszínfeletti magas
ságban fekvő mélyedést. E sólerako
dások különösen az északi sivata
gon ; a Desl-i Kevíren oly kiterjedtek, 
hogy egyes kutatók sóstengert gya
nítanak e vidéken, feltevésüket a helyi 
hagyomány is támogatja. A déli si
vatag : a Dest-i-Lut kevésbbé sós és 
homokos : forró, száraz szél fúj ott 
csaknem állandóan, hatalmas dom
bokká tornvosítja fel a homokot és 
szárazságával állandóan kellemetlen
kedik embernek, állatnak egyaránt. 
A Dest-i-Lut délen Bám falujáig ter
jed. E helység 225 km.-nyíre fekszik 
északkeletre Kirmániól s habár ma 
nincs semmi jelentősége, egy évszá
zaddal ezelőtt még Perzsiának leg
nagyobb erődítménye volt.

A Perzsa öbö/től 320 km.-nyire 
északra fekszik Kirmán városa, „a 
biztonság lakhelye“ és Carmania 
egykori tartomány fővárosa. Híján 
van szép épületeknek, mert máig sem 
heverte ki azokat a pusztításokat, 
amelyeket akkor szenvedett át, ami
dőn a rettenetes Aga Wluhammed 
hhán na! szemben védelmezte a
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zendzs Lulf Ali, aki óit keresett me
nedéket, s midőn sikerült egérutat 
nyernie, Aga Muhammed, a Kadzsar- 
dinasztia első uralkodója, a város 
lakóin töltötte ki bosszúját. A város 
közelében találjuk az u. n, „Haja- 
don-erőd“ romjait, amelyet még a 
Kr. u. III. században emelt Ardesír, 
aki Perzsiái megszabadította' a part- 
hús igától. Kirmán a központja a 
szőnyegiparnak: modern szőnyegei 
közül különösen egy darab világ
hírű, amely 250 fejet ábrázol, prófé
ták, királyok és politikusok- főit az 
ország történetének minden korából. 
Kirmán, amely 1800 m. t. sz-feletti 
magasságban fekszik, fontos közle
kedési gócpont is : ide futnak össze 
azok az útvonalak, amelyek egyfelől 
Mekránbó\ észak-déli irányban Ba- 
sakirden át Bender Abbászba, más
felől északnyugatra visznek Jezd és 
Kásán városain át. Ez utóbbi útvo
nal magas, javarészt terméketlen 
hegyvidéken vezet keresztül t a Kuru 
Kuh (Száraz Hegy) Kdsdntól nyugat
ra 3660 m. magas.

Jezd városát az „áhítat lakhe
lyének“ hívják. Az odaérkező utazó 
helyesnek is találja e költői elneve
zést, látva a számos, minárethez ha
sonló magas tornyot a város felett. 
Ezek azonban szélkúrtők s nagyon 
is világi célt szolgálnak : a szelet ve
zetik le a házakba, amelyeken épül
tek, mert nyáron Jezd nagyon foiró 
hely. Jezd a székhelye Perzsia ősi 
vallásának: a két istenség (Áhura- 
mazda és Áhrimen) tiszteletén ala
puló zoroaszteri hitnek. Perzsia föld
jén manapság már csak két közös
ségét találjuk ez ősi hitnek, Kirmán 
és Jezd városaiban. Ma már megle
hetős biztonságban élhetik életüket, 
de még nem is olyan régen sokat 
kellett szenvedniök a muszlim vak
buzgóság kitöréseitől.

A Jezden és Kásánon át Tehe
ránba vivő útvonal egy másik állo
mása Kum 145 km.-nyire fekszik délre 
a fővárostól, az onnan Jszfahánba

vivő útvonalon. A Teheránból oda
igyekező utas mór a várostól jókora 
távolságra aranyozott dómot pillant
hat meg : a síiták nyolcadik imámjó- 
n ak : a Meshedben eltemetett Rizá- 
nak nővére nyugszik alatta. Festőies 
Kum városa, ősi falaival, hosszú ba
zárjával és régi hidjával; de époly 
szennyes is. Fátima szelleme a hit 
szerint hetenként ellátogat Meshed be, 
fivérének sírjához.

Kumtól északra fekszik az El
burz déli oldalán a főváros: Tehe
rán, 480 km.-nyire az egykori fővá
rostól : lszfahániól és 800 km. nyíre 
Boghdádió\. Mély, iszapos áiok veszi 
körül, amelyet helyenként színes 
csempekapuk szakítanak meg. Maga 
a város sajátságos keveréke a régi 
és az új építkezési stílusoknak. Északi 
része az Újváros, modern épületek
kel ; ott van a kereskedelemnek a 
központja. Főtere: a Majdán-i-Tup- 
kháne festőies látványt nyújt a ka- 
ravánszerájok stílusában épült háza
ival és hatalmas parkírozott térségé
vel. Az Újváros egves épületei — 
így a posta- és táviróügyi miniszté
rium — teljesen európai mintájúak. 
Nagy európai kolónia él az Újváros
ban a követségek körül : főképvise
lőik az angolok. Az Újvárostól telje
sen elüt az Óváros, bolthajtásos, fél
homályos bazáraival. Teheránnak ma 
mintegy 250.000 lakosa van s Per
zsiának legnépesebb városa. Törté
neti és művészeti jelentősége azon
ban jóval mögötte van Iszfohánénak, 
a Szefevida-dinasztiá fővárosáénak. 
Mintegy háromszáz esztendővel ez
előtt parancsolta meg a nagy Abbász 
sáh építőmestereinek, hogy számára 
fővárost emeljenek, azóta Iszfohán 
úgy maradt, ahogyan megépítették.

Iszfahán fekvése sokkal festőibb, 
mint Teheráné. Nagy gyümölcsösker
tek veszik körül, amelyeket sebes- 
vizű folyó fog be két bolthajtásos 
híddal. A folyón túl síkság terül el, 
amely nyáron sivatag, de tavasszal 
zöldelő kert. A látóhatárt mind a

MAGVA!
■ oofMiA
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négy oldalról fantasztikus alakú he
gyek alkotják. A természet halvány 
színárnyalatokkal — szürke, sárga és 
rózsaszín — vonja be a környéket. 
S a kertek halványszínű lombozata 
és a város lapos tetői felett emelked
nek Abbász sáh mecsetkupolái és 
mináretjei, — silhouette-eik oly fino
mak, színárnyalataik oly választéko
sak, hogy az utazó az első pillanat
ban szinte néma áhítattal tekint kö
rül. Az épületeknek az ég kékjéhez 
hasonló halvány türkiszkék tetőit me
részvonalú és ragyogószínű berakoti 
csempék ékesítik. De ha Iszfahán 
szép kívülről, nemkevésbé csodálat
raméltó belülről. Különösen királyi 
méltóságú főtere : a mecsetek és pa
loták közt elterülő Majdán. Ott emel
tette Abbász sáh királyi palotáját : 
az Ali Képit, annak hatalmas erké
lyéről : a Tálárról pompás látvány 
nyílott azoknak a külföldi követek
nek a szemei elé, akik már akkor 
bemerészkedtek Perzsiába. Jobbkéz- 
felé a Maszdzsid-i-Sáh[ pillanthatták 
meg, bejárata előtt mély vízmeden
cével, amelyben visszatükröződnek a 
kupolák és a mináretek. Balkézfelé 
hatalmas kapu nyit utat a bazárok
hoz, míg az Ali Képivé 1 szemben 
emelkedik a Sejkh Lutfulláh-mecset: 
kapuját pompás faience, sárga dóm
ját finoman mintázott fekete és sok
színű csempe diszíti, — valóban tün
dén látvány. A Tálár alatt boltíves 
folyosó vezet a palota külső térsé
géhez, majd elhagyott udvarokon 
keresztül visz az út egy nagy kertbe, 
a közepén hosszú, keskeny meden
cével, ahol a „negyven oszlop csar 
noka“ : a Csihil Szutun emelkedik. 
Tulajdonképen csak húsz oszlopa 
van, a másik húsz csak a perzsák 
költői képzeletében van meg, no meg 
a medence víztükrében, amely visz- 
szatükrözteti a hosszú oszlopsort. 
Véghetetlenül finomvonalúak a tetőt 
alátámasztó nyúlánk, karcsú pillé
rek, mindegyikük egy-egy külön élő
fából van kifaragva. A festett és ara

nyozott mennyezet alatt mély, árnyas 
fülke rejtette magában a trónust. A 
bolthajtás felső része számtalan apró 
tükörrel van berakva, amelyek egy
ként tükröztetik vissza a napfényt, a 
fal és a mennyezet gazdag díszítmé
nyeit s kívülről a kert zöldjét. A Csi
hil Szutun belső nagy termét és kam
ráit pompás perzsa festmények ékí
tik. Ugyancsak az Ali Képi palotá
tól nyílik Iszfahán főútvonala, a hí
res Csehár Bágh (négy kert), amely 
Ali Verdi khán hidjáig vezet. Árnyas 
fasorai mögött apró boltok és kávé
házak sorakoznak egymás mellett. 
Az egész útvonalat a Medresze-i-Sáh 
Huszejn uralja, egy másik nagy me
cset, amely vetélkedik úgy kiterjedés
ben, mint ékítményeinek pompájában 
a Muszdzsid-i-Sáhba\. A nagy ud
vart szelíd vízmedencéi/el és erdei 
fáival bolthajtásos épületek veszik 
körül, ezek mindegyikét középen ha
talmas, zárt boltíves folyosó szakítja 
meg,' amelyeket mesteri kidolgozású 
csempe borít. Az ábrázolás és a szí
nek finomsága, a fehérbetűs felira
tok a sötétkék alapon, indákkal és 
más virágdíszekkel egybeszőve s fe
lettük a kupolák és mináretek ragyo
gása a napfényben, — mindez felül- 
mulhatatlanul pazar látvány a szem
nek. Szép csempe díszíti a város két 
másik nevezetesebb épületét: a Há- 
run Vilájet sirkamráját és a mellette 
levő mecsetet is : ezek a város egy 
másik negyedében vannak. Külön 
negyedét alkotják /szfahdnnak a ba
zárok. Kupolás és boltíves utcák vég
telen hosszú sorai ezek, közöttük 
egy-egy mecsettel és sírbolttal, ame
lyekhez csempével borított és öntött 
vassal kirakott kapuk vezetnek.

Vessünk egy pillantást Nyugat- 
perzsiáxa is. Tangisztán hegyvidéké
től északra Bakhiijár tartomány szi
vében Iszfahánon túl terül el a Kuh- 
i-Reng (Színes Hegy), vagy Dzsihán- 
bin („világlátvány“) nevű hegycso
port, csaknem 3900 m. magasságban. 
Erről folyik a Perzsa öböl felé a Ká-
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run-folyó, regényes szépségű tájakon 
keresztül. Ha északra a lurisztáni he
gyeken keresztülhaladunk, több kis 
kiterjedésű, de magas hegyláncot ta
lálunk Kirmánsáh és Hamadán kö
zött: legmagasabb csúcsuk az Elvend- 
hegy uralja Hamadán városát és az 
odavezető főútvonalat. Még észa
kabbra következik a még hegyesebb 
Ázerbejdzsán-tartomány: legmaga
sabb csúcsa : a 3300 m. magas Szá- 
hend-hegy uralkodik úgy az Urmia- 
tó, mint a kis távolságnyira fekvő 
Tebriz városa fölött. Ázerbejdzsán 
tartomány legszélsőbb északkeleti 
csücskében, ott, ahol Transzkauká- 
zia, Örményország és Perzsia talál
koznak, fekszik a 4880 m.-nél ma
gasabb Ararát-hegy, ahol a Biblia 
szerint Noáh bárkája fentokadt az 
özönvíz után.

A nyugatperzsa hegyvidéknek 
sok, történelmi nevezetességű városa 
van. Délen Siráz a legnagyobb kö
zülük. Sirázt az utazó először a 
„Tang-i-Alláhu Akbar“ („Alláh a 
legnagyobb“-hegyszoros) néven - is
mert hegyek közt áthaladva pillant
ja meg. E hegyeket azért nevezték 
el így, mert feltételezték az utazóról, 
hogy amint közöttük áthaladva meg
pillantja a várost, annak csodás szép
sége annyira elragadja, hogy ámula
tának önkénytelenül is az „Alláhu 
Akbar!“ felkiáltással — amely Ke
leten széltében-hosszában használa
tos — ad kifejezést. E hegyek közül 
széles gyalogút visz be a városba : 
ezt zöld síkság veszi körül, amely 
minden oldalon kiterjed a terméket
len hegyek felé. Siráz hajdanában 
hires volt virágoskertjeiről : ezek kö
zött irta meg a két halhatatlan per
zsa lírikus költő anthologiáit : Szadi 
„Busztán“-ját („Kert“) és „Gulisztán“- 
ját („Rózsáskert“), Hafiz pedig „Dí
ván -ját („Anthológia"). Még ma is 
láthatók e kertek egykori szépségé
nek nyomai, Sza dí és Hafiz sírjával. 
Bazárja nem érdekes ; közönséges 
európai portékával van tele. Pedig

hajdanában pezsgő élet volt S/rdzban, 
amit bizonyít a költő felkiáltása is :

„Kairó és D am aszkusz csupán vásárterek. 
Csak Siráz a város /“ (S za ’dí)

Eszakfeié Lurisztán tartományon 
keresztülhaladva, az Elvend-hegy tő- 
szomszédságában fekszik 1830 m. 
magasságban Hamadán, a klasszi
kus ókor Ekbaianaia. Utcái keske
nyek és — még a keleti városokhoz 
képest is — feltűnően piszkosak. Jó
formán egy szép épülete sincsen. 
20,000 főnyi lakosságából mintegy 
2000 zsidó. Egy régi zsidó hagyo
mány a hamadáni nagymecset mellé 
helyezi Eszter és Mordekháj sírjait, 
miért is igen régtől fogva zsidó za
rándokhellyé is lett a város.

Perzsia legészaknyugatibb része 
Ázerbejdzsán tartomány ; fővárosa 
Tebriz, a klasszikus ókor Taurisza. 
egy, az Urmia-tóig terjedő síkságon 
fekszik, amelyet narancs- és vörös- 
árnyalatú hegyek vesznek körül. Rég
től fogva Tebriz egész Perzsia leg
fontosabb kereskedelmi gócpontja. 
Utcái szegényesek és szűkek, lakó
házainak zöme egyemeletes és ala
csony. Két érdekessége van : A 
Maszdzsiá-i-Kabud, vagy „Kék Me
cset“, amelyet zománcozott mozaik
járól hívnak így, s az Ark, vagy 
„Fellegvár“, amely ma arzenálnak 
használatos. Gyakorta szenvedett a 
város heves földrengésektől : ezek 
nagyon megrongálták a „Kék Me
cset“ falait és kupoláját.

A Perzsa Központi Fennsíktól ke
letre terül el az óriási kiterjedésű 
Khorászán tartomány. Ennek főváro
sa : Meshed, alacsony dombokkal 
övezett fennsíkon fekszik; különö
sen a délfelől érkező utazót kapja 
meg a város szépsége. A középen 
egy nyárfával beültetett térségen kar
csú mináretet pillantunk meg egy 
aranyozott és egy másik, ennél na
gyobb türkiszkék kupolával : Riza 
imámnak, a síiták nyolcadik imám- 
jának híres mauzóleuma ez, a síita 
muhammedánok legfőbb zarándok
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helyeinek egyike. A várost árok és 
szárított agyagból épült falak veszik 
körül. Főterének közepén modern 
zenekari állványt emeltek s a teret 
a főépületek veszik körül, amelyek 
közül kiemelkedik az Ark a főkor
mányzó székhelyével. Bazárai kiter
jedtek, szélesek és jól épültek. Orosz 
áruk meilett főárucikkük a helyi 
gyártású szőnyeg Széles, festői út 
szeli keresztül a várost északról dél
re : közepén patak csobog. A Mau
zóleum feletti része a Bálá Khtábán 
(„Felső Sétány“), az azalatti része a 
Fáin Khiábán („Alsó Sétány“). Mes
hed lakosainak számát mintegy 
70,000-re teszik, de ezenkívül évente 
körülbelül 30,000 zarándok is meg
fordul a városban.

A Perzsa Központi Fensíklói dél
re terül el az ország harmadik öve: 
a Perzsa öböl partvidéke. A Satt al- 
Arabnál : a Tigris és az Eufrates tor
kolatánál kezdődik és az Omani ö- 
bölben a Gwatar torkolatánál, Brit- 
India határán végződik. Kél szakasz
ra oszthatjuk : az egyik a tulajdon- 
képeni Perzsa öböl parividéke a 
Satt al Arabtól Bender Abbászig■ fő
kikötője a Sr'rdztól délnyugatra fek
vő Busír; a másik Bender Abbász- 
tól terjed Bnt-Indiáig, ez voltaképen 
az Omani öböl partvidéke, de egy
szerűség okából rendesen a Perzsa 
öbölhöz tartozónak veszik, amelynek 
keleti folytatása. Legfontosabb Kikö
tője Bender Abbász. elsőrendű köz
lekedésföldrajzi és stratégiai jelentő
ségű hely : a Perzsa öböl déli nyitá
sánál fekszik, ahol az Omani félszi
get délnyugatról bekeríti az öblöt. A 
partvidéknek nagy s egyre növekvő 
gazdasági jelentősége van : ott van 
a világ legfejlettebb gyöngyhalászata, 
ahol a világ igazgyöngyének három
negyedrészét halásszák ; onnan szár
mazik a világ datolyatermésének kö
rülbelül ugyancsak háromnegyedré
sze ; petróleumtermése is igen jelen
tékeny, mert évi átlagban 6 millió 
tonnára tehető.

De még nagyobb a partvidék 
forgalmi jelentősége. A nyugati világ 
kereskedője évezredek óta a távol
fekvő, mesésen gazdag Indiába igye
kezett eljutni. Ezt az utat rés/int a 
Vörös-tenger, részint a Perzsa Öböl 
érintésével lehette meg. Mikor Kr. e- 
lőtt négy évszázaddal Nagy Sándor 
flottája szelte végig az öblöt, már 
ősrégi tengeri ut volt. Egy ékírásos 
szöveg Ur királyának korából : Kr. e. 
2400 körüli időből, már megemlíti 
Magan (Oman) hajógyárait a Perzsa 
öböl mentén. Nagy Sándor említett 
indiai expedícióját követőleg pedig 
Kr. u. 116-ban Trajanus római csá
szár flottája haladt végig a partok 
mentén, mindenütt pusztításokat vé
gezve, India felé s csakis a császár 
korai halála akadályozta meg, hogy 
a római lobogót nem tűzték ki az 
indiai partokon. Újabb jelentőségre 
emelkedik a partvidék az újkorban, 
a nagy felfedezések idején. 1498-ban 
a portugál Vasco da Gama eljutott 
Indiába Afrika megkerülésével. Nyolc 
esztendővel később honfitársa : Al
fonso Albuquerque felhajózott a Per
zsa öböl mentén Muszkatig, minden 
útjába eső kikötőt kirabolva, lako
saikat pedig vagy megölte, vagy 
megcsonkította. Sikerült is megvetnie 
lábát a partvidéken, ám a portugál 
uralom gyarmatosító tehetség híján 
csak rövidéletü volt. 1622-ben, tehát 
egy évszázaddal később, az angol 
flotta a perzsák támogatásával kiűz
te őket Hormuz szigetén épült fel
legvárukból. Azok között, akik e har
cokban lelték halálukat, volt William 
Baffin, a hires sarkutazó : sírját ma 
is láthatni Kism város közelében. 
De alig űzték ki a portugálokat, 
nyomdokukban máris megjelentek a 
hollandok a partvidéken. „Igen ke
gyetlen és vérengző néppé váltak“ 
— Írja róluk egy angol kereskedő 
162^-ben — „s csak nemrégiben is 
ez országrészekben oly embertelen
ségeket követtek el, legyilkolva min
denkit, akit csak találtak, lett légyen
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az barát vagy ellenség, hogy az e- 
gyenesen elrémítő Isten és ember 
előtt.“ Megtelepedtek Bender Abbász- 
ban, Kbaradzs-szigeten és más pon
tokon, de másfélszázaddal később 
ők is elveszítették kereskedelmi tám
pontjukat az öböl mentén és 1765- 
ben visszahúzódtak onnan. Nem 
sokkal a hollandok letelepedését kö
vetően 1644-ben a franciák is meg-, 
vetették lábukat az öböl mentén. 
Eleinte csak keveset haladtak előre, 
de midőn Bonaparte Naooleon 1798- 
ban megtámadta Egyiptomot, ‘a Per
zsa öböl az angol-francia tengeri há
borúnak keleti hadszínterévé váll. 
mígnem Mauritius szigetének 1810- 
ben bekövetkezett átadása a franci
ák részéről — a szigetet az Indiából 
tengerészeti és szárazföldi haderő élén 
odaküldött Abercromby tábornok vet
te birtokba — véget nem vetett a 
franciák tevékenységének a Perzsa 
öbölben.

De a brit tengerészetnek, arrvely 
attól kezdve a helyzet ura volt, to
vábbra is akadt dolga. Az arab ka
lózok, akik a középkor óta állandóan 
nyugtalanították a hajózást, komoly 
veszedelemmé váltak a XIX. század 
elején. A brit-indiai hadiflotta éppen 
akkortájt volt alakulóban s hamaro
san alkalmuk nyílott tevékenykedni 
az öbölben. Ennek eredményeként 
az arab part mentén minden egyes 
törzs főnökével békét kötött Nagy- 
britannia. amely szerződést 1835-ben 
tengeri fegyverszüneti szerződéssé 
változtatták : ezt eleinte csak 6 hó
napra kötötték, de állandóan meg
újították 1853-ig s attól fogva is ér
vényben van mind a mai napig. Mi
után a kalózkodást meglehetősen 
véres küzdelmek árán sikerült el
nyomni, az angolok a rabszolgake
reskedelem kiirtásához fogtak hozzá. 
1838-b an a rabszolgákat véglegesen 
felszabadították az összes brit terü
leteken ; ez idő után nekiláthattak a 
Perzsa öböl mentén is a rabszolga
kereskedelem elnyomásához. Munká

juk nem volt könnyű, mert semmifé
le segítséget sem kaptak más euró
pai hatalmak részéről, sőt egyes or
szágok egyenest nehézségeket tá
masztottak nekik. 1841-ben még vagy 
13,000 afrikai rabszolgát hoztak a 
perzsa öbölmenti kikötőkbe, de húsz 
éiv leforgása alatt a brit kormány 
egész sereg egyezményt kötött a 
rabszolgakereskedelem elnyomására 
Perzsiával és a Perzsa öböl mentén 
minden parti törzs főnökével, — ám 
a rabszolgakereskedelem végleges 
megszüntetésére ^csak 1892-ben ke
rült a sor, amidőn a brüsszeli érte
kezlet „Általános Aktája“ (Acte Ge
neral de la Conference de Bruxelles) 
etekintetben összhangot teremtett más 
nemzetek politikájával is. Mikor azután 
a XIX. század utóján a rabszolga
kereskedelem jóformán teljesen meg
szűnt, a brit tengerészet a fegyver
kereskedelemre fordította figyelmét, 
amely elsőízben 1879-ben a harma
dik afgán háború alatt öltött vesze
delmes arányokat: akkor jöttek rá, 
hogy a Perzsa öböl érintésével nagy- 
mennyiségű fegyvergyutacsot, sőt tü- 
zifegyvert is szállítottak Afganisztán
ba. Ez a kereskedelem a XIX. szá
zad végefelé olyarányúvá fejlődött, 
hogy súlyos gondjává lett úgy a 
perzsa, mint a brit-indiai kormány
nak. T íz éven keresztül a brit hadi
hajók állandóan résen voltak, meg
állítottak és átkutattak minden bár
kát, amelyről feltehető volt, hogy e 
kereskedelem részesei voltak. Végül 
is 1912-ben az európai hatalmak kö
zött diplomáciai megegyezés tette le
hetővé, hogy a fegyverkereskedelmet 
csirájában fojtsák el : ez idő óta jó
formán teljesen meg is szűnt.

Azután elkövetkezett a világhá
ború, amely ismét kidomborította a 
Perzsa öböl katonai jelentőségét. 
Csapat- és hadiszerszállító hajók 
végtelen sora szelte át az öblöt s 
hogy az 1914-től 1920-ig terjedő hat 
esztendő folyamán csupán egyetlen 
egy -hajó7 szenvedett hajótörést az
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öbölben, az a perzsa és arab rév
kalauzok nemzedékeken keresztül 
öröklött ügyességén kívül főleg an
nak a tökéletes világítótorony- és vi
lágítóbójarendszernek volt köszönhe
tő, amelyet a brit kormány közvet
lenül a világháború kitörését mege
lőzőleg létesített az öbölben. Ám a 
Perzsa öböl katonai jelentősége nem 
csökkent a háború befejeztével sem.

A békeszerződések révén Alagybritan- 
nia mandatárius hatalma lett az öböl 
északi partvidékének : /ráknak s így 
még több érdeke fűződik ahhoz, hogy 
katonailag mennél teljesebben uralja 
ezt a fontos tengerrészt, hiszen az 
angol mandatárius területekről Indiá
ba vivő legrövidebb útvonal bizton
ságáról van szó.

Könyvek.
Szilády Z oltán  : Bulgária. 448 1., 330 kép

pel, 4 színes és 16 fekete műlappal.  2
térképpel. Budapest. 1931. Szerző kiadása.
A mai rohanó és pénztelen világban szo

katlan gonddal és terjedelemben megirt h a 
talmas kötet Szilády új könyve. Olvasása 
közben nem tudjuk eldönteni, mi bilincsel le 
inkább :  a szerző bámulatos sokoldalúsága-e, 
vagy pedig élvezetes, keresetlen e lőadásm ód
ja. A természet és az ember világának rop
pant területeiről gyűjt egybe rengeteg mon
danivalót s ezt az óriási anyagot könnyed 
modorban, szinte csevegésszerűen közli. A 
szigorú szaktudós talán kifogásolná az anyag 
elrendezésének látszólagos ötletszerűségét; túl 
heterogén jellege miatt nem is fogadná el 
„ tudományos“ szakm unkának. A könyv való
ban nem is a tudomány specialistái szám ára 
készült, bár rengeteg olyan értékes, sőt jó
részt teljesen új s a szerző éles szemét di
csérő adat, művelődéstörténeti, néprajzi, gaz
dasági és tájrajzi önálló megállapítás talál
ható benne, amely a szaktudósok szám ára 
is gazdag forrásul kínálkozik. Ez külön érde
me a könyvnek. Legfőbb érdeme szerint azon
ban a művelt nagyközönség asztalára kíván
kozó, a szó igazi értelmében vett komoly 
népszerű munka.

A mű három könyvre és számos apró 
fejezetre tagolódik. A mozaikszerűen egymás 
mellé sorakozó néhány oldalas fejezetek mind
egyike önmagában  is befejezett egész ; egy- 
egy tarka miniatűr, gazdag tartalom riport- 
szerűen könnyű köntösben A mai ember — 
sajnos — nehezen vállalkozik arra. hogy egy 
csaknem  450 oldalas könyvet végigolvasson, 
ha  azonban  ezt a munkát bármelyik oldalán 
felüti, egyetlen rövid fejezeten át is kap va
lamit, ami teljes — ha mást nem. egy kis 
zsánerképet — s akkor biztos, hogy szándéka 
e l lenére 'apránkinG elo lvassa  a többit is.

A könyv első része egy sereg útikép. A 
szerző azon az  útvonalon, amelyen maga u ta
zott, végigviszi olvasóját Bulgária földjén. A 
dunai városok tarka képe, a Fekete tenger 
parti tájai, a rózsaligetek és  dohányültetvé
nyek hazája, vagy Plovdiv nyugateurópai m é
retekben kibontakozó ipari élete elevenedik 
meg ezekben a fejezetekben, de a számos 
ősi rom, az egymásra következő kultúrák év
ezredes emlékei minduntalan a múltba c sá 
bítják a szerzőt és az o lv a s ó t ; igy lesz ez 
az első könyv — mint cime is hirdeti — „uta
zás a jelenben és a m últban“.

.A második könyv az utazás p il lanatké
peit, a röpke benyomásokat elmélyíti : bevisz 
a kulisszák mögé. .Bulgária és a bolgárok*, 
ez ennek a fejezetcsoportnak a cime s hogy 
mi mindent ölel fel, azt ezen a szűk helyen 
ta’án  legjobban az egyes fejezetcímek felso
rolásával jelezhetjük. (Állam és államfő. — 
A Coburg-ház. — Bolgár egyház. — Bolgár 
iskola. — Közművelődés. — Városok egykor 
és most. — Az őstelepülés. — Falusi á llapo
tok. — Kereskedelem- — Állatvilág. — Állat- 
tenyésztés, halászat.  — Kiima és növényélet.
— Bulgária fái és erdőségei. — Földművelés.
— Kertészet, gyümölcstermelés. — A bolgár 
föld története. — Ásványértékek, vizierő. — 
A bolgár ipar. — Műizlés, képzőművészetek.
— A bolgár Nemzeti Múzeum — A szófiai 
Néprajzi Múzeum. — Népviselet. — Bolgár
ország lakossága. — A bolgárság mint nép
faj. — Népjellem.— Népszokások. — Az ős
vallás maradványai.  — Népünnepségek. — 
Halál-temetés-túlvilág- — Ősi szertartások, 
varázslatok. — Tájszerűségek. — Bolgár írás 
és nyelv. — Régi bolgár népköltészet. — Bol
gárföldi törökök. — Nemzetiségek. — Pomá- 
kok és pavlikánok) Ebben a mintegy 160 ol
dalas fejezetcsoportban a komoly érdeklődő 
kötetekkel felérő tömör összefoglalást kap a



306 A F Ö L D G O M B

bolgár táj és bolgár nép természeti, gazda
sági, társadalmi, néprajzi és kulturális viszo
nyairól.

A harmadik könyv a bolgár szellemi élet
tel (a bolgár irodalom története, a bolgár tu
dományosság, a bolgár zene. táncok, hang
szerek, s'b.) időszerű kérdésekkel (területi és 
nemzetiségi kérdések, a makedón probléma, 
külföldi bolgárok, stb ), részben pedig a m a
gyar-bolgár vonatkozásokkal (magyar utazók 
bolgár földön, m egyar-bolgár nyelv- és fajro
konság, bolgár-magyar történeti érintkezések, 
rokonság néprajzi alapon) foglalkozik, azon
ban néhány — főleg a bolgár hegyvidéken 
tett — kirándulás útirajza is élénkíti. Külö
nös figyelmet érdemelnek á néprajzi fejeze
tek, főleg a legutolsó, am e ly b o n 'a  székely
bolgár rokonság újabb megerősítést nyer tár
gyi alapon.

Nagy mértékben emeli a munka értékét 
bámulatosan gazdag képanyaga. A 2ü m ű

mellékleten kívül 330 jól elhelyezett szöveg
ábra disziti a könyv lap ja i t : nagyrészük ere
deti fénykép, de a szám os — főleg néprajzi 
vonatkozású — ügyes rajz is kellemesen tá
mogatja az olvasót az amúgy is könnyű szö
veg megértésében.

Közhelyként hangzik, ha egy munkát hé
zagpótlónak nevezünk, pedig Szilády könyve 
valóban az. Nagyon is kívánatos lenne, ha 
közelebbi és távolabbi szomszédainkról lenne 
még egynéhány olyan alapos és mégis a 
nagyközönség széles rétegei szám ára  hozzá
férhető könyvünk, mint amilyet Szilády irt 
Bulgáriáról és a bolgárok derék népéről Kü
lönösei méltányolnunk kell szerző áldozat
készségét,  hogy a mai nehéz viszonyok kö
zött saját k iadásában  jelentetett meg ilyen 
nemcsak tartalmilag kiváló, de külső köntö
sében is gazdag kiállítású munkát.

Mendöl T.

Apró közlemények.
AZ ANGOL KIKÖTŐK.

Az angol kikötők aránylag kis partvona
lon annyira össze vannak  zsúfolva, munká- 
jok mögöttes területüknek annyira kusza gaz
dasági érdekszálaihoz fűződik, hogy nagyon 
nehéz őket működésterük szerint szétválasz
tani és csoportosítani. Schullze az angol ki
kötőknek három főtipusát különbözteti m e g : 
a városi kikötőket, az ipari kikötőket és a 
szénkikötőket.

A városi kikötők szerepe, hogy valamilyen 
nagy város élelmezésének ellátásáról gondos
kodjanak. Ebbe a csoportba tartozik Leith 
(Edinburgh) és legfőképen London. London 
jelenleg több mint 8 millió ember ellátásáról 
gondoskodik, kifejlődését azonban elsősorban 
nem ennek a szerepnek köszönheti London 
a XVI11. század folyamán mint kereskedelmi 
kikötő lendült fel. Kereskedelmi szerepe csak 
kifejlődésére nyújtott alkalmat s hogy ma 
Európa első és legforgalmasabb kikötője, 
azt már elsősorban mögöttes területén levő 
népessége hatalmas besűrűsödésének köszön
heti. Régi virágzásának keresetforrásai ma 
már nagyon lehanyatlottak, de különösen 
visszaesett reexportáló szerepében. Mindenek
előtt a kontinens iparának fellendülése suly- 
totfa keményen, azután az európai államok
nak a tengerentúli területekkel való közvet
len összeköttetéseinek nagyarányú megnöve
kedése Nemcsak a kontinens kikötői leltek 
veszedelmes versenytársai, hanem az  angli

aiak között sok nagyranőtt kikötő akadt az 
idők folyamán, kikötőberendezései sem tud
nak a modern idők követelményeinek úgy 
megfelelni, mint régen és ami a legfontosabb 
— ipartelepei kivándoroltak, vagy szétván
dorollak az anyaország területén. Londont a 
külkereskedelem tekintetében a kontinens 
nagy kikötői is nagyon megközelítették 1925- 
ben a behozatal és kivitel tonnaértéke Lon
donban 17.161.000, Hamburgban 15792.000, 
Anversben 17.017.000, Rotterdamban 16.059 000 
tonna volt.

Elvesztette London a XIX. század végéig 
fenntartott gyorsárú és személykikötő jellegét 
is. A romlandó anyagok és a személyek rö- 
videbb, illetve gyorsabban célhoz vezető uta
kat választottak. így pl a könnyen romlandó 
hal Grimsbyből, a francia eredetű zöldségfélék 
Southamptonon át érkeznek, a személyforga
lom pedig a Southamptonlől és Newhaven- 
től kezdve a Doverig, illetve Harwichig ter- 
iedő partvonalon bonyolódik le.

A városi kikötők elsősorban a lakosság 
szükségleteinek fedezéséről gondoskodnak és 
azt az élelmiszerek, luxustárgyak, a posta, 
személyek stb. szállí tásával szolgálják. Ezzel 
szemben az ipari kikötők forgalma a legtöbb
ször egész hajórakományokat kitevő tömeg
árukból áll. A behozatalban nyersanyagok, a 
kivitelben gyártmányok szerepelnek Pl Glas- 
gowba érceket hoznak be, fémgyarlmányokat 
és kőszenet visznek ki, Liverpool és Man-
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ehester gyapotot, fát, petróleumot hoz be. gé
peket és textilárukat exportál ; Bristol fát, do
hányt, petróleumot importál és hasonlóképen 
gyártmányokat szállít ellenértékű! érte szét. 
Hullnék len behozatala különösen nagy, ki
vitelében a szén, vászonárú, a gépek és a 
kémiai anyagok a legfontosabbak. Middles- 
boroughnak ásványokra van szüksége, hogy 
fémipari gyártmányokat exportálhasson. Az 
ipari kikötőkben aránylag sokkal kisebb te
rületet foglalnak el a raktárak, mint a városi 
kikötőkben, mert a tömegárukat a hajóürből 
menten vasúti kocsikba döntik át.

A szénkikötőknek nagyon jellemző sa já 
tosságuk, hogy partjaik hosszában nagy te
rületet foglalnak el a párhuzam os vasúti vo
nalak, ahová a szenet szállító tehervonatok 
befutnak. A világ egyetlen kikötőjében sem 
rakodnak annyi szenet, mint Cardiffben, de 
igen jelentékeny rnég a szénszállítás Newport, 
Penarlh, Barry, Port Talbot, Neath, Swansea, 
Llanelly, Burry Port, Kidwelly kikötőiből is. 
Ezeknek a kikötőknek a legnagyobb része a 
Great Western Railway bir tokában van.

Néhány különböző típusú angol kikötő 
összes forgalma 1000 tonnákban és 1000 ster
ling értékben 1925-ben a következő volt :

Tonna : Érték :
London 34 359 745.426
Southampton 18 538 93 095
Hull 9.030 115.083
Glasgow 9.100 87.5' 0
Liverpool 26 278 579.680
Manchester 5.658 115.649
Bristol 4.383 38 589
Newcastle 12,717 36.496
Cardiff 12.790 27.598

Köztudomású és szinte közhellyé lett 
már. hogy az angol kikötők és velők Nagy- 
britannia is, fejlődését, nagy tengerentúli ke
reskedelmét és ezen át az ország világhatal
mát is elsősorban helyzetének, különösen a 
kikötők létesítésére alkalmas helyzetének kö
szönheti. Anglia jelentékeny kikötői mind a 
folyók tölcsértorkolataiban keletkeztek. Évszá
zadokon keresztül ez a természet nyújtotta 
előny virágoztatta fel a  szigetország kereske
delmét és tette részben lehetővé kikötőinek 
virágzó kialakulását.  De ez az előny már a 
múlté. Ez a helyzet csak addig volt előnyös, 
mig a nagy világjáró hajók meg nem szület
tek. Ma már a tölcsértorkolatokban fekvő 
régi kikötőket a modern hajók egyáltalában 
nem. vagy csak nagy költség és időveszteség, 
esetleg veszedelem órán tudják megközelí
teni. London kikötőjének ma mór az a gyenge 
oldala, hogy a tölcsértorkolat csatornája se
kély, a mélyebbre merülő hajóknak csak nagy 
elővigyázaltal és csak alkalmas időben lehet 
zátonyrafutós nélkül messzebb felhatolni rajta, 
de a London alatt fekvő Gravesand kikötőjét 
minden veszedelem nélkül megközelíthetik. 
A London felé igyekvő tengerjáró hajóknak

Gravesand kikötőjében vezetőt kell fogadni, 
hogy a csatorna szeszélyes helyein átjuthas
sanak dagály idejében, hosszú ideig, amig 
elég mély hajózóutat nem tartottak nyitva, 
meg sem kísérelhették London elérését. A 
George docknak 1921 júliusában való meg
nyitása előtt a  19.000 tonnánál nagyobb tér
fogatú hajók nem futhattak be London kikö
tőjébe, hanem az alati 42 km-rel a Tilbury 
docknál kellett rakodniok. Újabban a Thamest 
egészen Woolwich-ig a tavaszi viz és apály 
idejére 9.15 m-re kimélyítették s ma a 30.000 
tonnás hajók is feljuthatnak a City alatt 10 
km-re épült George dockba A l i m  mély
ségre merülő hajók dagály idején az Albert 
dokkot közelíthetik meg. Nemcsak London, 
de majdnem mindegyik angol kikötő sa já 
tossága, hogy újabb időben a rakodás helye 
a történelmi kikötőtől mindinkább lejebb hú
zódik a tölcsértorkolat mentén. A dokkokat 
is mindinkább távolabb és távolabb állítják 
fel a régi központoktól, hogy nagyobb víz
mélységet és az építkezésre elegendő teret 
nyerhessenek. A londoni kikötő lefelévándor- 
lásához egészen hasonló a bristoli kikötő is. 
Közvetlenül Bristol alatt a domborzati viszo
nyok lehetetlenné tették nagyobb kikötő me
dence létesítését s ezért le kellett húzódni 
azokkal az Avon torkolata közelébe, ahol 
!877-ben és 1908-ban építették meg a z t é k é t  
medencét amelyik Bristol csaknem egész 
tengerbnlúli áruforgalmának cseréjét lehetővé 
teszi.

Glasgow kikötője a többiekkel ellentétben 
az idők folyamán folytonosan felfelé vándor
lásában fejlődött ki. Glasgow első kikötője 
Ayrshire partján írvinnél keletkezett 65 km-re 
a várostól. A XVII. század folyamán az árúk 
vonta tásába  beleunva, a kikötőt — megfelelő 
átalakítások árán — 22.5 km-re Glasgowtól 
Dumbarton mellé telepítették át. 1668-ban a 
városi tanács a várostól 6.4 km-re vásárolt 
kiszemelt új kikötője részére területet, de még 
igen sok idő felt el addig, mig ezt a kikötőt 
a forgalomnak át tudták adni. 1809-ben kezd
ték el a Clyde óriási munkával járó kimélyí
tését. Ma a Glasgowhoz vezető csatorna apály 
idején 7.62 m mély, dagály idején 10.62 m. 
A nagy hajók régebben két dagály ideje alatt 
tudták csak a kikötőt megközelíteni. Jelenleg 
a teljes dagály bekövetkezése előtt két órá
val, 9.10 m-es mélységű vízben hagyják el 
Glasgowot és Greenockba dagály idején ér
keznek meg.

Az angol tölcsértorkolatokban igen gya
kori a homokgátak keletkezése. Különösen 
híresek a Mersey és Tyne homokgátjai. A 
Mersey homokgótja felett régebben alacsony- 
viz idejében csak  2.75 m mély viz állott a 
hajózás rendelkezésére és mór a XVI1. szá
zadban csak úgy tudtak a nagyobb hajók 
ezen a gáton átvergődni és Liverpool kikötő
jébe befutni, hogy rakományukból Hoylakben
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annyit hajóztak ki, mig a teherkisebbedés a 
homokpadon való átjutásl lehetővé nem tette 
A XIX. század végére a homokgát annyira 
felp.uposodott, hogy nagyobb hajók csak ma- 
gasviz idején tudtak a kikötő közelébe fér
kőzni és ha a dagály idejét nem találták el, 
néha  10 órát is vesztegeltek, mig a behajó
zás ra  alkalmas magasviz beállott. 1890-ben a 
homokgáton nagy átvágást létesítettek és ma 
már alacsony viz idején is 7.62 m mélységű 
hajócsatornát tud a hajózás felhasználni. 
Mindamellett a nagy tengerjárókon ez sem 
•sokat segít s éppen ebben van Liverpool hát
rányban Southamptonnel szemben.!

Az angol kikötők legtöbbjében az apálv 
és dagály közötti nagy szintkülönbség miatt 
hajómedencék (dokkok) építése • vá lt‘ szüksé
gessé. Eltekintve attól, hogy ezek nagyon költ' 
séges berendezések, a rakodáskor* sok időt is 
vesznek igénybe s a hajók csak magasviz 
idején tudnak a medencékbe bejárni vagy ki
menni, Az angol kikötők közül több mint 40- 
ben kellett ilyen medencék építéséről gondos
kodni. Hogy milyen nagy az angol partokon 
az apály és dagály közötti különbség, arra 
csak néhány példát akarunk felhozni: Leith 
5 40 m. Newcastle 4.60 m, Hull 6-30 m, Lon
don Bridge 6.30 m, Douvres 5.70 m. Lands 
End 6 10 m, Swansea 9.40 m, Cardiff 12 m, 
Liverpool 8 40 m, Bristol 14 m, Glasgow 3.40 
m. Nyilvánvaló, hogy a hajómedencékben a 
nap legnagyobb részében a hajók sokkal ma-, 
gasabb szintben állanak a kikötő alacsonyabb 
vizénél és hogy val isággal fogságban vannak. 
Alig nehány olyan angol kikötő van, am e
lyikben nem kellett hajómedencéket építeni s 
igy természetes, hogy ezek a kikötők olya
nokká fejlődtek, amelyekből bármelyik pilla
natban kifuthatnak a hajók a nyílt tengerre, 
vagy kiköthetnek, tehát a hadikikötők és nagy 
személyszállító kikötők. Az ilyen természetű 
szabadkikötők közül a legjobban Southampton 
fejlődött ki. Bevezető csatornája alacsony viz 
idején is 10.67 m mély. a tengerjárás ingado
zása is csak 4 m körül jár. Ez az oka, hogy 
Southampton a gyorsközlekedés, a nagy sze
mélyszállítók kikötője lett és nincs semmi 
meglepő abban, hogy a nagy óceánközi vo
nalak, mint pl. a White Star 1907-ben, a Cu- 
nard 1908-ban, a Canadian Pacific 1922-ben 
-végállomásának választotta.

A \TU R K SZ1B ‘\

Oroszország hatalma? testét hosszú időn 
át, gyér vasúti hálózata bénította meg. Nem 
csoda, hogy a szovjehuralom gazdaságpolit i
kájának egyiK legjelentősebb programmpont- 
ja a vasúti hálózat fejlesztése. Az első ilyen
irányú lépések 1927-ben történtek meg. Az 
ötéves terv meg már éppen 15,000 km-nyi uj 
vasútvonal építését foglalja magában. Esze
rint 1933 végen az orosz vasútvonalak hosz-

szának meg kellene haladnia  a 90,000 km-t. 
Szerény számok, ha az Orosz-birodalom óri
ási területéhez viszonyítjuk, de viszont a ter
vezőknek és építőknek rendkívüli nehézsé
gekkel is kell megbirkózniuk.

Szibiria gazdasági feltárása úgyszól
ván kizárólag a transzszibiriai vasútvonalnak 
köszönhető. III. Sándor cár uralmának nagy 
műve volt ez a korszakalkotó építmény. A 
szovjet-kormány érdeklődése szintén elsősor
ban Ázsia felé irányul. Nagyon jellemzi ezt, 
hogy az ötéves terv bevezetéseként legelő
ször megvalósított és legnagyobbszabásu kez
deményezés éppen a Turkszib, vagyis aT ur-  
kesztánt Szibiriával a kínai határ közelében 
összekötő uj vasútvonal megépítése volt.

j  Turkesztán és Szibiria vasúti összeköt
tetése nem uj gondolat. Ez mint terv, már 
1878-ban is felmerült. 1896 és 1899 körül új
ból felelevenítették, de ekkor sem valósulha
tott meg. Ezekben az években épült a transz
szibiriai vasút középső szakasza és a transz- 
káspi vasútvonal folytatása Szamarkandtól 
Taskent és Andízsán felé. A kérdés technikai 
tanulmányozása azonban ezután sem szü
netelt

A szovjet-kormány 1926 december 3-án 
határozta el a terv megvalósítását. A munka 
1927-ben kezdődött meg, mégpedig egyszer
re két irányból, északról és délről. Az épülő 
két vonalrész 1930 május 1-én ért össze. Az 

.elmúlt év vége óta a vonal üzemben van.
Az uj vasútvonal északi végállomása 

Szemipalatinszk. Ezt az lrtis folyó partján 
fekvő várost a transzszibiriai vasút szárnyvo
nala köti össze a  transzszibiriai fővonal egy
re jelentősebbé váló nagy állomásával : No- 
voszibirszk-kel (azelőtt Novo-Nikolajevszk, ma 
Szibiria fővárosa). A vasútvonal Szemipala- 
tinszkból Szergiopol felé vezet, távolról meg
kerüli a  Balkas-tavat és a Balkas és Isszik- 
Kul tó között éri el Alma-Atát. az egykori 
Vierny-t, majd Frunze és Arys érintésével Lu- 
govaiánál csatlakozik a transzkáspi vasút 
orenburg-taskenti vonalához. Az uj vonal 
hossza Szemipalatinszktól Lugovaiáig 1481 
km. (A transzszibiriai vasútnak már régebb 
idő óta üzemben lévő novoszibirszk-szemi- 
palatinszki vonala 535 km. hosszú). A mint
egy hat és félmillió lakosú Kazaksztan 
autonom köztársaság keleti részén csaknem 
700,000 km2 területet kapcsol be a közvetlen 
forgalomba a Turkszib. A domborzat,  éghaj
lat és a növényzet rendkívül változatos ezen 
a vidéken. Nagy hegytömegek, végeláthatat
lan steppék, homoksivatagok és sósmocsarak 
találhatók itt, de gazdag növényzetű hatal
mas lőszterületek is. Az éghajlat szélsőséges: 
nyáron nagy a meleg, télen nagv a hideg

A vasútépítő mérnököknek nagy nehéz
ségekkel kellett megküzdeniök. Három hegy
ség akadálya tornyosult útjukon. Különöser 
a Csokpar és Malai-Sara gránittömegeivel
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koztak meg igen nehezen. A vonal két nagy 
folyót keresztez, az Irtist és az  Ilit. Ezeken 
hata lm as hidak épültek. Hosszú szakaszokon 
a futóhomok fenyegette minden pillanatban 
az  uj vonalat azzal, hogy eltemeti s mind
ezek betetőzéséül a szeizmológiai viszonyok
kal is számolniok kellett az építőknek. Kü
lönleges berendezések védik a kész vasút 
alapépítményét,  vógányhálózatát és kocsiál- 
lományát földrengések ellen. A leningradi

gyobbára idegen — dolgozott ezen az e lha
gyatott vidéken. Az építőanyag, az eszközök 
és a munkások szállí tására az épülő vasút
vonal mellett külön ideiglenes pályát építet
tek a mérnökök könnyen szétszedhető és 
szállítható alkatrészekből s ezen a minden 
alapépítmény nélkül a puszta földre épített 
vasúton petroleummotoros mozdonyok húz
ták a munkavonatokat. 1930 május 1-én, a  
felavatás napján, különvonat vitte Moszkvá-

tudoményos akadém ia  geológiai bizottságot 
küldött ki a helyszínére, hogy az üzemveze
tésnek segítségére legyen. A bizottság egy 
évig folytatott megfigyeléseket. Az így nyert 
adatok, elsősorban a rengések amplitúdója 
alapján a vidéket földrengési körzetekre osz
tották. Kiderült, hogy Alma-Ata körzete a 
legveszélyesebb.

Az építésnél végzett m unka méreteiről 
némi fogalmat nyújtanak az alábbi számok: 
az építkezés három éve alatt 150 mérnök. 
200 munkavezető és 50,0(0 munkás — na-

ból Alma-Atába az orosz és* külföldi újság
írókat.

A Turkszib építési költségei 175 millió 
rubelt emésztettek fel. Az uj vasútvonal je
lentékenyen megrövidíti a távolságot Orosz- 
Ázsia két különböző gazdasági jellegű tája : 
a gabonában gazdag Szibiria és a gyapotban 
gazdag Turkesztán között. A szibiriai búza 
ára nagyot esett s így valószínű, hogy a Turk
szib megnyitásénak egyik közvetlen ha tása
ként Turkesztán nagy területein térnek át a 
búzatermelésről a sokkal jövedelmezőbb gya-
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pottermelésre, ahol a gyapottermelés termé
szeti lehetőségei megvannak. A gyapotültetvé
nyek fejlődése az U. R. S. S. textiliparát is 
nagyobb mértékben látja el ezután nyersa
nyaggal, mint eddig, úgy hogy azt a jelenté
keny összeget, amelyet eddig a külföldi gya
pot behozatalára fordítottak, ezentúl mező- 
gazdasági és ipari gépek és egyéb eszközök 
vásárlására  fordíthatják. Minthogy pedig ez
után Turkesztánt Szibiria könnyűszerrel ellát
hatja búzával, Ukrajna buzafeleslegeit a Fe
kete-tenger kikötői felé lehet irányítahi s így 
az Európa felé irányuló gabonaexport is meg
élénkül. A szovjet gazdaságpo'itikának pedig 
éppen ez egyik kitűzött célja. Szibiria a '  bú 
zán kívül még épület- és tűzifával is bőven 
elláthatja a fában szegény turkesztáni tá
jakat.  ̂ ^

Moszkvában azonban nemcsak mezőgaz
dasági előnyöket várnak a Turkszibtől, h a 
nem ipariakat is. Remélik, hogy a vasút a 
szénben, petróleumban, vasércben és foszfát
ban gazdag Kazaksztán iparát is fellendíti. 
Nagyobbarányu szénbányászat Akmolinszk, 
Pavlodarszk és Karaganda vidékén folytat
ható, petróleum pedig Emba vidékén akad. 
Rezet, cinket és ólmot is bányásznak

A tervek szerint a Turkszib csupán a 
gerince lesz a jövőben kiépítendő vasúti háló
zatnak, Szárnyvonalat terveznek az Isszik-Kul 
tóhoz, egy másikat a Balkas tóhoz. Mind a 
két víz halban igen gazdag. A Balkas-tó 
északi partján ezenkívül kiadós rézérctele
pekre is bukkantak, úgyhogy a hajózható 
Lepsa folyóra mint viziútra alighanem szép 
jövő vár. Három fővonalat is terveznek, u. 
m. 1 ) Alma-Ata—Korgos. 2.) Ribacsie—Naryn 
—Turugart hágó, 3.) Szergiopol—Bakty "kö-. 
zött. Ezek a kínai határig vezetnének. Meg
építésüket nyilvánvalóan a szovjet hadászati 
érdekei is kívánják.

Általában a Turkszib nemcsak gazdasá
gi érdekeket szolgál, hanem politikaiakat is ; 
mindenekelőtt megkönnyíti az összeköttetést 
Kínával. Ezen a vidéken tevekaravánok bo
nyolították le eddig a forgalmat Oroszország 
és Kína közö tt ; ezeket most már a gőzmoz
dony fogja helyettesíteni. Nagyon valószínű, 
hogy — megint elsősorban a vasút révén — 
Szin-Kiang (Kínai Turkesztán) előbb-utóbb 
egyre inkább Moszkva bűvkörébe jut s vé
gül Mongólia sorsa éri utói ; szovjetállam 
lesz.

Amióta Oroszország testéről leoperálták 
a balti tartományokat, mióta önálló állam 
lett Finn- Észt- Lett- Litván- és Lengyelor
szág, egyre inkább kelet felé fordul az orosz 
külpolitikai érdeklődés, Az U. R. S. S. egyre 
inkább ázsiai hatalommá válik s sorsa első
sorban attól függ, milyen szerepet tud majd 
játszani a Távol-Keleten. Egész Európának 
feszült figyelemmel kellene kísérnie ezt a 
fejlődést, hiszen ami ott történik, annak  gaz

dasági és politikai következményei nem egy
szer kiszámíthatatlanok.

Á T K E L É S  A  D A N I K I L F Ö L D Ö N
Az Abesszíniának délkeleti sarkában le

vő DanikiIföld a legújabb időkig csaknem 
teljesen ismeretlen maradt a művelt világ előtt. 
Mindazok az expedíciók, amelyek az eddig 
annyira rejtélyes területnek felderítését tűzték 

.ki célúkul, kénytelenek voltak a Danikilföld 
peremvidékének kutatásával beérni, mert a 
messzebbmenő kísérleteket vagy a rettenetes 
hőség, vagy a bennszülöttek komoly ellenál
lása meghiúsította

Alig nehány fehér ember tudott ezen a 
területen átvergődni. Ezek is kereskedők vol
tak. a terület természeti viszonyaival mitsem 
törődtek és csak a megszokott karavánútakon 
mozogtak. Az ismeretesebb karavánútak kö
zül az egyik a Vörös-tenger melletti Tajura 
és Asszab kikötőkből indúl ki, az Aussza szul- 
tánátus területére vezet s onnan nyugatnak a 
fennsíknak tart. Másik két karavánút a Da
nikilföld északi és déli peremén vezet végig.

Legújabban L. M. Nesbitt bányam érnök
nek 1928-ban sikerült a Danikilföldön tetsző
legesen választott útvonalon átkelni. Útvona
la á lta lában délről északra vezetett és m in
denféle eredményekben gazdagon végződött. 
Hogy a vállalkozásnak mennyire komoly n e 
hézségekkel kellett megküzdenie, nagyon köz
vetlenül bizonyítja, hogy a 15 bennszülött 
résztvevő közül 3 ellenséges tám adás á ldo
zata  lett, hogy 25 teve közül 10 és 4 öszvér 
közül 3 a fáradalm akba belepusztult.

Az expedíció az addis-abeba-dzsibutii 
vasútvonal Hauas-hid állomásáról indult út- 
talan útjára és első szakaszán Danikilföld a l
só részén vezetett keresztül kb. a Hauas fo
lyását követve, egészen addig, míg Aussza 
szultánátus területére nem értek. Itt a folyó 
ugyanis egészen elszikkad. Ezen a szakaszon 
a csaknem teljesen sík felszínt helvenkint 
csak alacsony dombok és különálló hegyek 
élénkítették Általában sivatagos természetű, 
tövises-bokros sztyepp. A H auas folyót leg
több helyen és egész fo lyásában elég sűrű 
galériaerdő kíséri Az expedíció száraz idő 
szakban  vándorolt át a területen, de azért 
vizet mindenütt lehetett találni, ha nem is 
nagy bőségben. Az állatvilág elég gazdag, 
különösen sok vízilovat, krokodilust, disznót, 
szamarat, gazellát, antilopokat, zebrát, strucot, 
leopárdot stb.-t lehetett látni. Egész Danikil
földön az egyedüli valóban termékeny terület 
az Aussza szultánátus birtokán fekszik, kü
lönösen a Hauas folyó mellett. Itt a  földeket 
jól öntözik, nagy szarvasm arha és tevecsor
dákat lehet látni.

Aussza szultánátus területéről az expe
díció útja tovább északnak tartott a Danikil
föld felső, egészen sivatagos vidékére. 1 tt már



vizet, embert és állatot csak elszórtan és 
nagyon ritkán lehetett találni. A síkokat itt is 
dombok, gyakran nagyon is merész formájú 
hegyek larkázták. A felszín felépítésében a 
vulkánikus eredetű kőzeteknek nagyon nagy 
szerepük van. Nyugati peremén érintették a 
Hertale hegyvidéket is, négy füstölgő, kénes
gázokat kibocsájtó kráterével és többféle sós 
tavával.

Innen azután Nesbitték már az olasz h a 
táron bellii fekvő nagy, sós Assole-Dallot 
síkságon keltek át és három küzdelm es hó
nap után, 1928 június 26-án Eritreában fejez
ték be kétségtelenül érdekes és értékes út- 
jokat.

AZ AMSTERDAMI GYÉMÁNTIPAR.

Amsterdamban a gyémántipart, a gyé
mánt csiszolását és metszését kb. 1580 körül 
Anversből menekült munkások honosították 
meg. A gyémántiparral Európában a közép
kor folyamán a velencések indiai mesterek 
útján ismerkedtek meg s később ez az ipar
ág Velencéből Párisba, majd Brugesbe, vége
zetül Anversbe telepedett át. Amsterdamban 
az  első gyémántcsiszoló az Anversből m ene
kült protestáns Pieter Goos volt, akinek ne
vét 1586-ban említik a korabeli okiratok. Nem 
sokkal ezután portugál, spanyol, jóval később 
német és lengyel zsidók menekültek Amster
dam ba. Ezek semmiféle mesterséget sem űz
hettek, az aránylag fiatal gyémántcsiszoló 
ipart kivéve, mert a  fiatal gyémántiparnak 
még nem volt testületé. Valószínű, hogy a 
gazdag portugál zsidók, akik eredeti hazá- 
jokban már sokat foglalkoztak drágakőke
reskedelemmel, Amsterdamban megtelepedve 
a  gyémánttal kezdtek foglalkozni és a gyé
mántiparban az általában szegény német z s i 
dókat alkalmazták.

A XVIII. század derekán fedezik fel a 
brazíliai gyémánttelepeket Ekkor az amsterda- 
mi Brettschneider testvérek vállalata a Hope 
tözsér családdal szemben a portugál király
tól monopóliumot szerzett az összes Brazíli
á b a n  talált gyémántok feldolgozására. Az 
amsterdami gyémántipar ettől az időtől 
kezdve rohamosan fellendült és első vi
rágkorát a francia forradalom idejéig élte le, 
amikor az egészen 1815-ig tartó nagy krízis 
megkezdődött. A visszafejlődés után csak 
1870 körül került ismét normális menetébe, 
amikor a délafrikai gyémánttelepeket felfe
dezték. 1870-től kezdve az amsterdami gyé
mántipar újabb virágkorába lépett.

Jelenleg kb 300 vállalat foglalkozik gyé
mántfeldolgozással,  ezek közül nehány több 
száz embert foglalkoztató nagyvállalat, kívü
lük sok 5 —6 munkással dolgozó kisiparos 
van. A gyémántcsiszoló munkások szám a 
kb. 7000

A legfontosabb gyémánttermő vidékek :

a Délafrikai Unió, Délnyugat Afrika, Rhode
sia, belga Kongó; de ezeken kívül Brazíliá
ból, angol Guyanából, Nigériából, Borneoból 
és Ausztráliából is kerül a piacra nyersgyé
mánt. A Délafrikából érkező nyersgyémánt 
csaknem mind Londonba vándorol, ahol a 
gyémántszindikátus székel, ott darabolják szét 
a köveket és ad ják  el a kereskedőknek. Dél- 
afrikában azért még sok olyan gyémántterme
lő is van, akinek a kezéből a nyersgyémánt 
nem kerül a nagy társaságok és így a szin
dikátus birtokába, hanem közvetlenül a ke
reskedők birtokába. Az A msterdamban fel
dolgozott gyémánt legnagyobb részét az ott, 
meghatározott időben tartott vásárokon kül
földi kereskedőknek adják el.

Az ékszerkereskedőknek eladott gyém án
ton kívül a selejtes anyag különböző ipar
ágakban kerül felhasználásra.

A Hollandiába kerülő nyersgyémánt ér
tékét nem lehet meghatározni. A londoni 
szindikátus a forgalomról, annak  mennyiségé
ről és értékéről felvilágosítást nem ad és a 
szállí tmányok rendesen postán érkeznek. Az 
Amsterdamból exportált feldolgozott g yém án
tok értékét csak azokra az importáló orszá
gokra lehet megállapítani, amelyek a gyé
mántra vámot vetnek ki. Innen lehet tudni, 
hogy az Egyesült Államok évente 260.000 — 
270.000 karát gyémántot, kb. 22—25 millió 
dollár értékben importál.

Bizonyos jól értesült körök feltételezik, 
hogy Amerikába kb. ugyanolyan mennyiségű 
gyémánt kerül be törvénytelen úton, mint el
vámolva.

Ma már nem egyedül Amsterdam a gyé
mántfeldolgozás középpontja. Résztvesz a b 
ban Anvers, valamint a környékén levő ki
sebb telepek is. Németországban H anau  és 
Idar, valamint az Odenwald vidékén, Francia- 
országban Saint CIoudeban, a Jurában, P á 
rásban, továbbá Genfben és Londonban is 
foglalkoznak kisebb üzemek a gyémánt fel
dolgozásával.  New Yorkban 300—400, Bos
tonban és Chicagóban néhány vállalat foglal
kozik a gyémánt feldolgozásával.

Legújabban Amsterdamnak versenytársa 
támadt Délafrikában is. A délafrikaiak a gyé
mántipart is meg akarják honosítani és két 
anversi iparos támogatásává] Kimberleyben 
50 munkással dolgozó csiszolótelepet létesí
tettek. De ezenkívül máshol is v annak  ki- 
sebb-nagyobb üzemek és a Délafrikai Unió 
területén összesen 30 vállalat 324 munkással 
és 234 tanulóval dolgozik. Nagyon valószínű, 
hogy a délafrikai gyémántipar az  ottani szo
ciális viszonyok miatt nagyobb jelentőségre 
nem fog szert tenni.

1929 októbere óta a gyémántipar is meg
érzi az általános gazdasági krízist, különösen 
az Egyesült Államokban beállott gazdasági 
helyzet következtében.
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KEDVEZMÉNY A  FÖLDRAJZI TÁRSASÁG TAGJAINAK!

Legközelebb jelenik meg .társaságunk választmányi tagjának

dr. Szilády Zoltánnak

B U L G Á R I A
című gazdagon illusztrált 28 ives könyve.

A  szerző társulatunk tagjai számára kedvezményesen, díszes kötésben 24 
pengő helyett 14 pengő árban adja munkáját, he az összeget október hó 

végéig hozzá (Nemzeti Muzeum) beküldik.

Tartalomjegyzék:
Első k ö n y v : U tazás a je lenben és 

a m últban.
Két kis kapa története. — Az Alduna memén. — 

Russze. - Deli Ormán. - A vendéglátó kmet. - Külevcse. 
A madarai lovas. - Dicsőséges műk. - Nagy Simepn vá
rosa. - Sumen, Kossuth Sumlája. - Útban kelet felé. - Tö
rök világ. - Kirándulás Dobrudsa felé. - Történeti emlékek. 
Cserno More. - A Fekete tenger partvidéke - Burgász és 
környéke. - Az első bolgár királyság. - Délkeleti Bulgária. 
Egy új régi város. - Kazánlak-Sipka. - Az első megújho
dás. - Az Aszenek fővárosa - Régi monostorok, újváro
sok. - A győzedelmes félhold- - Északi Bulgária. - Serdi- 
ca-Szredec-Szófia. - Ferdinénd fővárosa. - Utazás Kelet- 
ruméliába. - Plovdiv. - A thrákok fővárosa. - Római világ 
Filippiben. - Küzdelem Bizánc és a félhold ellen. - A bol
gár kultúra iöltámadása. - A rózsák és a szabadság szü
lőföldjén. - Harcok a vallásos és polgári szabadságért. - 
Az utolsó emberöltő. - Dohányszüret. - Ipar, munkásügy, 
közjótékonysáo Filippopolban - Sztanimaka, Bacskovó és 
a  Rhodope-hegység.

M ásodik könyv : Bulgária é s  a bolgárok
Állam és államfő. - A Coburg ház. - Bolgár egy

ház. - Bolgár iskola. - Közművelődés. - Városok egykor 
és most. - Az őstelepülés. - Falusi állapotok. - Kereske
delem. - Állatvilág. - Állattenyésztés, halászat - Kiima és

növényélet. - Bulgária fái és erdőségei. - Földművelés. - 
Kertészet, »yümölcstermelés - A bolgár föld története. - 
Ásványén ékek. vízierő. - A bolgár ipar. - Műizlés, képző
művészetek. - A bolgár Nemzeti Muzeum. - A szóliai Nép
rajzi Muzeum. - Népviselet. - Bolgárország lakossága. - A 
bolgárság mint népfaj. - Népjellem. - Népszokások. - Az 
ősvallés maradványéi. - Népünnepségek. - Halál-temetes- 
lúlvilág. - ősi szertartások, verázslatok. - Tájszerűségek. 
Bolgár írás és nyelv. - Régi bolgár népköltészet. - Bolgár 
földi törökök - Nemzetiségek. - Pomákok és pavlikánok

H arm adik könyv : Bolgár irodalom. - Ki
rándulások. - M agyar és külföldi 

vonatkozások
A bolgár irodalom története. - Bojgár tudományos

ság. - Kirándulások Szófia környékén. - Ünnepi hét a Rilai 
kolostorban. - A trudovákok napja. - Rila története. - Sé
ták Rila környékén. - Vándorlás a Középhegységben ' 
Rózsaolaj termelés. - Kirándulás a Magas Balkánra. - A 
Műszállá, - Utazás a nyugati határ mentén. - Vraca, tán
cok, hangszerek. - A bolgár zene. - Varsec fürdő. - Utcai 
alakok, szekerek - Régi házak. - Belogradsik-Bodcn-Vidin. 
A vidini csata. - Területi és nemzetiségi kérdések. - A 
makedón probléma - Külföldi bolgárok- - Idegen hatások. 
Magyar utazók bolgár földön. - Magyar-bolgár nyelv- és 
fajrokonság, - Bolgár-magyar történeti érintkezések. - Ro
konság néprajzi ah pon.
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T A R T A L O M :
Réthly Antal dr. : Két év kisázsiai Törökországban. — Márton Béla d r . : Arles. — Hankó 
Béla dr. : Az albán paraszt életmódja. — Edvige Toeplitz Mrozowska : Az utolsó állomás. — 
Varga Lajos dr . : A lappok földjének csodái.  — Horváth Károly dr. : A dán fővárosból a

dán tanyákra. — Apró közlemények.

M @ g  h í v 6 ,
A M agyar F öldrajzi T á rsa sá g  ezúton is meghívja tagjait 

november hó 10-én, kedden este 1 2 6 órakor
a m. kir. Honvédtisztek Országos Tudományos és Kaszinó Egyesülete 
dísztermében (IV. Váci-utca 38. II. em.) tartandó következő népszerű
földrajzi estélyére :

Dr, V ik to r  LEBZELTER, a bécsi Naturhistorisches Museum 
néprajzi osztályának igazgatóőre előadása „Z w ei Jah re  b ei d en  
B usch m änn er in der K a la h a ri“ 80 vetített képpel.

A Magyar Földrajzi Társaság tagjai és az általuk bevezetett ven
dégek estélyeinket ingyen látogathatják.

Budapest, 1931. november hó 1-én.
Dr, R éthly A ntal s. k. Dr. C hoínoky J en ő  s. k.

főtitkár. elnök.

A  k i a d á s é r t  f e  l e l ő s : d r . M i l l e k e r  R e z s ő

KERTÉSZ JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA KARCAG. TELEFON : 26 ES 92.
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Két év kisázsiai Törökországban.
Irta : dr. RÉTHLY ANTAL

A világháború befejezése után 
Európa nagyhatalmai már azt hitték : 
a keleti kérdést végleg elintézték az
zal, hogy Törökországot kiszorítják 
Európából és Belső-Anatoliában el
szigetelik. Azonban a 150 év óta ha
lódó Törökország a háború elvesz
tése után épenséggel nem halt meg, 
hanem megcsonkítva bár, de végre 
teljes független önálló állami élettel 
berendezkedő új birodalommá vált. 
Maga is érezte, hogy régi gondolat- 
világával a mai korba nem illesz- 
kedhetik már bele, újjá kell szervez
nie az állami élet minden ágát, és 
ehez a korszerűsítéshez külföldi szak
értőkre is szüksége van. Szakértőket 
főkép Németországból és Magyaror
szágból hívtak meg. Egész serege a 
különböző szakmabeli férfiúnak és 
tanárnak állott a török kemalista kor
mány szolgálatába, s rövid néhány 
év alatt ez a 150 év óta pusztuló 
ország újjáéledt s mint Ázsia elő
őrse, számottevő birodalom lett. 1923 
— 1924-ben indult meg az erősebb 
újjászervezés! mozgalom és 1925-ben 
kaptam én is a Török Kormány meg
tisztelő felszólítását, hogy szervezzem 
meg a földmivelésügyi minisztérium 
hatáskörében a meteorológiai szol
gálatot. így kerültem 1925 év végén 
Törökországba.

A mai Törökország rohamos át
alakulásnak van alávetve, két évi 
működés után hazatértem és így már 
nem lehettem tanúja annak, mit jelen-

-

tett Törökországban a latinbetűs irás 
kötelező bevezetésével az arab irás 
megszüntetése. A külsőségeiben nagy 
jelentőségű fez viselet eltörlésénél is 
nagyobb lépés volt ez, sőt még a 
svájci törvénykönyv átvételénél is, 
mert hogy ez az írott törvény élővé 
váljék, még sok víznek kell a Szaka- 
ryán és a Kizilirmákon lefolynia, de a 
latin betűs irás nagyon hamar érezteti 
hatását és gyökeresen átalakítja a 
népet.

1925 november 5-én indultam el 
Budapestről és 11-én Ankarába ér
keztem. Másnap megkezdettem a ma
gammal vitt műszerekkel a rendsze
res meteorológiai megfigyeléseket. Ál
lomásom mintegy 100 méterrel An
kara felett, 970 méter tengerszint fe
letti magasságban a központi labo
ratóriumod épületében volt.

Budapesten Ázsiába szóló útle
velet kaptam, de a rendőrség akár- 
hová állítja is azt ki, Isztanbulban 
külön beutazási engedélyt kell kérni 
Ázsiába. Ezt persze, mint meghívott 
szakértő, elég hamar megkaptam. 
Harmadnap átkeltem a Boszporuszon. 
Ma még hajón kell átkelni, de né
hány év múlva meg lesz a tervezett 
komp, akkor arra csak reátolják a 
Londontól idáig gördülő hálókocsi
kat és átszállás nélkül ugyanabban 
a hálófülkében egyfolytában Anka
ráig lehet utazni. Ez egyúttal megoldja 
a kairói közvetlen vasúti összeköttetés 
lehetőségét is. Bár e téren a repülő-

M. T. AKAD könyvtára
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gép már is elébe vágott a vasútnak.
Ankarában az intézetet megszer

vezni meglehetős nehéz feladat volt. 
Az első időben a rendes fizetésemen 
kívül egy fillérnyi dologi kiadásra 
valót sem akartak adni. Szüreya Meh- 
med bej államtanácsosnak köszönhe
tem, hogy .mégis sikerült mindazt kihar
colnom, amire az eredményes mun
kához okvetlen szükségem volt..Egy 
országgyűlési határozat szerint a 
költségvetésbe új tételeket beállítani 
nem volt szabad. Igen ágp, de hiszen 
engem bizonyos szervezési .munká
latok elvégzésére hívtak meg. Szabry 
bej és Béhics bej miniszterek, — 
utóbbi ma Törökország kitűnő buda
pesti követe — megértő támogatása 
egyengették utamat. Végre az Anka
rában elkészült hőmérőházikókat szét- 
küldhettem az ország minden részé
be és 1926 végén az ország nyu
gati, déli és európai részében több 
helyütt már rendszeres észlelések 
folytak. A műszereket magam sze
reltem fel, az észlelőket assziszten
semmel együtt tanítottam be és így 
beutaztam majdnem az egész biro
dalmat, kivéve a kurd ’lázadások 
miatt, európaira nézve zárt délkeleti 
részeket.

Isztanbulban első látogatásom a 
Boszporus melletti Kandilliben, a 
már ázsiai parton Uszküdar (régi 
Szkutari) mellett lévő obszervatórium 
igazgatójának, Fatin beynek szólt. Isz- 
tanbul és a Dardanellák, a Boszporus 
részére, valamint a közeli Fekete-ten
gerparti vidékre napi időjárási prog
nózisokat ad ki. Egyik viharóvása 
kitűnően bevált és oly nagy haszon
nal járt, hogy annak hatása alatt 
újabb építkezésekre és műszerekre 
hatalmas összeget kapott és 1927-ben 
már minden fedél alatt is volt.

Törökország vezet a gyermek- 
halandóságban, mert még az u. n. 
középosztálybeli nők sem tudnak 
csecsemőkkel bánni. A babonának 
igen tág tere van, ez pedig ugyan
csak növeli a gyermekhalandóságot.

És még is, seholsem láttam annyi 
öreg embert, mint Törökországban. 
Egyik közismerten legöregebb embe
rük a 150 évet meghaladt Saro Aga, 
isztanbuli városházi volt altiszt, aki 
most impresszáriójával Londonban 
van. Mi mindenen nem ment át ilyen 
öreg török, megérte azt, hogy a tö
rök alattvaló is csak akkor utazha- 
tik. ha arcképes vizikája, igazolványa 
van ; megszűnt a koráni tilalom az 
emberiképmás ábrázolására és élnek 
is evvel nagyon a törökök. Az or
szág tele van már a kitűnő államfő 
arcképeivel és szobraival. Isztanbulban 
is kettő, sőt Ankarában három is áll, 
kél lovas és egy álló szobor.

Haiderpasán — Isztanbul ázsiai 
vasúti állomása — a vonatra szállva 
az út Ankaráig 578 km. Ezt az utat 
18 óra alatt járja meg vonatunk, 
mert bizony már régen elmúlt az idő, 
hogy a török vonatok csak nappal 
közlekednek. Bájos képet nyújtott az 
út első része a Márvány-tenger (Mar- 
mara-deniz) partja pompás délszaki 
növényzetével, karcsú, fekete cipru
saival és terebélyes, hatalmas füge
fáival ; amilyen felejthetetlenül szép 
és vidám az izmiti öböl, majd a sza- 
bandsaitó vidéke, annyira szomorú az 
anatóliai síkság. A Szabandsa melletti 
kis állomáson cérnára fűzött geszte
nyét, kis almát, körtét, kosarakban 
diót, mogyorót, fügét és a kedvelt 
eledelt, a tökmagot árulja „bes gurus 
effendim“-et (öt garas uram) süvöltő 
gyermekhad. És ez minden nagyobb 
állomáson nagyjából ismétlődik Ami
kor elhagyjuk a Szakarya völgyét és 
felérünk éjjel a 900—1003 m. magas 
fensikra, a táj itt-ott kopárrá válik, a 
vízfolyások mentén egy-egy fűz vagy 
nyár csoport tengeti szomorú életét 
és számba sem vehető a mezőgaz
dasági termelés. Csak a vasútak men
tén vannak faültetvények. Még sivá- 
rabb a kép Eskisehir után Belsőana- 
tóliában.

Órákig megy a gyorsvonat meg
állás nélkül, itt-ott látni egy-egy si-
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Talmas falui és ekkor még érthetet
len volt előttem, mibő! is élnek ottan 
az emberek. Csak amikor megismer
jük a török teljes igénytelenségét, jö
vünk arra rá, hogy még az ilyen kis 
faluk is többet termelnek, mint a- 
mennyi a szükséglete. Egyik falu mel
lett látunk egy kis szántóföldet, de 
itt is, ép hogy az elvetett magnak két 
és félszerese, esetleg háromszorosa 
terem meg, ez pedig a legjobb eset. 
Ennek a sivárságnak és szegénység
nél; a magyarázata az éghajlatban

rint népsűrűsége 19 lélek km2-enként, 
mig hazánkban négyszer ennyi.

Ankarában magyar barátaim fo
gadtak. Magyar világ volt még akkor 
mert több mint 1500 magyar élt ott, 
de ma már kevesen vannak, sőt, aki 
most akar oda leutazni, annak 400 
török fontot (mintegy 1000 pengő) 
kell elébb itthon letétbe helyeznie. 
Két éven át voltam ankarai la
kos. E rövid idő alatt is szemem lát
tára fejlődött és alakult át a város. 
Ahol por- vagy sártenger volt, vagy

ANKARA. A m eteoro lóg ia i  intézet a  m ű s z e rp a rk k a l

van. Az anatóliai fensik évi csapa
dékösszege csak mintegy fele, sőt 
nem ritkán egyharmada annak, a- 
mennyi hazánk legszárazabb vidé
kén, a Körös-Tisza szögében esik, 
tehát mindössze 180—250 mm. egy 
év alatt. Evvel szemben az elpárol
gás — amint azt két éven át mér
hettem — évi 1600—1900 mm. körül 
van, közel 3000 órás napsütéssel. 
És ennek az országnak területe cson
kahazánk kilencszerese, lakossága 
azonban csak 13.7 milliónyi, e sze-

maláriát terjesztő anofeleszek (szú
nyogféleség) tanyája, ott ma park 
van, vagy kővel borított utak vezet
nek végig modern házak és hatal
mas paloták, középületek között. (9. 
kép.) Három év alatt kiépült Jenise- 
hir („újváros“) nagyszerű családi há
zaival, Csangajában szebbnél szebb 
követségi palotáival és mindez las
san már világvárosi jelleget ad An
karának.

De kedves a régi török erkélyes 
ház. Alul kőfal, azon felül balkon
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szerű kiugrásokkal a hajdan titkos 
lakosztályok farácsozott ablakkal, a 
szobákat rejtélyes homályba borítva. 
E rácsok, mint egyéb rabbilincsek, 
szintén lehullottak és megfosztja a 
keletet bájos, misztikus voltától és 
beállítja a mai rideg, de józan világ
ba. Vannak dolgok,amik arra vallanak, 
hogy a nyugat kelet felé előrenyo-. 
múl, viszont sok jel arra mutat, hogy 
Ázsia sok tekintetben messzire .be
nyomult az európai szárazföldre. \

A török birodalom új fővárosá
nak ókori neve Ancyra, később An
gora lett, majd rövid pár'ev előtt vet
te fel a görög név helyett -a törökö- 
sen hangzó Ankara nevet. Birtokáért 
sokszor véres harcok folytak. Itt tor
pant meg először a hódító ozmán 
sereg, amikor a szeldzsuk ura
lom megtörésére Kisázsiába jött. Ha
talmas vára jórészben még ma is jó 
karban van, mert utoljára 100 év e- 
lőtt építtették újra. Mielőtt Ankara 
lett a főváros, egyike volt azoknak 
a kisebb birodalmi városoknak, 
ahová a tisztviselőt vagy katonatisz
tet büntetésből helyezték át. Most a- 
merikai ütemben fejlődik és bizony 
már nem mondják senkinek sem azt, 
hogy „talán ankarai medve vagy“, 
ha valakire reá akarnak pirítani mor
cossága, vagy különös neveletlen
sége miatt. Az új uralom előtt Anka
rának 28000 lakosa volt, ma 80.000- 
et meghaladja. A lakosság 2/3-ad ré
sze férfi, mert katonai és hivatalnok 
város Nincsen már többnejűség, sőt 
ott legalább is nőhiány van. A több- 
nejűséget nemcsak a törvény tiltja, 
hanem már a gazdasági viszonyok is 
lehetetlenné teszik. A török asszony a 
legújabb időkig vagy mint rabszolga 
munkára volt fogva, vagy a háznak 
dísze és elzárt kincse volt. Ankara 
újabb építkezésében a török építé
szek éppúgy, mint az ott működő 
idegen mérnökök iparkodtak bizo
nyos keleti motívumokat megtartani, 
amire igazán nagy szükség van, mert 
fiz egyszerű európai bérházak nagyon

kirívók lennének az anatóliai fenn
síkon és legalább a külsőségekben 
ahol még lehet, meg kell tartani a 
kelet báját.

A szeldzsukok, majd a törökök, 
amikor Ázsia belsőbb részeiből nyu
gat felé előnyomultak, itt már régi 
kultúrát talállak. Alig maradt fenn 

’ mindabból néhány emlék. Ankarát 
állítólag Midas frigiai király alapítot
ta Kr. e a hetedik században. Au- 
gusztusz alatt a rómaiak keleti határ
városa volt. Itt perzsák, arabok, ké
sőbb szeldzsukok és ozmánok, va
lamint mongolok vívtak nagy csaiát- 
egymást állítva meg a nyugatra valá 
előrehaladásban. Augusztusz oszlo, 
pán kívül éltékes műemléke a fővá
rosnak a régi szép római templom sok 
ritka régiséggel.

Mikor a fővárosban a meteoro
lógiai megfigyelések teljes egészük
ben már folytak és megbizható he
lyettesem is volt — Szemián Jó
zsef vegyészmérnök barátom sze
mélyében — megkezdhettem vi
déki szervező utazásaimat. Első utam 
Isztanbulba, majd Edirnébe — a régi 
Drinápolyba — vitt. Ebben a városban 
van Törökország legszebb mecsetje. 
A négy tornyu Szelim szultán mecset 
a híres Szinán mesterműve. Messzi
ről uralkodik a városon. Nagyszerű
sége szinte nyomasztó. A mecsetről 
remek kilátás nyilik a Marica és a 
Tundzsa termékeny völgyére. Itt a 
földmives iskolában, majd Alpullóban, 
Törökország első cukorgyárában ren
deztem be egy-egy megfigyelő állo
mást. A város teljesen kihalt. 10—15 
pengő egy háznak egy havi bérösz- 
szege. A békeszerződés ennek a vá
rosnak is elvágta minden életerejét, 
akárcsak néhány magyar határszéli 
városét. Aki keletre utazik jól teszi, 
ha megáll Edirnében legalább egy 
napra, de persze nyugati kényelmet 
nyújtó szállodát ott ne várjon, csak 
Isztanbulban és Ankarában.

Európai Törökországba vissza
utazva tajtékbányáiról hires Eszkise-
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inirben (1. kép), majd Konyában volt 
dolgom. Meglepett, hogy milyen nagy 
város Konya, mennyivel különb, 
mint — újításait leszámítva — An
kara. Megértettem, miért kérdezi min
denki, hogy van az, hogy nem Ko
nya, hanem Ankara a főváros. Terv
be is volt véve Konya, jobban is 
megfelelt volna, de annakidején igen 
komoly ellenforradalom ütött ott ki, 
s ezért mellőzték, u. i. ez a város 
mevlana derviseknek igen erős fész
ke volt. Konya Anatoliának leggaz
dagabb helye és valósággal éléstára 
(2., 3., 4. képek). Nagymennyiségű 
gabona terem itt. Teljesen a régi mód 
szerint gazdálkodnak. Sőt még bizony 
az itteni földmives iskola berendezé
se és működése is minden kritikán 
alul állott, távolról sem mutathatott 
a népnek példát, hogy mikép is kel
lene hát gazdálkodni és dolgozni. 
Aratási időben, a kévét összehordó 
asszonyok reggel hét órakor állottak 
— immel ámmal — munkába, az ott 
lakó nőtlen tanár urak csak 9 óra
kor keltek fel és az igazgató, aki 
nagy szaktekintélynek hírében állott, 
benn lakott ugyan a városban, de 
napokon át az iskolának feléje sem 
nézett. Edirnében, Kasztamoniban, de 
még egyébb helyeken is a földmives 
iskolák nagy távolságban voltak a 
várostól és a tanárok úgy jártak o- 
da ki, mint valami hivatalba s a hiva
talos megbeszéléseiket déltájban a 
városban rendesen egyik kávéházban, 
illetve előtte az utcán tartották meg. 
Szabry bey földművelésügyi miniszter 
1927-ben egy időre joggal megszün
tette ezeket az iskolákat. Bezárva a 
zokat a külföldre nagyobb számmal 
török ifjakat küldöttek ki, akik visz- 
szatérve szintén nehezen tudnak majd 
eredményt felmutatni, mert a régi kör
nyezetben a legszorgalmasabb török
nek is nehéz a helyzete Ismét ke
letivé válik. Majd egy-két évtized e- 
rős munkája fogja e téren is gyü
mölcseit végre megteremteni.

Konya vidéke már öntözött te

rület. Itt elég eredményes Anatoliának 
mezőgazdasági termelése, és az egy
kor maláriás vidék egészségügyi álla
pota is javulóban van, mert már har
madik évtizede, hogy levezették a 
mocsaras vidékeket. Ma már mint
egy 40.000 hektárnyi területet részben 
a Beisehir tavából levezetett vízzel 
öntöznek. Nagy szükség volt az ön
töző művekre, mert a csapadék 
mennyisége itt is csak évi 180—200 
mm. Májusban és októberben esik 
a legtöbb, de májusi csapadékátlag 
is csak 29 mm. és az októberi pedig 
37 mm. Ez bizony nagyon kevés át
lagnak is, de nem ritkán felére csök
ken, vagy teljesen elmarad az eső. 
A párolgás megközelíti az évi 2000 
mmt. Konya nagyon gazdag szeld- 
zsuk emlékekben és sok szép török 
temploma is van, amelyek között leg
híresebb az egykori táncoló, mevla
na dervisek mecsetje. Ma muzeum, 
a szerzet pedig felosztva, megszűnt. 
Törökországban az ember sok he
lyen találkozik az utcák mentén ré
gi sírokkal. Senkisem ápolja azokat 
— akár a temetők sírjait — és a 
hagyomány élteti emléküket. Az ar
ra haladó esetleg egy követ dob a 
sírra. Az egyik konyái dsámi mellék
kapuja előtt is egy kis ketrec keríti 
el egy hírneves hodsának a sirhant- 
ját. A rácskerítésen apró rongyocs- 
kákat, szalagokat lebegtet a szél. 
Ilyent országszerte az egyes vidékek 
hires hodsáinak és derviseinek sírján 
láthatni. Ezek a rongyocskák, beteg
ségek, de főkép a malária és a szem- 
betegség ellen mentesítik azokat, akik 
odakötik. Lázmulasztó szernek hasz
nálja a babonás nép, mert itt min
denki babonás, de amellett mar any- 
nyira okos a bennszülött még a leg
szegényebb és legelhagyottabb vidé
keken is odaszaladva kocsinkhoz ki
nint kér. Vannak vidékek, ahol szinte 
fájdalmas nézni a láztól elgyötört és 
rázkódó embereket, bár újabban ép
pen a malária leküzdéséért hatalmas 
és roppant? sikeres munkát folytat a
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török egészségügyi kormány.
Miként Ankara, Konya is hatal

mas kelet-nyugati karavánutak (Sivasz 
— Kayseri—Nevsehir-Akszaray) men
tén, sőt csomópontján fekszik. A 
nagy karavánutak mellett bizonyos 
járóföldnyire a régi nagy szultánok 
szállodákat építettek, amelyekben a. 
hozzájuk indult és ajándékot, hozó 
követség megpihenhetett. Természe
tesen a kereskedelem is nagy hasz
nát látta ezeknek a hdn-oknak. Nagy
arányú, várszerű építmények sok 
kisebb cellával. Várszert! volt, mert 
bizony nem ritkán rablótámadások 
ellen is védeni kellett. Ilyen karavánul 
mellett van a Tuz-gölü is, ahol a sót 
termelik. A só Törökországban is 
állami egyedáruság, akár a szesz, 
a dohány és a cigarettapapiros. * 
A Tuz-gölü lefolyástalan vidékén pá
rolják a sót, innen teveháton szál
lítják szerte Anatóliába. Az anka
rai és a konyái tevepiacon min
dig látni egy-egy messziről jött só
szállító tevekaravánt. Újabban azon
ban már tért hódítanak a teherszál
lító automobilok. Ezekkel szemben 
ugyan még folytatják a tevehajcsá
rok a harcot — szögek elhullatásá- 
val — de már nem kétséges, hogy a 
tevepata fölött a győzelem előbb-utóbb 
még is a pneumatiké lesz.

Anatóliában sok helyen megfor
dultam, ahol a legnagyobb apostol
nak, Szent Pálnak emlékeivel talál
kozni. Konyában ép úgy mint An
karában, ahol a Vank kolostorban 
lakott, megtaláljuk a sokat utazott 
Szent Pál emlékét. Itt ókeresztény
barlangok emlékeztetnek reá. Köz
vetlen Konya közelében a homokkő
ből szinte ki vannak vésve és a me
redek mesterséges sziklafal ugyan
csak s z í v ó s  emberi munkára vall. 
Elképzelhetetlen, hogy miképen dol
gozták ki ezt a falat, hogy vésték 
oda fel a kettős keresztet, amelyet 
még a törökök sem tüntethettek el, 
mint a fakeresztet az elhunyt ke
reszténynek temetői sírjáról. Ebben

a Konya melletti három hajós- 
templomban működött Szent Pál. A 
barlangok keresztények lakásául szol
gáltak. Anatóliában sok barlangla
kást találhatni. A kocshisszári bar
langok nagyon emlékeztetnek a Bak- 
tay Ervin könyvéből jól ismert nyu
gattibeti buddhista kolostorokra és 
celláikra, amelyekben Körösi Csorna 
Sándor élte remete életét.

Második szervezői utam a Tau
ruson (Torus daghlari) át levitt Ada- 
naba. Itt már szubtrópusi az éghaj
lat, vonatunk pár óra alatt elhozott a 
steppéből a tengermellékre, ahol dél
szaki gyümölcsöt és gyapotot (érmei
nek, a szőlő sem kúszik a földön, 
mint Belsőanatóliában, hanem hatal
mas fája emberderéknyi vastagsá
gúra is nő. A gyapotföldek augusztus
ban épen virágzásban voltak. Az ég
hajlat szinte elviselhetetlen nedvesen 
forró : fülledt. Ott a hivatalos idő 
már reggel V27-tőI 10-ig és, d. u. 4 
utántól napnyugtáig tart. Évszakok 
szerint némi eltolódásokkal, de dol
gozni ezen idő alatt is csak keveset 
lehet. Első éjjel itt ismerkedtem meg 
avval, hogy mi az éghajlati fülledt
ség, álmatlanul hevertem városi szál
lodám szobájában, szúnyogháló alatt, 
a nedves meleg elbirhatatlan volt és 
másnap már szabad ég alatt háltam, 
háztetőn, de persze ismét szúnyog
háló védelme alatt.

Anatóliában számos honfitár
sunkba oltottak be a szúnyogok ma
láriát, én azonban, bár a legveszé
lyesebb vidékeket is bejártam, megme
nekültem ettől a bajtól, mert minden 
harmadnap kinint rendszeresen szed
tem. A török kormány, mint említet
tem, országszerte sikeresen küzd a 
malária ellen és nagy területeket mo- 
csártalanít. A termékeny Adanából 
Merzinbe (Tarzusz mellett Adana ki
kötője) mentem az én igen kiváló 
asszisztensemmel, Szüreya Szadik bey- 
jel, — aki azonban azóta tragikus 
körülmények között elpusztult (grá
nát tépte szét 193i év tavaszán). —
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Merzinben hajóra szállottunk, a gyö
nyörű tengerpart mentén hajózva, 
másnap a Földközi tenger antalya-i 
öblében kötöttünk ki. Remek vidék, 
pompás délszaki növényekkel, a víz
ben gazdag hely régi görög múltra te
kint vissza. Nem csoda, hogy az ola
szok szemet vetettek rá. Amikor 
1926-ban egyszer Mussolini elszólta 
magát, hogy Itália szűk az olaszok
nak, másnap a törökök már mozgó
sítottak. Ekkor a meteorológiára szánt 
pénz, az új obszervatórium és sok 
minden egyéb kulturális terv oda
veszett, megette a mozgósítás költ
sége. De Mussolini rektifikált, mert 
Kemálban ő is emberére talált.

Antalya régi görög (Adalia) tele- • 
püles volt, majd szeldzsuk erősség. 
Ókori bizánci falak veszik körül. A 
kormányzósági épület előtt állott a 
polgári meteorológiai állomás. A ka
tonai meteorológiai szolgálat parancs
nokával igen jó viszonyba kerülve 
később is még sok levelet váltot
tunk és tanácsaimat megértéssel fo
gadta. A katonai szolgálattal a hiva
talos érintkezésem feszes volt, de 
annál kedvesebb vidéken a magán
érintkezés. Antalyá-ból a Toruszon 
(Taurus) szekéren mentünk át. Ez a 
szekér már tűnőfélben lévő közleke
dési eszköz, mert a jó utakon az autó 
kiszorítja. De itten mégis a szekeret 
ajánlották, mert az út sok helyen ve
szedelmesen lejtős és kanyargós. Há
rom napig voltunk a kocsinknak la
kói. Benne is haltunk. Hasonlított a 
székelyek borvizes szekereihez. Csak 
kissé cifrább, s alacsonyabb volt. A 
régi római úton mentünk és a ned
ves éghajlattal biró Antalya-ból újból 
száraz klimájú vidékre kerültünk. 
Gondsáliban elbúcsúztunk derék Ah
medünktől és estére már Denizlibe 
érkeztünk. Itta régi szeldzsuk hán-ok 
egyik leghatalmasabbikának pusztuló 
maradványai még megvannak. Pusz
tulnak, mert hiszen ma mások az igé
nyek és a gyorsabb közlekedés mellett 
— az emberek is csak ideig-óráig ma

radnak egy helyen — nincs is már 
szükség ilyen hatalmas tömegszál
lásra. Ami szállásaimat illeti, közel 
17.000 km.-t kitevő utaimon egész 
Törökországban mindig meg voltam 
elégedve, csak a birkafaggyú szaga 
volt mindenütt tűrhetetlen.

Az angol vasúttársaság vonata 
pár óra alatt a Büyükmenderesz-csay 
völgyén röpített végig. Itt láthattam a 
török földmivelési kultúrának egyik 
szemre legszebb ágát: a sakktábla- 
szérűén ültetett fügefaerdőket. Ezek
nek termését majdnem mind Izmirbe 
(Szmirna) szállítják, ahol a fügefel
dolgozó gyárak azt kiviteli árúként 
kikészítik. Hajók seregei viszik min
den ősszel tovább a külföldre, mint 
szmirnai fügét. Vannak 2000 embert 
foglalkoztató gyárak is.

Aydinból attól délre eső Mug- 
lába mentünk. Útközben igen erősen 
mállott gránitsziklákaf és különösen 
szép, ingókő-képződményeket lát
tunk. Mugla festői fekvésű város. 
Szép sziklahegye tetején régi akro- 
polisz romjai, álianak. A bazárban 
50 fontért (kb. 135 pengő) hatalmas 
tigrisbőit árultak. Beszélik, hogy ezen 
a vidéken évente két-három tigrist is 
lőnek. A város közepén gyönyörű 
park a volt váli szépérzékét dicséri.

Hosszabb időt töltöttem Izmirben 
és Burszában (Brussza). Izmirben, va
lamint Magniszában a már említett 
fügefeldolgozást és a mazsolakészí
tést, Burszában a selyemtermelést, a 
selyem szövését és gyártását tekintet
tem meg. A burszai selyem nagyon 
jó és olcsó, a selyemtenyésztő iskola 
és kutató intézet falain ott láttam a 
magyar földmivelésügyi minisztérium 
selyemtenyésztési oktatási képeit is, 
amelyekre külön figyelmeztettek. Bur- 
szából visszatértem Ankarába. 19^7 
május 3-án került sor az új obszer
vatórium alapkövének letételére. Bol
dog napom volt ez, mert sikerült 
végre valami maradandó dolognak 
alapjait leraknom. A költségvetés ke
retein kívül kaptam erre fedezetet, a

M 9
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mi Szüreya államtanácsosnak köszön
hető, u. i. a pénzügyminiszterrel meg
látogattak és nagyobb előadással 
meggyőzhettem őket a meteorológia 
fontosságáról és hasznáról is. Látták, 
hogy egy évi ott tartózkodásom alatt 
is már mily sok szakvéleményt és 
adatot kellett különböző szakérjőknek 
és hatóságoknak eredményes muri-, 
kásságuk érdekében adnom. ^Erre 
nyomban felszólítottak, hogy három 
nap alatt adjam be a tervrajzokat, 
egy hét malva kiírták a pályázatot, 
és mikor hazatértem, lerakhattuk az 
obszervatórium épületének- alapkövét.

Amig építettek, újabb nagyobb 
körútra mentem a Fekete-tenger part
mentére és keletre Erzurum vidékére. 
Körülhajóztam a kisázsiai félsziget
nek északi felét. Isztanbulban szállot
tunk az egyik Fekete-tengeri hajóra. 
Kimustrált holland-indiai hajó volt ez 
is, amelyet a török kormány a parti 
hajózásra vett meg. Ineboluban csó
nakunkkal azon a helyen kötöttünk 
ki, ahol 45° dülésű márgapadok ér
dekes földtani szelvényt mutatnak és 
emlékeztetlek arra, hogy rég letűnt 
időkben is mily hatalmas kéregmoz
gások lehettek itten. A kikötői rend- 
őrörszem bizonytalanul fogadott. Hi
ába mutattam fel a belügyminiszter 
rendeletét, hogy szabadon mozogha
tok, elvitt a rendőrségre. A rendőr
főnök azt mondotta, hogy hódolat
teljes tisztelet és becsület a belügy
miniszter urnák, de a vidéken min
denért ő a felelős, ha kisülne rólam, 
hogy kém vagyok, őt csapják el és 
nem a belügyminiszter urat. Papiro
saim rendben voltak és ezek után 
bocsánatkérés között a legjobb ba
rátságban váltunk el. Hasonló esetem 
volt Balikeszirben is. Ineboluból nagy
arányú tojáskivitel van, nemcsak Isz- 
tanbulba, hanem Görögoszágba és 
még Londonba is szállítanak. Utunk 
Kasztamonibavezetett. Itt megint olyan 
meteorológiai szervezetet láttam, ami 
arra mutatott, hogy meg van az ér
deklődés, azonban sajnos, minden

tudás nélkül állítják fel a műszere
ket, de dolgozni, megfigyelni azt már 
nem akarnak a jó mezőgazdasági 
tanárok, akikre az reábízatott. Kasz- 
tamoni csapadékban gazdagabb és 
párásabb vidék, ennek megfe'elően 
virágzó szövőipara van, és számot
tevő kötélárú kivitele. Kötélverő ipara 
olyan nagy, hogy árúit messze vidé
ken ismerik. Környékbeli bányáit 
most tárják fel. A partmenti erdősé
gek fáit nemcsak tengeren szállítják, 
hanem szekéren Belsőanatőliába is 
sok fa kerül. Az anatóliai steppevi- 
déket és a tengerparti esőben gaz
dagabb erdőövet Kasztamonitól 50 
km.-nyíre északra fekvő hegygerinc 
elég élesen elhatárolja.

Visszatértemben Ineboluba, út
közben odaveszett asszisztensem úti
bőröndje a műszerekkel és ami még 
nagyobb baj, az 192o-os évkönyvem 
kéziratával. Ez volt a legsúlyosabb 
veszteségem. Útközben is dolgoztam 
kéziratomon, mert visszafelé menet 
Isztanbulban nyomdába akartam adni. 
Ősszel sikerült csak pótolnom a 
veszteséget. Ejt nappallá téve dol
goztam az új kéziraton, hogy Euró
pába való visszautazásom előtt ké
szen átadhassam. Az elveszett táska 
sohasem került elő, a rohanó autó
ról bizonnyal valamelyik szakadékba 
gurult.

Szinop volt a következő állomá
sunk. (Ebben a kies fekvésű város
kában élte le Diogenesz egyszerű és 
az ő korában bölcsen berendezett 
életét.) A katonai parancsnok ven
dége voltam, akit külön felkérésére 
látogattam meg. Pár meteorológiai 
tanács meghallgatása után meghívott 
egy csésze feketére. El kellett fogad
nom, bár féltem, hogy hajónkról le 
késünk. Aggodalmam alapos volt. De 
inkább lekésni, mint egy törököt meg
sérteni, aki meghívásával megtisztel. 
Úgyis történt. Jósokára hozták a fe
ketekávét, közben tülkölt a trabzoni 
gyorshajó és mi ott ragadtunk. De 
asszisztensem megnyugtatót : I n -
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s a 1 1 a h . Allah így akarta, ki tudja 
mire jó és ebbe ép úgy belé kellett 
törődnöm, mint a két nap előtti sú
lyos veszteségbe. A tengerparton min
denütt nagyarányú halászás folyik, 
mert a Fekete-tenger (Kara-deniz) 
halbősége is számottevő. Annyi a 
hal, hogy a partmentén az aprajával 
a földeket trágyázzák. Bűzös a föld 
tőlük. Trabzon és Rize között láttam 
is, amint a földeken a rengeteg halat 
elszórják.

A legnagyobb Fekete-tengeri ki
kötő Számszun, vidéke termi a leghíre
sebb és főkép kivitelre kerülő török 
dohányt. Számszun közelében Baffra 
áll első helyen. A Jesilirmak törme- 
lékkupján vannak a legkitűnőbb do
hányföldek. Éghajlata különösen ked
vező a dohánynak : számottevő me
leg, nagy a nedvesség, kevéssé fül
ledt a levegő, kiváló és nem kizsa
rolt a talaja. Számszun közelében van 
gyümölcstermeléséről hires Csarsam- 
ba, a legveszedelmesebb maláriás vi
dékek egyike. Szátnszunban ép török 
húsvétkor voltam. Úgy a seker-, 
mint a kurban-bajrám idejekor tisz
telegni illik az illető hely legfőbbjénél. 
Ankarában a miniszternél, vilajet 
székhelyen a válinál, kisebb város
ban a polgármesternél, mert evvel 
adjuk meg a felsőbbségnek — az 
államhatalom képviselőjének — ki
járó tiszteletet. Reggel a kávéházban 
díszesen terített asztalokon édessé
gek, cigaretták, üdvözlő lapok és vi
rágok vannak : a pincér ajándékai, 
amelyikből borravaló ellenében illik 
valamit elvinni. Majd megjelenik egy 
kitenc—tiz éves leányka hasonlókorú 
lovagjával és mellemre tűz egy kis 
félholddal díszített papirosvirágot. A 
fiú pedig szerényen tartja a gyűjtő- 
perselyt. Adtam nekik két fontot. 
Nem dugták be mindjárt a perzselybe 
— elrohantak vele és boldogan lo
bogtatva mutogatták a nekik szokat
lan nagy adományt. A török repülő
rajnak — egyik nemzeti büszkesé
gük —, a háború özvegyeinek és árvái

nak, valamint a zöld félholdnak — 
megfelel a mi vöröskeresztünknek — 
gyűjtenek évente vagy négyszer. Min
dig csak gyermekek gyűjtenek. Uri- 
hölgyeknek az utcán való áldozat
kész ácsorgása ott ismeretlen s le
hetetlen volna is. Számszunban világ
hírű emberrel, Khyázim pasával, a 
válival ismerkedtem meg. Első nap, 
mint előkelő idegen tisztelegtem és 
kértem szíves támogatását. Másnap 
bájrám lévén, üdvözöltem mint a 
helytartót. Liman von Sanderssal ő 
volt a Dardanellák hősi védelme
zője.

Végre eljutottunk Trabzonba 
(Trapezunt). Az Európa—perzsiai ke
reskedelem nagy része ezen a kikö
tőn keresztül bonyolódik le, mert it
ten végződik a teheráni karavánútak 
egyik fontos vonala. Trabzon már 
sokkal melegebb klímájú hely és 
amint eljutunk innen még keletebbre, 
Rizébe, egy egészen különleges idő
járással biró helyre érünk. Ez már a 
Fekete-tengeri délkeleti sarok a „vir
giniai éghajlat“-tal. Évi csapadéka 
meghaladja a 2000 mm.-t. Megterem 
itt a nagy melegben a narancs, a 
bambusznád, tea, rizs és egyéb 
szubtropikus termény. Legcsodálato
sabb a teának eredményes termelése. 
A tengerpart mentén hatalmas mo
gyoróligetek vannak. Ezek, valamint 
az aydini fügeerdők, a magniszai ma
zsolaültetvények és a baffrai dohány
telepek, az adanai gyapotültetvények 
stb. is azt mutatják, hogy termel a 
török is, ahol az éghajlat kedvező, 
érdemes a munka és biztos az érté
kesítés. Idegen bevándorlók itten 
nagy mezőgazdasági eredményt ér
hetnének el, de a török köztársasági 
kormány fajvédelmi szempontból na
gyobb intelligenciájú és erősebben 
dolgozni biró idegennek nem engedi 
meg a letelepülést, mert elnyomnák 
a törököket.

Utolsó nagy feladatofri előtt ál
lottam Trabzonban, amikor elfogyott 
a pénzem. Az újabb előleget, ame-



322 A F Ö L D O  Ö M B

lyet rendeletileg és táviratilag is ki
utalt a pénzügyminiszter, a Irabzoni 
pénzügyigazgatóság csak úgy akarta 
kiadni,' ha kötelezem magam utam 
befejezése után megint visszamenni 
Trabzonba és előlegemet ott elszá
molni. így rendeli el egy régi pénz
ügyi szabályzat. Erre nem vállalkoz
hattam, de két ankarai táviratváltás 
után még is megkaptam az előlege 
met. Megemlítem, hogy reámutassak 
arra, hogy sok dologban még mindig 
döcög a modern állami szakén De 
mégis érdekes az, hogy1 bárhol jár
tunk Törökországba, bármely kis iá- 
viróhivatalban még éjjel is feladhat 
tűk táviratunkat. Csak felzavartuk az 
őrt, a bekcsi a távirászl s V2 óra múlva 
már lekopogta táviratunkat.

A trabzoni és rizei meteorológiai 
állomások felszerelése után Erzurum 
(Erzerum) felé vettük utunkat. Amig 
a Csanakdogla hegységen átkelve a 
2000 m. magas Zigana hágóra ért 
autónk, a legfestőibb* völgyön emel
kedtünk, amelyben sok elhagyott gö
rög és örmény zárdát láthattunk, va
lamint a tevekaravánok szegényes 
hanjait. A Zigana hágóról remek a 
kilátás dél felé. Az úton autónk 
gummija elég g>akran kipukkadt. A 
karavánvezetők bosszúból az út men
tén szögeket szórnak el. De bár
mennyire fáradnak is, lassan mégis 
tért hódít a gép. A csacsi által ve
zetett tevekaravánok, a négyes ló- és 
a szamárfogatok eltűnnek, a Berliet 
autók jobban bírják az iramot, mert 
már rövidesen elérkezik az idő, hogy 
keleten is „az idő pénz“. Pedig a tö
rök a sietséget az ördög munkájának 
tartja.

Gümüsháné kedves válija na
gyon szívesen fogadott. Együtt utaz
tunk a török statisztikai szolgálatot 
megszervező főigazgatóval, Mr, Jaqu- 
arltal (belga szakértő, aki ez év ta
vaszán halt meg). Ép az első komoly 
török népszámlálás megszervezése 
miatt tett a birodalomban nagyobb 
helyszíni tanulmányt. Végül a nép

számlálási törvény elrendelte, hogy  ̂
az összeírás — mert tényleg az volt
— napján senkinek sem szabad ki
mennie az utcára addig, amig az 
írástudó népszámláló biztosok nem 
írták össze személyi adatait. Mikor az 
egész város, vagy falunak összeírásá
val készenvollak, megszólalt egy ágyú, 
vagy valamilyen más zaj adta tudtára 
a lakosságnak, hogy már szabad a 
jövés-menés; addig a kapuk alatt, 
vagy azelőtt kuporogtak. Aki még is 
kimerészkedett, azt az őrjáratok ösz- 
szefogták, a rendőiségre vitték é& 
utólag megbírságolták.

Élhagyva a vilajet székhelyét, 
ahol csak esőmérőt állítottunk fel, 
utunk délnek kanyarodott. Az erze- 
rumi út elágazásánál hatalmas mész- 
kőszirt képződmény ragadta meg fi
gyelmemet. Erzindzsán felé közeledve 
mindinkább meglátszott, hogy újból 
benn vagyunk a nagyon száraz Ana- 
toliában, alig volt az út mentén va
lamilyen számottevő növényzet. Mi 
egy borzasztó zivatar után kerültünk 
ide, autónk alig birt a patakból, iszap
ból kikecmeregni. A hidakat elvitte 
a viz. Több helyen kezdetleges ön
töző művek mentén utaztunk. Itt lát
tam először, hogy mit kell és mit le
het a természet mostohasága ellen 
tenni. Belsőanaioliában, ahol hiába 
várnak csodát a gazdásztól, mete
orológustól, már a rég letűnt évezre
dek megmutatták, hogy csak öntö
zéssel lehet mezőgazdasági kultúrát 
teremteni. A szegénység ezért ezen 
a vidéken ugyancsak igen nagy. A 
nép itt is csak sárból készült házak
ban lakik, (lásd a 4. képet Konyá
ból) háztető, vagy fedélszerkezet 
nincsen, mert hiszen az épületfa meg
fizethetetlen pedig az éghajlat nagyon 
mostoha, 38—42°-os hőségek, —20r
— 30°-os hidegek is gyakoriak, a le
vegő szárazsága pedig minden kép
zeletet felülmúló.

Erzindsánt csatornák veszik kö
rül és abban folyik az öntözéshez 
szükséges viz. A vizet néhány forrás-
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adja és csak bizonyos órarend sze
rint szabad felhasználni. Meg van ál
lapítva, hogy mikor ki öntözhet és 
mennyi ideig. A zsilip, amelyik pl. 
Medmed földjét elzárta a víztől, egy
szerű földhányás és ha elérkezett az 
ő ideje, akkor a főcsatorna — egy 
mélyebb árok — vízfolyása ellené
ben földet raknak, az ő földje felé 
pedig megnyitják a levezetést avval, 
hogy elhányják a földet. Ezután az 
időjárásnak, vagy az évszaknak meg
felelően 1—3 órán ál folyik a viz, 
majd az idő leteltével ugyanilyen 
kezdetleges, de feltétlenül becsületes 
módon elzárjak a vizet s alól más
felé megnyitják az áldást hozó vizet. 
A viztolvajokat, akár csak a régi 
Görögországban, megbüntetik. Ez a 
katonailag fontos városka már 13l0 
m. magasságban fekszik. Ottlétemkor 
(jún. 22.) ép érett a szeder, a barack 
még apró volt, a szőlő beérése pe
dig csak augusztusra volt várható.

Innen keletre fordulva, az Eufrá- 
tesz, vagy amint a törökök nevezik, 
Kara-szu (fekete viz) vagy Firatnehri 
mentén haladunk. Még mindenütt lát
hattuk a borzalmas világháborúnak 
nyomait. Rengeteg hadivasút alkat
rész, autók, aknavetők, nagyobb és 
kisebb ágyúk hevernek az út mentén, 
megszabadítva a könnyen elvihető 
sárga- és vörösréz alkatrészektől.

Jenikői falu 2030 m magasság
ban van. Idáig volt az erzurumi vas
út kiépítve. De csak biztonságosabb 
és gyorsabb továbbra is autón utazni, 
mert a vonat hetenként egy-kétszer 
kisiklik, u. i. alapépítményei gyorsan 
készültek a háborús cél érdekében. 
Csak steppe növényzet borítja a vi
déket és órákig mehettünk, amig 
egy-egy gyér emberi letelepülést lát
hattunk. Egykor ez az útvonal is nagy 
forgalmú karavánút volt. Átkelünk az 
Eufrátesz régi hidján, amelyen vala
mikor már macedóniai Nagy Sándor 
seregei vonullak nyugat felé. A nyu
gat-keleti kisázsiai forgalomnak rész
ben még mindig legtermészetesebb

útiránya ez. Végre megérkeztünk Er- 
zurumba.

Kevés város tesz olyan lenyű
göző benyomást, mint Erzurum, me
gette 30C0 méteres hegyek, előtte sík
ság. Katonailag megerősített hely. 
Kettős várfal veszi körül, a bejutás 
még ma is csak alapos ellenőrzés 
mellett lehetséges. A városban nem 
volt szabad fényképeznem, de azért 
szép gazdag képgyűjteményt hoztam 
magammal, mert ebbeli panaszkodá
somra az ottani tanítóképző igazga
tója megajándékozott vele. Régi, gaz
dag város. Pompás szeldzsuk emlé
kei, sajnos, pusztuló félben vannak. 
A város és a vilajet kormányzója 
büszke volt a sok újonnan épült vas
beton és egyéb átlag épületre. Az 
erzerumi síkságon van Kisázsiaban a 
legzordabb időjárás. Télen hónapokig 
el van zárva a világtól és csak má
justól szeptemberig van eléggé rendes 
közlekedése nyugat felé. Ez az el
zártság csak akkor szűnik majd meg, 
amikor az Erzurum-Erzindsán-Szivasz- 
Ankara vasútvonal teljes egészében 
megépül. Ez a hatalmas fensik na
gyon termékeny, különösen búza, ár
pa és gyümölcstermése számottevő. 
Június 27-én épen virágzott az akác, 
érthető késés, mert hisz 2000 m ma
gasságban fekszik. Ennek a helynek 
a világtól elzárt volta az élelmiszerek 
árában is érezteti hatását. Télen rop
pantul megdrágul minden, a rizs ára 
két és félszeresére, a vajé kétszere
sére, a tojásé pedig 3 fiiléről a közel 
tízszeresére emelkedik.

Külön hadügyminiszteri enge
déllyel és a helybeli kormányzó bele
egyezésével sikei ült még Karszba is 
eljutnom. Ez a legkeletibb hely, ahol 
állomást létesítettem. Erzurum tulaj
donképen a vízválasztón fekszik és 
egyúttal éghajlatválaszló is. Kelet felé, 
Szarikamis mellett szép fenyőerdőket 
találtunk. Sajnos, ezeket a katonai 
igazgatás fairtógazdálkodása hamaro
san kipusztítja. Karsz — 1878-1922-ig 
orosz birtok volt — már egészen el-
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ütő típusú város. Örmény település,, 
széles utcákkal, több emeletes épü
lettel. Belső berendezésük is teljesen 
más, mint a török házé. A széles ut
cákon és tereken az ember szaba
dabban lélekzik fel. A város nagy 
része még ott létemkor is romokban 
hevert, a. kifosztott és felgyújtott ke
resztény templomokban kecskék ta
nyáztak. A városból visszafelé jövet 
Erzurum felé haladva egy kis kérü 
lőve! a messze távolból látható az 
Ararátnak hóval borított kúp alakú 
515/ m magas csúcsa, a törökök 
azonban inkább perzsa nevén : Kuh 
i nuh vagy a Masis ismerik.

Erzurumtól nyugatra a trabzoni 
úton van a nagyon szép fekvésű 
Bayburt, szintén egyike a felette ma
gasan fekvő vilajet székhelyeknek 
(1600 m) és 7-8 hónapig ugyancsak 
el van zárva a világtól. Ezt a helyet 
sokáig nem felejtem el. Hirtelen meg
fájdult a fogam és olyan piszkos fog
orvosi műhelyben keNett fogat húzat- 
nom, hogy arról európai embernek 
nem lehet fogalma. Inkább hasonlí
tott a legszegényebb falusi cipőjavító 
műhelyhez, mint fogorvosi műterem
hez. Allah mentett meg, hogy vér
mérgezést nem kaptam. A tengerhez 
közeledve egyre változatosabb lett a 
kép. Néhány percre megállottunk egy 
nyomorúságos kis faluban, Kaledsik- 
ben. Nyomban körülvett a falu ap- 
raja-nagyja. Egy-egy autó átrobogása 
mindig esemény az ilyen faluban és 
alkalom arra is, hogy kinint kérjenek 
a gyaurtól. Hajnalban végre felértünk 
a Zigana-hágóra, pár óra múlva ismét 
Trabzonban voltunk, ahonnan hajóra 
szállva a valóban felejthetetlenül szép 
kisázsiai tengerparti út után Isztanbul- 
ba értünk és pár nap múlva Anka
rában voltunk.

Egy hónap múlva újabb és utolsó 
szervező utamra mentem. Feladatom 
volt a birodalom leggazdagabb szőlő
termő vidékén elsőrendű meteoroló
giai állomást szervezni, valamint a 
ihres gyümölcstermő Kütahyában is

állomást létesíteni. Nagy örömmel 
mentem Kütahyába, mert azt remél
tem, hogy sikerül valami nyomot ta
lálnom arra, hogy hol lakott Kossulh 
Lajos. Nem sikerült és így én is, ép 
úgy, mint eddig sok magyar, ered
ménytelenül jártam. Igen kedves fek
vésű város, régi és még ma is hires 
fajánc iparral. Nagy fajánclapok fedik 
egyik-másik törökországi dzsámi bel
sejét, sőt egyeseket még kívülről is 
a kütahyai lemezekkel borították (pl. 
a burszai zöld mecset és a kütahyai 
kormányzósági épület). A városka 
ablaKai még rácsozottak, a nők nagy 
része fátyolban jár, bár már sokan 
levetették. Hivatalosan mindeddig nem 
történt meg a fátyolviselet eltörlése. 
Egyes válik ugyan már évek előtt 
elrendelték, a nép engedelmeskedett 
is, mig végre jó idő múlva megérke
zett — a férfi lakosság megnyugtatá
sára — a központi kormányzat ren
deleté, hogy a váliknak nem volt jo
guk a népviseletet rendeletileg sza
bályozni, de ekkor már lehullott a 
fátyol és nem került fel újból. Bali- 
keszir városa volt az a hely, ahol elő
ször és önként mondottak le a nők 
a fátyolviseletről. Ez Izmir és Bán- 
dirma között van. Kütahyából Bali- 
keszir felé a múlt évben készült el a 
legújabb kisázsiai vasútvonal.

Az angol részvénytársaság keze
lése alatt álló vasúton utaztam Ma- 
nisszába. Hires mazsolatermő vidék 
központja. A tavaszi fagyok a medi
terrán medencének keleti részében 
sem ismeretlenek. Már Plinius említi 
azokat írásaiban. Megbíztak avval, 
hogy állomást létesítsek, hogy a hely
beli meteorológusnak alkalma lehes
sen tavaszi fagyprognózist felállítani, 
valamint a fagy elleni védekezést si
kerrel vezetni és prognózist adni a 
mazsolakészítés fontos időszakára. 
Nehéz feladat volt. Pár nap alatt az 
állomást berendeztem, az észlelőt be
tanítottam és amikor Ankarába visz- 
szaérkeztem, negyednap táviratot ka- 
poltminiszterem, hogya váli az észlelőt
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máshová áthelyezte és nincsen fe
dezete új észlelő fizetésére. Pedig a 
betanítás a váli tudtával történt. De 
egyébként nem sajnáltam, hogy Ma- 
nisszában jártam, mert úgy ott, mint 
Izmirben megismerkedhettem a ma
zsolaszürettel és feldolgozási módjá
val. A mazsola szép nagy fürtökben 
termő magnélküli szőlő. Van egy ké
pem, amelyen egy közel 6 kilós für
töt tart a szüretelő. A fürtöket meg
tisztítva és kirakva a betonozott földön 
és otí aszalják, előbb hamuzsirlugos 
es olajos oldatban megfürösztik. Eb
ben az oldatban fél peicig marad a 
lukas veder, majd kiemelik és újból 
elterítik a földön a szőlőt. A mazsola 
szép sárga színét lugozással és a 
napon való szárítással érik el. Ez a 
művelet több napon át folytatandó és 
nagyon fontos, hogy ebben az időben 
a szüretelőket ne lepje meg az eső. 
De a nyárutó és az őszelő itt rend
szerint száraz szokott lenni. Mikor 
már elkészült a szép sárga mazsola, 
100-150 kilós zsákokba csomagolva, 
lábbal tiporják bele. Máris elviszik a 
csiflik gazdától a szállítók és autón 
kerül Izmirbe. Onnan hajórakomá
nyok viszik a mazsolát, fügét, mo
gyorót messzi földre, tengerentúlra. 
Ezek a gyümölcsök, valamint a tiftik 
(kecskeszőr) és a pamut, a dohány 
ennek az országnak legfőbb földmí- 
velési kiviteli cikkei. Manissza évi 
mazsolatermése kb. 50 millió kg. és 
óra kilónként helyben mintegy 2 P.

Manisszából Bándirmán és Bur- 
szán át Mudánya kikötőjébe jutottam. 
Itt van az a ház, amelyben a „Gázi“ 
(a győzedelmes), azaz Kemál pasa a 
nagy antanttal 1922 október 3-án meg- 
kötöttea mudányai békét. Eztkövetőleg 
Istanbulból a francia és angol csa
patok kivonultak. Ezóta békés fejlő
désnek indult a török birodalom.

Utolsó szervező utamról Anka
rába visszatérve, már készen állott a 
Tittes György magyar mérnök tervei 
szerint épített obszervatórium és fel
szerelhettem műszereit. A toronytetőre

25 m. magasságba került a öníró 
szélirány és erőjelző műszer, az épület 
déli sarkára a napfénytartammérők. 
A torony tetejéről szép kilátás nyílik 
Ankara környékére, a Gecsőren és Etlik 
nyaralóhelyekre, ahol roppant édes 
fekete szőlő terem. A szőlőt ott nem 
karón nevelik, hanem a földön ter
peszkedve beárnyékolja a talajt és 
megóvja annak kevés nedvességét a 
gyors elpárolgástól. Közelünkben a 
katonai szövőgyár, a nagy rádióállo
más hatalmas hat tornya, amelyekből 
1927 szeptember végén először szór
ták az ankarai meteorologiai adatokat. 
Az új obszervatórium megelt levő 
szántóföldön állítottuk fel a műszerek 
nagy részét. Innen vettünk talajned
vességmeghatározásra mintákat. Egy 
redőnyös házikóban vannak a párol- 
gásmérők, a másikban az öniróhő- 
mérők és nedvességmérők. Ezekkel 
két Ízben örökítettem meg — még az 
etliki intézetemen — a tudomány 
előtt ismeretlen esetet, amikor a le
vegő teljesen száraz, azaz páramen- 
les volt. Mindkét, alkalommal, egy 
májusi és egy szeptemberi napon 
0% volt a levegő nedvessége ; eddig 
még a Szaharából sincsen erre hite
les adatunk.

Amig az obszervatóriumot be
rendeztem, elküldöttem asszisztense
met, Szüreya Sadikot Kayseribe, hogy 
a repülőszolgálat érdekében rendezze 
be az időjelző állomást. Kayseri — 
az Ercsieszdag (3918 m.) lábánál van. 
Valószínűleg Kayseri lett volna az új 
török birodalom fővárosa, ha abban 
az időben már meg lett volna a vas
útja. Ekkor kaptam meg elutazásom 
előtt a török kormánytól azt a meg
tisztelő megbízatást, hogy Rómában 
az első nemzetközi földmivelésügyi 
tudományos tanácsülésen a meteoro
lógiai tanácsban Törökországot kép
viseljem. Rómában a kongresszus, 
mint „törököt“ alelnökévé választott. 
A második megtiszteltetésem az volt, 
hogy távozásomat két évi működé
sem után csak szabadságnak tekin
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tették és újabb öt éves szerződést 
ajánlott fel a kormány. Sajnos,, 
nem fogadhattam el, mert meg 
kellett hoznom az áldozatot, bár
mennyire megszerettem is a török 
népet, hogy itthon maradok. Ott, 
széles Anatoliában mindenütt minket 
magyarokat k a r d a s-nak, testvér

nek mondottak. Bármerre jártam, 
amikor megmondottam, hogy magyar 
vagyok, kardasnak szólítottak. Ez te
hát nem a tanultak kitalálása, hanem 
valóban benne él széles Anatoliában 
a kultúra legalsó fokán álló írástu
datlan, józan török nép tudatában is.

Arles.
^  lila:  dr. MÁRTON BÉLA.

„Hát kellett nekünk Arles?“ — 
dörmögött elégedetlenül kis útitársa
ságunk egyik tagja, amikor a pálya
udvart elhagyva a gyéren megvilágí
tott Jardin de la Cavalerie-re érkez
tünk, ahol a város északi kapuján át 
Arles egyik fő utcájába, a Rue Vol- 
taire-be nyílik bejárás. Az bizonyos, 
hogy az éjjeli órákban is fényben 
fürdő párizsi bouleva'rdok után leve
rőén hatott a kisvárosi világítás. Az 
az egy-két világító reklámtábla, a- 
mellyel a Rue Voltaire üzletei hívták 
magukra a figyelmet, csak arra volt 
alkalmas, hogy még elevenebbé 
tegye a különbséget előttünk, ami a 
világ fővárosa és a vidéki kis francia 
város között fennáll. A bizalmatlan
ságot, amelyet az ismeretlen város
kával szemben a társaság táplált, 
szinte már a félelemig fokozta az a 
néhány ácsorgó, sétáló, hangosan, 
olykor kiabálva tereferélő, kacagó 
fiatalember, akikből az utca és park 
közönsége állt. Betörőket, a legeny
hébb esetben csirkefogókat látott a 
megriadt képzelet ezekben az egy
szerű munkásfiúkban, akik munkaru
hájukban levegőztek, szórakoztak a 
maguk módján a napi fáradalmak 
után.

A kedvetlenség, amely kezdett 
elhatalmasodni a társaságon, érthető 
volt. Már elhagyta a vonat Avignon-t, 
amikor azt a kérdést tette fel az egyik

társam, hogy miért is szállunk ki 
Arles-ban? Hiszen eddig nem is tudta, 
hogy ilyen nevű város is van a vilá
gon. Másik két utitársam arca azt 
mutatta, hogy ugyanezt gondolják ők 
is. A kiszálláshoz kellett készülőd
nünk. Tele voltam várakozással, a- 
mely hazulról történt elindulásunk óta 
egyre fokozódott. Végre megismerke
dem e 2000 éves múltra visszatekintő 
várossal, ahol Konstantin császár 
uralmának emlékei mellett a közép
kori városépítészet épen megmaradt 
francia példáját fogom látni. A kér
dés úgy hatott reám, mintha az áhí
tatba merült embertől azt kérdeznék 
a templomba lépés előtt : kérem hová 
megyünk és miért megyünk be ide? 
Sem időm, sem hangulatom nem volt 
hozzá, hogy a város fényes múltjá
ról, építészeti emlékeiről, néprajzi és 
irodalomtörténeti nevezetességeiről 
előadást tartsak. Nem lehetett tehát 
csodálni, hogy a társaság lehangoltan 
keresett szállást ebben a kicsiny, alig 
30.000 lakosú városkában, amelyben 
este 9 órakor az üzletek zárva voltak 
s alig egy-két ember járt-kelt az utcán.

Nyomott hangulatunkat az esti 
séta hamarosan száműzte. Még nincs 
10 óra, de. már csaknem teljesen ki
halt a város. Emeletes házainak ab
lakai sötétek, keskeny utcáin egy lé
lek sem mutatkozik. Ha a város éle
tének középpontjában, a Fórum-téren
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nem volna egy kis vendéglő még 
nyitva, ahol 4—5 kisiparos, kiskeres
kedő külsejű ember beszélget, azt 
gondolnók, hogy lakatlan városban 
járunk. Még a széles Promenade de 
Lice pompás platánsorai között sincs 
senki, pedig a kellemes idő szinte 
csalogat a sétára. Nincs vendége an
nak a 2-3 kávéháznak sem, amelyek 
az Avenue Vidor Hugo-n sorakoznak 
egymás mellé ; villanylámpáik fénye 
hiába csábít szórakozásra. A Prome
n a d e  de Lice-n egy nagy szálloda 
megvilágított ablakai visszaverődnek 
a mögötte vonuló keskeny csatorna 
alvó vizében. Autogarage-a azt mu
tatja, hogy sok pénzes turista keresi 
fel Arlest, különben nem lett volna 
érdemes a régi házakban berendezett 
szállodák versenytársaként ilyen mo
dern épületet építeni. De minden ra
gyogás mellett üresnek látszik ez a 
ház is. A lefüggönyözött ablakokra 
még csak árnyék sem vetődik, ami 
elárulná a szobákban tartózkodó 
embereket.

Benn az óvárosrészben csak az 
utcai lámpák fénye jelzi az életet. 
Szinte kisértetként hat az a munkás
asszony, aki a Place de Republique- 
ről sietve jön a városháza boltíves 
nyitott kapuján át, hogy azután ha
marosan eltűnjön az egyik sötét si
kátorban.

A tér egyik oldalán sötét fal nyú
lik a magasba. Teteje szinte beleol
vad az égboltba. Ha a csillagok nem 
ragyognának, azt kellene hinnünk, 
hogy a végtelen ür tátong előttünk. 
A lámpák gyenge fénye azonban egy 
szobrokkal dús kaput világít meg. Az 
alakokat árnyékuk erősen kiemeli a 
háttérből. Ha nem volnának aprók a 
szobrok, élőlényeknek tartanók. A 
St. Trophime székesegyház régi épü
lete előtt állunk, amely a mai alak
jában több mint 900 éves múltra te- 
kinthet vissza. A megújítása a 12-ik 
század közepére esik, ezt megelőző
leg pedig többször átépítették, tehát 
rsokkal régebben keletkezhetett. Előtte

ezen a helyen római praetorium állt; 
annak romjai fölé emelték a kathed- 
rálist. Arles fényes múltjának lenyű
göző emléke ez a templom. A város 
a középkorban Gallia legfontosabb 
egyházi helye volt s a 4. századtól 
a i3-ik századig 13 zsinatot tartottak 
itt. A templom kopár falaiból egyetlen 
díszként válik ki a portale, de ez az 
egy is megragad, kiszakít a régi kor
ból s messzi századok idejébe vará
zsol. Ilyen komoran meredt a ma
gasba a templom már akkor is, mikor 
Európa nagy részét erdők borították 
s ilyen csöndes volt a tér századok
kal ezelőtt is, mint most. Az emlékek 
úgy lekötnek, hogy alig tudunk meg
válni a templomtól.

Csend, csend mindenütt. Szinte 
félve járunk, hogy lépéseink kopogá
sával ne verjük fel az alvókat. Nincs 
autóduda, nincs villamoscsengetés, 
amelyek ma már a legelhagyatottabb- 
nak, legbékésebbnek képzelt helyek 
nyugalmát is kíméletlenül megzavar
ják. A Fórum-tér korcsmájának ven
dégei is hazamentek, csak Mistral 
szobra áll merengve a fák között. 
Vájjon min tűnődik a nagy költő ? A 
provence-i nép dicső múltján, amely
nek emlékei a székesegyházzal szem
ben lévő múzeumban vannak össze
gyűjtve? A nép nyelvének szépsé
gein, amelyekkel költeményeiben, írá‘ 
saiban fölélesztette, irodalmi nyelvvé 
emelte a provencal nyelvjárást ? Az 
ő fáradhatatlan buzgalma teremtette 
meg az Arlatan-muzeumot, ahol a 
provence-i nép régi életének, szoká
sainak emlékei láthatók. Az ő áldo
zatkészsége hozta létre a múzeumot 
is, mert a Nobel-díjat, amivel költői 
munkásságát jutalmazták, odaadta 
egy régi palota átalakítására.

Halkan beszélgetve tértünk szál
lásunkra. A lámpafény még jobban 
kiemelte a szűk utcák sötétségét. Lel
künk megtelt a rég múlt idők emlé
keivel. Az egész napos utazásban 
felzaklatott idegeink lecsillapodtak és 
nagy nyugalom szállt meg bennünket.
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De nemcsak a késő esli órákban 
csendes a város, hanem elég népte- 
len nappal is. Az üzletek nem hival
kodnak fényes kirakatokkal s árúik 
csak a mindennapi élet szükségleteit 
akarják kielégíteni. Az utcákon nincs 
sürgés-forgás. Jobbára egyszerű asz- 
szonyok sietnek a reggeli órákban a 
piacra, vagy jönnek onnan vissza. 
Kényelmesen meg lehetne számolni 
a járókelőket. A piac sem élénk-'Az 
Avenue Vidor Hugo kávéházaiban 
is kevés a reggeliző vendég: A pin
cérek munka nélkül álldogálnak. Az 
élet moraja, amely a Városi, élet jel
lemző tünete, itt alig-alig hallatszik. 
Olykor egy autó tülkölése nyugtala
nítja a csendet, egy repülőgép ber
regve vonul át a váios fölött, a déli 
órákban rádió veri fel a keskeny ut
cák merengését valami divatos dallal, 
de mindez a zaj nem tudja megvál
toztatni Arles kisvárosi jellegét.

Az épített kőpartok közé szorított 
széles Fhőne, amelynek két partját 
foglalja el a város fnór Konstantin 
császár óta, szintén álmos nyugalom
ban folyik. A napok óta tartó esőzés 
a sok iszappal szinte sötétre festette 
a vizét. Hajó aiig akad rajta, pedig 
egykor igen élénk volt a forgalma. 
Menő-jövő hajója ugyan most is van, 
hiszen innen indul ki a Marseilíe- 
Rhőne-csatorna, amelynek egyik sza
kaszát egy használaton kívül helye
zett vasúti alagútban építették meg, 
de ezek a hajók alig hoznak Arles- 
nak valamit és nem sok árút szállí
tanak el innen. Állomása elég nagy, 
mert Arles a francia fő vasúti vona
lak egyikének, a Paris-Lyon-Méditer- 
ranée-nek, lehát annak az élénk for
galmú vasúinak állomása, amelyik 
Párist, sőt Angliát összeköti a Föld
közi tengerrel és a Riviérával. Van 
némi ipara is. Hajógyár, vasúti gép
javító műhely és kolbászgyár műkö
dik a városban. Arles-t mégis „holt“ 
városnak nevezik, amelybe csak az 
országos vásárok hoznak elevenséget 
néhány napra.

Ez az álmos élet az oka annak,, 
hogy a város semmi fejlődést sem 
mutat. 1872-ben 27.000 lakosa volt s 
ez a száml926-igcsak 29G00-re tudott 
emelkedni. Ezért maradtak meg szűk 
utcái, amelyek a felső városban hol 
lépcsőkön, hol lejtősen kapaszkodnak 
fel és kanyarogva haladnak a város 
leghíresebb emlékét, az arénát körül
fogó térre. Szamos utcát macskafejes 
kövezet borít, amelynek anyagét a 
Crau szolgáltatja, ez a közelben lévő 
kerek kavicsokkal és törmelékkel bo
rított vidék, amelyet a Durance folyó 
töltött fel. Arles-ban nyoma sincs még 
annak a törekvésnek, hogy szélesítse 
utcáit, tágítsa tereit. Annak a szinte 
lázas építkezésnek, amely az utóbbi 
években uralkodott egész Európában, 
e város belső részében nyoma sincs. 
Itt minden ház régi. Megmaradt a 
középkor minden szépségével és csak
nem minden visszásságával.

Az arena körül ócska egy-két 
emeletes házak emelkednek. Van kö
zöttük olyan, amelyiknek piszkos, si
ma, ablaktalan falán úgy hatnak a 
rozoga faajtók, mint a koldus ruhá
ján a foszladozó foltok. A ház sar
kén, az emelet magasságában azon
ban egy kis Szűz Mária-szobor van^ 
amely megállít s elfelejteti a riasztó 
hátteret. Egy másik utcában renais
sance kapu előtt kell megállnunk, 
Korinthosi főben végződő csavart ősz 
lopai derűt hoznak a szűk utca ko
mor hangulatába.

Az arena körül bolyongva a zeg
zugos utca parányi térré tágul. Az 
egyik omladozó épületből lovak dü
börgése hallatszik. Istálló előtt állunk. 
Belseje boltíves terem. Mellette ha
sonló épület, csak valamivel nagyobb. 
Most kocsiszín ; halottas kocsik állnak 
benne. Egykor templom volt. Magas 
kőfal mellett kanyarodó néptelen utca 
egy elhagyatott kis udvarba vezet. 
Repkény nőtte be a falakat s a kö
vezetét szintén elfedi a gyom. Pár 
lépés után egy másik, tágasabb ud- 
varontaláljuk magunkat s meglepődve
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Eskisehir. Gyüm ölcs é s  zöldség piac (Réthly A.: Két év kisázsiai Törökországban.)

Konya. A fapiac a dsámi előtt. (Réthly A-: Két év kisázsiai Törökországban.)
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Konya. A búza beszá llítása  a nyom tatáshoz. (Réthly A.: Két év kisázsiai Törökországban.)

Konya Nyomtatás bivalyokkal. A nyomtatószánon (törökül: düven) áll a nyomtató.
(Réthly A.: Két év kisázsiai Törökországban.)



A FÖLDGÖMB II. 9 59. tábla.

Bayburt. V ilajet székhely  Trabzon é s  Erzerum között. iRéthly A.: Kél év kisózsiai Törökországban )

Ankara A régi török fürdő (Réthly A.' Két év kisézsiai Törökországban.)



60. tábla. A  FÖLDGÖMB II. 9.

\n kara . A m iniszterelnökségi palota előtt lévő füegőkert. (Réthly A.: Két év kisózsiai Törökországban.

Ankara. A város látképe a vasúti állom ás fe le1. (Réthly A.: Két év kisázsiai Törökországban.)
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állunk meg. Négyszögletes keresztfo
lyosó van előttünk. Reliefekkel, szob
rokkal gazdagon díszített román és 
gót stílusú oszlopsorai ebben az áhi- 
tatos magányban elbűvölő álomkép 
gyanánt hatnak. A St. Trophime ke
resztfolyosója ez az alkotás, részei 
a 12-ik századtól a 16-ik századig 
épültek.

De középkori kép az utca csa
tornájában folyó piszkos víz, az ut
cákat, főként a piacot átható bűz is. 
Reggel az arena körül lévő utcák 
szennyes földszintes házainak lakói 
nyitott edényekben teszik ki az utcára 
a szemetet. Kóbor kutyák és macs
kák fogják közre a szemétgyűjtőt, 
hogy kikaparjanak belőle valami en
nivalót. Ha közben a szemét kifordul, 
ki törődik vele? Talán felkerekedik 
a szél és tovább hordja. De nemcsak 
a szegények negyede piszkos, hanem 
még a széles Avenue Victor Hugón 
is dísztelenkednek szalmacsomók, a- 
melyekről világosan látni, hogy nem 
az előző nap kerültek a járdára.

Az utcák tisztátalansága azonban 
talán még sem középkori hagyaték. 
Hiszen ez közös vonása a déleurópai 
városoknak. Arles nagyon emlékeztet 
a spanyol városokra. Macskafejes 
kövekkel kirakott utcái, lapos tetejű, 
erkélyes házai, mindenekelőtt azon
ban lakossága újra meg újra a szom
széd országot juttatják eszünkbe. Az 
a délceg fiatal ember, aki néhány 
pompás lóval nyargal az árnyas Alis- 
campson, nemcsak sötétebb arcbőré
vel, de büszke testtartásával és ru
házatával is Andalúziába viszi el 
képzeletünket. Fekete ruhás öreg né
nikéi, kiknek kontyán fehér csipke
díszes kis fekete bársony főkötő ül, 
a spanyol nőket idézik elénk. A pia
con egy fiatal nő gyümölcsöt árul. 
Kissé telt, de nem kövér testét fekete 
ruha fedi, fekete vállkendője alól fe
hér csipke mellbetét világít ki. Ében
fekete haját kis fekete főkötő díszíti. 
A fekete keret erősen kiemeli arcbőre 
fehérségét. Szemei élénken csillognak,

arcvonásai mégis olyan bájosan sze
lídek, hogy nem lehet megindulás 
nélkül néznünk. Murillo Madonnáira 
kell gondolnunk, akárcsak a madridi 
nők látásakor. Arles régi hírességé
nek sok-sok emléke elpusztult már, 
de női szépségének hírneve meg
maradt. A város küzdelmes múltjá
nak emlékét örökíti meg ez a szép
ség. Kelták, rómaiak, gótok, frankok, 
szaracénok küzdöttek Alles birtokáért 
s az ő vérük vegyüléséből keletkezett 
az arlesi nép. Nagyszerű kép lehet 
az, amit a Place de Republique va
sár- és ünnepnapokon nyújt, mikor a 
mise után az érdekes népviseletbe 
öltözött sok-szép nő a St. Trophime 
templomot elhagyja.

Arles hírét ma már csaknem e- 
gyedül nőinek szépsége hirdeti. Pe
dig a városnak fényes múltja van. 
Eredete az ismeretlenség homályába 
vész el. Abban az időben, amikor 
Hannibál átkelt Gallia déli részén, 
legfeljebb valami jelentéktelen vásár
hely lehetett itt, mert az irók nem 
tartották érdemesnek a feljegyzésre. 
Ismertté akkor válik, amikor Kr. e. 
102-ben épített Marius csatornának e 
város lett a kiinduló pontja. Ez adott 
ösztönzést Julius Caesarnak arra, 
hogy 49-ben itt építse meg azokat a 
hajókat, amelyekkel Marseille ellen 
indult. Ekkor került a város Arelata 
néven a történelembe. Hű magatar
tásáért a várost 46-ban azzal tüntet
ték ki, hogy a 6-ik légió számára 
gyarmatot alapítottak itt s Aielata 
lett a rómaiak második gyarmata 
Galliában.

A város virágzása azonban jóval 
később következett be. A IV. szá
zadban Konstantin császár megsze
rette ezt a helyet és szeretetének je
leként építkezéseket rendelt el, vica- 
riatussá, vagyis Gallia kormányzósá
gának székhelyévé tette. Gallia pre
fektusai ekkor még Trévesben laktak 
s Arelata is alájuk volt rendelve. A- 
mikor azonban a germánok a várost 
elfoglalták, Arlesba költözött a pre-
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fektura is. 450-ben e város lett Gal
lia fővárosa.

Ez az idő volt Arles törlénetének 
legkiemelkedőbb korszaka. Már ek
kor elfoglalta a Rhone folyó mindkét 
partját s a Konstantin kezdeménye
zésére épült városrésszel, a mai 
Trinquetaille-lel hajóhíd kötötte össze, 
amelyet 1240-ben újjáépítettek. E nagy 
időknek kevés emléke maradt .meg. 
A város felső részét az arena föglal- 
ja el. Gallia legnagyobb amphiteat- 
rumainak egyike volt ez, ahol 26.000 
néző szórakozhatott su vadálla'ok és 
gladiátorok véres küzdelmeiben. Az 
aréna építése hatalmas munka volt. 
Azok a fekete kőzetrétegfejek, ame
lyek az arena mellett láthatók, azt 
mutatják, hogy helyénekelőkészítése 
is szinte emberfeletti fáradtsággal járt. 
Az épület felső része ugyan elpusz
tult, de a többi része elég ép álla
potban maradt meg, bár az idők fo
lyamán átalakították fellegvárrá is, 
majd lakóházak fogták közre és sze
gényházat telepítettek belsejébe. A 
múlt században bontották le ezeket 
a házfalakat s a szegényházat is más 
helyre költöztették és így kiszabadí
tották az emléket dísztelen környe
zetéből. Egyben a lerombolt második 
emeletet is újra építették, a hiányo
kat kijavították s ma már újra hasz
nálható állapotban van. Az arlesi 
nép déli vérének bizonyítéka az is, 
hogy a spanyolokhoz hasonlóan ők 
is igen kedvelik a bikaviadalokat. 
Ezeket a nyári hónapokban az aré
nában rendezik meg. Épen maradtak 
meg azok a földalatti helyiségek is, 
amelyekben a gladiátorok és a vad
állatok tartózkodtak.

A római idők emléke még a kö
zelben lévő színház is, amely azon
ban ma csak romhalmaz. Állítólag 
még Augustus császár idejében kezd
ték építéséi, de csak a III. század
ban fejezték be. Köveit a St. Tro- 
phim templom és keresztfolyosójának, 
de más építmények alkotására is fel
használták. Két ép oszlopa, a lépcső

zetesen elrendezett ülőhelyek marad
ványai adnak némi képet az épület 
egykori szépségéről és nagyságáról.

A Rhone balpartján a házak kö
zé beépítve látható épülelmaradvá- 
nyokat a hagyomány Konstantin csá
szár palotájának tartja, de valószínűbb, 
hogy fürdő volt.

Azok a templomok, fürdők, ma
gán- és középületek, amelyek Kon
stantin városát, a gall Konstantiná
polyi ékesítették, a város későbbi vi
haros életének estek áldozatul. Ma
radványaik a különböző múzeumok
ban, elsősorban pedig az arlesiben 
láthatók meg. Leghíresebb leletét, az 
arlesi Venust, amelyet a színházban 
találtak meg, ma a párisi Louvreban 
őrzik.

Arles fénykora addig tartott, amíg 
a nyugatrómai császárság virágzott. 
Ennek a hanyatlása magával rántotta 
városunkat is. Vizigótok, frankok, 
szaracénok zsákmánya lesz, akik fel
gyújtják, lerombolják és kifosztják is
mételten. A várost szerencsés fekvé
se azonban újra meg újra megsegíti 
abban, hogy talpra álljon és ha régi 
fényét nem is kapja vissza többé, la
kói mégis boldogulnak, és városuk
nak ismét tekintélyt tudnak szerezni.

A római romokon keresztyén 
templomok épülnek. Gallia egyházi 
székhelye lesz és a 9-ik században 
alapított provencei királyság is ezt 
teszi meg fővárosának. Ez a királyság, 
amelyet arlesi királyságnak is nevez 
a történelem, a 11-ik században el
bukik, Arles köztársasággá alakul, 
amely a császároktól sok kiváltságot 
biztosít magának. Szinte teljesen füg
getlen, úgy hogy az 1215-iki charta 
csak a tényleges állapotot szentesí
tette, mikor Arlest szabad és függet
len városnak ismerte el. Eleinte kon
zul kormányozta a várost, majd az 
olasz városokhoz hasonlóan podesz- 
ta került a kormányzói székbe. Az 
egyik podeszta rábeszélésére a pol
gárok alávetették magúkat Anjou Ká
roly provencei gróf hatalmának. Vég



A F Ö L D G Ö M B 3 3 1

re 1481-ben, mikor a provencei gróf
ság a francia királysággal egyesült, 
Arles is része lett Franciaországnak. 
Függetlensége teljesen megszűnt, de 
gazdasági helyzete nem változott. A 
polgárok hajói ezután is járták a 
Földközi tengert és eredményes ver
senyre keltek Marseiile-jel, Genová
val, Pisával a tengeri forgalomban

való részesedésért.
A Földközi tenger jelentőségének 

megszűnése után Arles is lehanyat
lott. Azóta a múlt dicsőségén mereng 
és nem lehet csodálni, ha nevének 
említésekor kérdező tekintetek fordul
nak felénk : mi az az Arles és hol 
van ?

Az albán paraszt életmódja.
Illa: dr. HANKÖ BÉLA

Dél-Albániának abban a lapos, 
mocsaras részében, amely a Vojusától 
-a Skumbi folyóig terül el a tenger
part mentén s melyet az albánok 
Musakiának hívnak, jámbor és tudat
lan mohamedán vallású nép lakik, 
mely földmivelésből és állattenyész
tésből él. Kucovláh (oláhfajta) gö
rögkeletiek is vannak köztük, de in
kább a nagyobb helyeken élnek na
gyobb számban. A falvak aprók, 10 
—30 házból állnak, minden ház a 
gazda telkén, sokszor bérelt földjén, 
külön áll. A falusi házak falának vá
za a földbe ásott, durván megfara
gott tölgyfagerendákból készül, me 
lyek között fűzvesszőfonadék van ki
feszítve és az kívül-belül vastagon a- 
gyaggal belapasztva. A ház legszilár
dabb része a tető, melynek fedélszé
ke erős tölgygerendákból készült és 
rendesen félcső alakú, ú. n. oromcse
repekkel van fedve. A fedőcserepeket 
mészhabarccsal még össze is szokták 
tapasztani egymással, hogy az esős 
évszakban gyakori nagy viharok le 
ne tépjék őket a tetőről. Van termé
szetesen nádfedél is.

A ház belseje két vagy három 
részre oszlik, amelyek közül az egyik
ben van a nyitott tűzhely. Kémény 
rendesen nincsen a házon. A másik 
ikét helyiséget a család lakószobának 
használja. Ha csak egy szoba van a

konyhán kívül, akkor az, ha kettő 
van, akkor az egyik a háremük, a 
női lakosztály, ahová idegen soha
sem léphet be. A szobáknak apró, 
legfeljebb háromnegyed négyzetméter 
nagyságú ablakai vannak. Ablaküveg 
nincs rajtuk, de fatáblákkal elzárha
tok. A háremük ablakai még sűrű 
faráccsal is el vannak látva.

A bútorzat rendesen egy-két tu
lipános élénkszínű ládán kívül a böl
csőből és az összegöngyölt, fal mel
lé állított, vagy földre terített gyéké
nyekből áll. Rajtuk ülnek török mód
ra és rajtuk is alusznak, miután az 
egyik tulipános ládából előszedték 
és ráterítették a tollas ágyneműt. A 
másik ládában a ruhaneműt tartják. 
Itt van a fonó és szövőszék is ren
desen. A konyhában vannak az e- 
dények, mind vörösrézből készült 
kisiparos munka vagy cserépedény. 
Vasedény ismeretlen, mint ahogy a 
legújabb időkig mindenféle gyáriipari 
termék ismeretlen volt. A konyhában, 
a 1 ighűsebb sarokban álinak a hosz- 
szúnyakú vörösréz vizeskancsók. Itt 
van a kukoricaliszt készítésére szol
gáló őskori házi őrlőmalom és a ke
nyér megsütésére való kettős, öblös 
vörösréz sütőedény is. Ennek az e- 
dénynek az alsó részébe beleöntik a 
tejjel kevert kukoricalisztet folyékony 
pép alakjában, aztán ráteszik az e
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dény domború fedelét és az egészet 
körülveszik, majd befödik izzó pa- . 
rúzzsal. A parazsat mindaddig meg
újítják, mig a kenyér meg nem sül.

A háznak nincsen mennyezete, 
legfeljebb a női lakosztálynak van 
néha durván faragott, nem fűrészelt, 
deszkamennyezete. A ház m$llé é- 
pítik az istállókat, sokszor egészen 
össze is építik a házzal. Az isléllót 
náddal fedik. .í

A házat, legtöbbször az egész 
telket sánccal veszik körül és ezt a 
sáncot minden tavasszal megújítják. 
Az effajta kerítés rendKívüh egyszerű 
és mégis nagyon célszerű. Kifelé 
mintegy háromnegyed méter széles 
és méternyi mély árkot ás a gazda, 
a földet saját területére magas sánc 
alakjában felhalmozza és élébe sű
rűn tüskés ágakat tűzdel. Egészen 
egyszerű módon \alóban kitűnő ke
rítést teremt így, amelyen sem ember 
sem állat egykönnyen át nem mehet. 
Az árkok tavasszal megtelnek vízzel 
s ebben a vízben meg a szomszédos 
mocsarakban vígan tenyészik a tró
pusi maláriát meg a közönséges vál
tólázai terjesztő sok szúnyog, így az
tán mindenki, kivétel nélkül, ebben 
az alattomos betegségben szenved.

Az élet maga igen egyszerű. Kez
detlegesebb, mint nálunk 200—300 
év előtt falun volt. Az egész ország
ban rendes, kocsival járható út alig 
van. Ormótlan kétkerekű taligákat 
használnak, amelyeket egy pár bivaly 
vontat árkon-bokron át. Két méter 
átmérőjű kerekeivel a legnagyobb 
sáron is álevickél vele az albán, de 
teherhordásra ez a jármű nem vala
mi alkalmas, mert fatengelye már két 
métermázsás súly alatt eltörik.

A legfontosabb szállítóeszköz a 
málhásló. Kezdetleges, ősi fa málhás- 
nyergüket a ló marjára, nem a hátá
ra helyezik, úgyhogy a teher súlya a 
ló első lábain van. Az egyszer fel
nyergelt lovat néha hónapokig egy
folytában nyereg alatt hagyják, mind
addig, mig a ló marja egészen ki nem

sebesedik. Akkor aztán másik lovat 
fog be magának az albán szabadon 
legelő lovai közül, a lenyergelt, el
gyötört szegény párát Dedig minden 
sebkezelés nélkül kicsapja a legelőre. 
Lovaglásra is a faléces málhásnyer- 
get használják, de tolipárnát tesznek 
rá, hogy kényelmesebb legyen rajta 
az ülés. A lefályolozottan járó nők 
is igy utaznak. A lovak apró, szívós 
és vad állatok, amelyekben a nemes 
arabs vér még felismerhető. Általában 
az egész albán állatanyagon nagyon 
szembetűnő az elkorcsosulás, amely 
kétségkívül a maláriától ered. A 
szarvasmarha, bika, tehén egyaránt 
csak akkora, mint nálunk a féléves 
borjú. Igavonásra ez a satnya marha 
nem használható, csak a tejéért, hú
sáért, meg főleg a bőréért tenyésztik. 
A félig kikészített, szőrös marhabőr
ből készítik a bocskorukat a férfiak, 
szőrös oldalát kifelé fordítva. A nők 
vagy mezítláb vagy török szattyánbőr 
papucsban járnak.

Legfőbb tenyészállatuk a juh. 
melyet húsáért és gyapjúért tenyész
tenek és a kecske, mely szintén igen 
kedvelt húsú, de mégis főleg tejéért 
tartják. Igen szeretik a bivalytejet is.

Házőrző kutyájuk is van, nagy, 
lomha, de harapós, fehér lompos- 
szőiű állat, mely hasonlít a mi ko
mondorunkhoz és egy elevenebb, 
hangos kis kócos kutya, olyanféle, 
mint a magyar juhászpuli. Elég gya
kori a csacsi is, mint a szegény em
ber málháslova. A háziszárnyasok 
között mint leggyakoribb és a legjob
ban szeretett húsú a pulyka a leg
fontosabb, de minden házban van 
apró, közönséges, tarka paraszttyúk is 
bőven és ismerik a ludat és rucát is, 
bár ezek félig vadak, állandóan kinn 
vannak vad rokonaik között a mo
csárban és csak az esti etetés ked
véért járnak, jobbanmondva repülnek 
haza. Sertést az albánok nem tarta
nak, mert a mohamedán vallás tiltja 
a sertéshús élvezetét.

A földművelés igen kezdetleges
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Albániában. Ha az őszi kisebb esők 
a nyáron kőkeményre száradt, össze- 
repedezett földet kissé föláztatták, 
megkezdik a szántást. Ehhez rendesen 
két ember szükséges : az egyik az 
ekét vonó két bivaly előtt jár, a má
sik az eke szarvát nyomja le. A bi
valyok csak úgy mennek egyenesen, 
ha előttük megy az ember. Az eke 
a legősibb faeke, szem vas sincsen 
rajta, még az eke „vasa“ is csak ke
ményfából van. Csak egy szarva van 
és közvetlenül a járomhoz van kap
csolva. Ezzel a kezdetleges ekével 
nehéz és fáradságos munka a szán
tás. Az eke csak felszaggatja a föl
det és csak három-négy újjnyi mély 
és igen keskeny barázdát vág, úgy
hogy ugyanazt a területet ötször kell 
egymásután fölszántani.

Boronát sem ismernek. Helyette 
egy négyzetméternyi lapos vessző
fonadék szolgál, melynek alsó felébe 
tüskés ágakat fonnak. Ezt a seprű
szerű alkotmánvt rúd segítségével 
közvetlenül hozzákapcsolják a biva
lyok jármához. A borona tetején 
gubbaszt törökösen az örökké ciga
rettázó albán, hosszú rúddal ösztö
kélve a bivalyokat. A megpiszkált 
bivaly jobban nekirugaszkodik, úgy 
hogy az albán folytonos kígyóvonal
ban szánkázik végig a földjén. A 
magot kézzel szórják, utána újabb 
boronálás következik. . A kukoricát 
szemenkint ásónyomba vetik egyenes 
sorokban Az ásót, mint minden más 
vasszerszámot a falusi kovács készíti. 
Kisebb a miénknél és nincsen rajta 
a letaposáshoz szükséges lapos sze
gély, ehelyett a nyél alja van átfúr
va és egy keresztüldugott fapálca 
szolgál a láb támaszául. Kapájuk is

kovácsmunka, olyan mint a mienk, 
csak kisebb.

Ha az esős évszak túlsók eső
vel köszönt be, a vetést tavaszra 
hagyják. Tavasszal vetik be azokat 
a területeket is, amelyekről a tél vi
zei csak később, márciusban vagy 
még később tűnnek el. Az esős év
szak alatt, mely a telet helyettesíti,
— hó és fagy nincs Dál-Albániában,
— az albán alszik, cigarettázik és 
az örökösen csepegő tetőt javítgatja. 
Legfeljebb az a munkája, hogy álla
tait megeteti és néha fáért megy az 
erdőbe. Egyébként csak a szomszéd
jához megy át feketekávézni és te
referélni és csak nagyritkán porosz- 
kál be lován a feneketlen sáron át
gázolva a legközelebbi városba, ahol 
bazár is van.

Minden házi munkát, a barom
fietetést, a kukoricamorzsolást és a 
kasalakú, vesszőből font góréból va
ló behordást, a házimalmon való őr
lést, a fonást és szövést', akár ken
derből, akár gyapjúból, a kenyérsü
tést és a mindennapi főzést az asz- 
szony és a gyerekek végzik. Csak a 
birkasütést végzi maga a gazda sza
bad tűz fölött, nyárson, a szomszé
dok jelenlétében. A hús javarészét 
rögtön meg is eszik, késő éjjelig ül
dögélvén a félszer alatt a parázs kö
rül. Közben a házigazda sajátkezűleg 
sodort és megnyálazott cigarettáival 
kínálja a szomszédokat, valamelyik 
fia meg hordja egyre a házból a jó 
forró törökös feketekávét.

Az ősi egyszerű élet ma már 
csak Dél-Albániában van meg itt Eu
rópában, de ott is egyre hódít ma 
már az olasz gyáripar és vele a kul
túra és az azzal járó elégedetlenség.

i
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Az utolsó állomás.*
Tizenegy órai menetelés után, 

70 kilométernyire a kiinduló ponttól, 
megérkeztünk a Zor-kul tó partjára. 
Életem legemlékezetesebb napja volt 
ez : elértem utazásom végcélját,. Jog
gal felujjonghattam : Victoria 1 hiszen 
ezt a nevet adta a Zor-kul lónak 
Wood, e vidéknek egyik kutatója.

Ott voltunk hát e tó pariján, e 
távoli, titokzatos, csa^í igen kevés 
európai ember, sőt még a  benszü- 
löttek előtt is kevéssé ismert tó mel
lett, amelynek vizéből az Amu-darja 
fakad. Bár holtrafáradva érkeztünk 
oda valamennyien, emberek és álla
tok egyaránt, lelkes öröm töltött el 
bennünket. Annyira erőt vett rajtam 
ez az érzés, hogy megfeledkeztem 
testi fájdalmaimról és már nem érez
tem oly nyomasztónak a lélekzetvé- 
telt. Úgy éreztem : érdemes volt szen
vedni azért, hogy ezt a csodát meg
pillantsam.

Különben is sohasem szenved 
az ember hiába ; csak az oktalanok 
menekülnek a szenvedés elől.

^085 méternyi magasságban va
gyunk. Csodálatosan átlátszó a leve
gő, a tó a leáldozó nap sugaraitól 
ragyogó és a hólepte bérceket tük
rözi vissza. Áhítatot keltő csend vesz 
körül bennünket, önkénytelenül el
némultunk. Még a karavanciki-k is, 
akik különben örökösen veszeked
nek, elmerengve hallgatnak . , .

Csak a kiéhezett, legelő lovak 
rágcsáiósa töri meg a csöndet. Hideg 
van, kezeink dermedtek. A lovakra, 
kendőinkre zúzmarás gyöngyszemek 
rakódnak le. Az egész látóhatáron 
belül egyetlen „jurta“ nincs, egyet
len fa vagy cserje sem, emberi élet
nek semmi nyoma.

* Részlet Edvige Toeplitz Mrozowska 
olasz kutató La Príma Spedizior - taliana  
■attraverso i Pamiri c. munkájából.

A Teremtő művét bámuljuk, a- 
mely lépten-nyomon reá emlékeztet 
bennünket; a földkerekség ez elha
gyott pontjain, ebben a magasztos- 
csendben, minden az Ur imádatára 
hangol bennünket, a természet e 
csodás, fényözönben úszó, békessé
get árasztó templomában magunkba 
szállva dicsérjük az Urat.

Lassan haladunk előre ; mind
untalan nyulacskák szökellenek ki a 
pázsit közül és néhány lépésnyire 
tőlünk megriadva bámulnak ránk. 
Marmoták bújnak ki üregeikből, ezek 
is bennünket bámulnak. A tó vizén 
nyugodtan úszkálnak a libák, itt-ott 
halak fickándoznak, de e mozdula
tok nem zavarják a jelenet ünnepé
lyes csendjét. Most azonban hirtelen 
megtörik a varázs : váratlanul rajtunk 
ütnek a szúnyogok ! Hihete len ; itt. 
négyezer méternyi magasságban, 
szúnyogok ! És hány ! Itt, száz lé
pésnyire a tó partjától, a szúnyogok 
miriádjai utunkat állják, felhőkre em
lékeztető rajokban támadnak ránk, 
egy szempillantás alatt ellepik kala
punkat, arcunkat, kezünket, lovain
kat, mindnyájan csak úgy feketél- 
lünk a bennünket elborító szúnyog- 
rétegtől ; behatolnak szánkba, orrunk
ba, fülünkbe, beszemtelenkednek a 
szemüveg alá, a szakállba, a haj
zatba . . . Megsarkantyúzom lovamat 
és íme, a tó vizétől tizenöt lépés
nyire újból szabad légkörbe jutok. A 
szúnyogok miatt azonban nem me
rünk a tó partján sátrat verni, hanem 
inkább hátrább fordulunk és oly he
lyen állítjuk fel sátrainkat, amely a 
szúnyogok zónáján kívül esik. Egy 
patak közelében lévő szakadék men
tén ütünk tábort; a „tereskhen“ két 
röglönzött tűzhelyet táplál és az én 
kék sátramon vígan leng a három
színű olasz lobogó, amely nem ismer 
akadályt!
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Kevéske rizs és egy csésze tea 
elfogyasztása után mindnyájan oly 
mély álomba merülünk, hogy ezen az 
éjjelen a rablók akár sálrainkat el
vihetnék tejünk fölül, sőt még a de
rékaljainkat is kirángathatnák alólunk 
— nem ébrednénk fel.

A tó éjjel is, nappali fényben 
is elragadó. Az időjárás ideális. 
Csak a lélekzés esik megint nehe
zünkre itt.

A mélyvizű tó szelíd, átlátszó 
tükre a II. Miklósról elnevezett hegy
lánc képét sugározza vissza.

A tavat övező szürkésbarna ma
gaslatok sziklás lejtőin csak kevés 
gleccsert észlelek. A hegycsúcsok 
közül sok a gúlaalakú, ami különben 
a Pamirban megszokott jelenség. E 
hegylánc hossza legalább száz kilo
méter, magassága meghaladja a 6000 
métert. Végighúzódik a Vakban alsó 
folyásán, dominálja az Oxus völgyét 
és végül összeolvad a Kicsik, vagv 
Kis Pamir nevű hegylánccal.

A tó északi partjának mentén 
nagy völgy nyúlik el. A múltban bi
zonyára víz borította. A tó a kiszá
radás stádiumában van, számos tü
net vall erre. Homokos partja sok 
helyütt jó legelőket nyújt. A négy-öt 
kilométer szélességű ló hasonlít az 
Aliciur völgyéhez, de 450 méterrel 
magasabban van és ezért sokkalta 
hidegebb. A völgyet egész kiterjedé
sében mélyedések és emelkedések 
szakítják meg, amelyek gyakran jel
legzetes, apró medencéket alkotnak. 
A talaj köves és sokhelyütt homok
buckákkal borított ; apró, félig kiszá
radt csatornák szelik át, amelyek 
egyenesen a nagy Pamir hegyláncá
ról folynak le ; vizük ritka, lomhán 
csergedező, mivel a déli lejtőkön a 
hó már elolvadt. Ez a főoka annak, 
hogy a tó vize leapadt. A tó egész
ben véve ellipszis alakú ; azért mon
dom, hogy egészben véve, mert a 
valóságban, a térképektől eltérően, 
két tó egyesüléséből keletkezett.

Hossza, amelyet különböző uta

zók különbözőkép becsülnek, 25 és 
30 kilométer közt ingadozik ; szerin
tem 24—25 kilométer, még pedig 7— 
8 az első és 17—18 a második tó. 
Legnagyobb szélessége kb. 4 kilo
méter. A két tavat egymással kes
keny vízszoros köti össze.

A tónak ez az összeszűkítése 
sem az orosz, sem az angol és né
met térképeken nincs feltüntetve és 
a ló partjai csak vázlatszerűen van
nak odavetve.

Grabczewski, aki a Zorkul tavat 
1889-ben kereste fel, azt írja, hogy a 
tó középső részén 3, sőt két és fél 
kilométernyire szorul össze. Az oro
szok a szélességet e ponton 600— 
900 méterre becsülik 1 Az első tónak 
keleti partját a távolból szemlélve, 
az volt a benyomásom, hogy itt 
voltakép nincs is szoros, hanem hogy 
a tó magába zárt egység és igen ki
csiny. Első becslésem és a többi utazó 
adatai közt túlságos nagy volt az el
térés.

A karavánt elhagyva, egyedül 
indulok útnak, vagy tiz kilométerrel 
meghosszabbítva az első tó partján 
végzett sétát. Elkerülöm a szúnyogok 
zónáját, amely az egész tavat beke
ríti, legalább az orosz részen, és vé
gighaladok a félszigeten. A szoros
hoz érkezve úgy látom, hogy ez kb. 
150—200 méter széles és ebben 
aligha tévedek, de minthogy nincs 
okom feltenni azt sem, hogy az en- 
gemet itt megelőző utazók tévedlek 
volna, ez is arra vall, hogy a tó vize 
leapadt. Még feltűnőbben bizonyítják 
ezt a sárgás-zöld állóvízzel teli kerek 
mélyedések. Ezeket világoszöld moha 
lepi be, zöldesbarna moszattal ve
gyest ; kedvenc tartózkodó helye ez 
a libáknak és vizi madaraknak, ame
lyek éjszakánkint elhagyják a tavat 
és ide menekülnek. Ezek az állóvi
zek, amelyeket csak gyéren táplál
nak a nagy Pamir területéről eredő 
vizek, lassú kiszáradásra vannak kár
hoztatva. így értjük meg, miért van 
annyi szúnyog ebben a magasság-

335
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ban. Naplementekor, a hőmérsék le
szálltával a szúnyogok a fűben el 
rejtőznek és megtámadják azt, aki 
őket pihenésükben zavarja.

Az említett három állóvizet töl
tés választja el a tótól. Tiz méterrel 
magasabban másik állóvizet pillan
tottam meg. benne a tó közege felé 
futó 2 —4 - méter széles homokzáto- 
nyok. Végiglábaltam két ilyen nehány 
száz méter hosszú homoknyelvén és 
megfigyeltem, amint a tó feneke blind 
mélyebbre sűlyedt, meg azt isi hogy 
az átlátszó vízben bizonyos távolság

nyira kerek földbuckák vannak. Egy
előre még víz borítja őket, de nyil
ván már csak rövid időre.

A tó elmúlását hosszú agónia 
előzi meg, mert a II. Miklósról elne
vezett hegylánc északi lejtőjét még 
óriási hómezők borítják.

A tó állandóan változtatja víz
állását. Miközben embereim estefelé 
halászgaltak, a tó vize a parttól fél- 
méternvivel beljebb húzódott.

Leszállók a tó partjára vezető 
lejtőn és megitatom lovamat az új
szülött Amu-darjában !

A lappok földjének csodái.
Irta: dr. VARGA LM OS

A Skandináv-féísziget legészakibb 
részén, mely már messze a Jeges
tengerbe nyúlik bele, Jakik egy ősrégi 
népfaj : a lapp Bennünket magyaro
kat főleg azért érdekelhet ez á faj, 
mert szintén a finn-ugor nyelvcsalád
hoz tartozik. Távoli atyafiságban va
gyunk tehát. Sajnovics János jezsuita 
atya volt az első, aki nálunk 1770- 
ben rámutatott a lapp és magyar 
nyelv rokonságára. Sok embernek nem 
tetszett ez a megállapítás. Elkeseredett 
hangon írtak még száz év múltán is 
Sajnovics ellen. Bizonyos nemzeti 
büszkeség lázadozott a rokonság el
len. Barcsay Ábrahám versben szó
lalt meg :

„Sajnovics jármától óvjuk nemzetünket,
Ki Lappjniából hurcolja nyelvünket!“
Ez a különös népfaj egyike Eu- 

rÓDa legősibb lakóinak. Sokak meg
állapítása szerint legalább 2500 esz
tendeje laknak Skandináviában. Egy
kor ők lakták az egész óriási félszi
getet. Később északra szorították őket 
a normanok és a finnek. Kétségtelen, 
hogy a finn nép a mai hazájába való 
költözködésekor a IV-V. században 
Kr. u. már ott találta a lappokat.

Az elmúlt nyáron a Jeges-tenger 
partjain és benn a Lappföld belsejé
ben jártunkban alkalmunk volt őket 
alaposan megtigyelni. Láthattuk, hogy 
ez a történelemnélküli népfaj irtóza
tos küzdelmet folytat a rendkívül ne
héz természeti viszonyokkal. Maga 
az, hogy Európa egyik legsivárabb, 
legvadabb és legzordabb táján év
ezredek óta fenn tudta tartani magát, 
arra vall, hogy rendkívül edzett, élet
erős.

Igazi természeti nép. Szabadság
szerető. Amikor a normanok, a své
dek és finnek a termékenyebb, gaz
daságilag jobban kihasználható terü
leteket megszállották, ők tarándszar- 
vasaikkal együtt lassanként felszorul
tak a Jeges-tenger vidékére. Ma már 
Skandináviának csak a legészakibb 
vidékeit lakják, azt a területet, melyet 
általában Lappföldnek neveznek.

A Lappföld északon úgy borítja 
be Skandináviát, mint valami óriási 
sportsapka. A Kóla-félszigetnél, a Fe
hér-tenger mellett kezdődik s a cso
dálatosan szép Lofot-szigeleknél vég
ződik ez a föld. Ám a sapka a mér
hetetlen idők folyamán elszakadozott.
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A Jeges-tenger száz kilométeres, kes
keny öblökben nyúlik be a sapka 
testébe, mint valami óriási kéznek 
idomtalan ujjai, mintha az Északi Je
ges óceán így akarna belemarkolni 
Skandinávia földjébe.

A fjordok partjai hihetetlen me
redekséggel emelkednek ki a tükör
sima tengerből, melynek zöldesbarna 
vize olyan, mint a vastag, sűrű tábla- 
olaj. Azok a természeti szépségek, 
amelyeket a meredek falú fjordokban 
megcsodálhatunk, megszűnnek, mi 
helyt aLappföld belsejébe vándorlunk.

A Lappföldön ma négy állam 
osztozkodik. Nyugaton Norvégia, dé
lebbre Svédország, keletebbre Finn
ország és egészen keleten a Kola- 
félszigettel Oroszország birtokolja.

A Lappföld belseje Norvégia leg
északibb vidékén a legmagasabb. A 
Skandináviai Alpok északi nyúlványai 
még sok helyen 1000 m magasságon 
túl emelkednek. Örök hó borítja őket 
s csillogó gleccserek nyújtózkodnak 
kényelmesen lefelé a kopár völgyek 
felé. Másutt zúgó vízesésekben zu
han alá a nyáron olvadó hó és glecs- 
cser vize.

' Természeti szépségekben gazdag 
a Lappföldnek Svédországhoz tartozó 
része is. A finnországi terület már 
enyhébb, laposabb, s hiányzanak 
rajta az égbetörő, sziklás havasok. 
De azért nyáron is megmarad rajtuk 
a hó. Erdő nem borítja őket, mert itt 
az erdőhatár 150—200 m magasság
ban végződik. De ha erdőről beszé
lünk, nem szabad szép szálas erdőkre 
gondolnunk. Mert az erdőket, ahol 
vannak, alacsony, szegényes, bokor
szerű nyírfák alkotják. Törzsük soha
sem szökik sudárszerűen az ég felé, 
mint minálunk. Görbék szegények ; 
ilyenekké tette őket a hónapokon át 
megmaradó vastag hó súlya. Leg
szánalmasabb a büszke nyírfa ott, 
ahol valamivel magasabbra merész
kedett. Ott már nem nő magasra, ha
nem szánalmasan, vékony vesszők 
alakjában a földön kúszik s nem meri

ég felé emelni gyenge törzséi. A ret
tenetesen zord éghajlat így teszi nyo
morékká, földön kúszóvá a nyírfát.

A szegényes nyiresek között elég 
sok helyen, főleg délebbre kiemelke
dik egy-egy gyönyörű erdei fenyő. 
Lombkoronáját ernyőszerűen teríti 
szét, hogy minél többet felfoghasson 
a Nap sugaraiból. Olyan az alakja, 
hogy az olaszországi, nápolyvidéki 
hires piniákat juttatja eszünkbe. Igazi 
veteránok ezek a fenyők. A 20—22 
m magasságot elérő példányok 500 — 
600 évesek. Növekedésük a zord és 
kedvezőtlen kiima miatt roppant las
sú. A mi dunántúli erdei fenyőink 
éppen tízszer kevesebb idő alatt érik 
el ugyanazt a magasságot és mére
teket. Igaz, hogy a lappföldi erdei 
fenyőknek a fája is sokszorta kemé
nyebb, ellenállóbb, értékesebb.

Ez a két fa-faj alkotja a ritkás, 
szomorú lappföldi erdőségeket. Ezeket 
is csak a folyóvölgyekben, vagy a 
jégkorszakbeli gleccsermezők törme
lékein, ú. n. morénáin találjuk meg. 
A többi terület mélyebb helyein tund
rák vannak, itt-ott csillogó tavacskák
kal. Az erdőhatár fölött pedig alig 
járható, a fagytól szétrepedezett kő
mezők terülnek el. A kőmezők egyes 
helyein főleg zúzmók tenyésznek s 
ezek között is a legfontosabb a rén- 
zuzmó, mely felmerészkedik a hófol
tok és az örökhó határáig. Mi, a ringó 
búzamezőkhöz szokott magyarok nem 
is tudjuk elképzelni, milyen óriási 
fontossága van az ibolya magasságát 
soha túl nem haladó szerény, fehé
resen szürke rénzuzmónak. Ez a nö
vény nyújt létfeltételt a rén- vagy 
tarándszarvasnak. Nélküle nem tudna 
megélni ez a fontos állat, nélküle pe
dig lehetetlen lenne az élete a lapp 
embernek. így fonódik szerves egy
séggé az egymás életét feltételező 
három élőlény : a rénzuzmó, a rén
szarvas és a lapp . . . Valóságos 
együttélést: synbiosist alkotnak ők 
hárman.

A Lappföld kiimája is a Golf-áram
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hatása alatt áll. A hires tengeiáram 
teszi lehetővé, hogy olyan magas, 
északon még élet egyáltalában meg
jelenhetik. Grönlandban, Szibériában 
és az Alaszka félszigeten állandó hó 
és jég borít vastag páncélt a földre, 
a Lapp-föld északi partjai ugyanazon 
a szélességi fokon (C9—71°)# egész 
nyáron át jégmentesek. Egye*s^helye- 
ken még a burgonya is megtelem-

A Lappföld belseje azonban sok
kal zordabb. Norvégia északnyugati 
havasain megtöiik a Golf-áram me
legítő hatása s az éghajlat ennek kö
vetkezteben a hideg “̂ északkeleti és 
keleti világok hatása alatt áll. Emiatt 
az éghajlat inkább szárazlöldi, azaz 
meleg nyár és roppant hideg tél jel
lemzi. A Jeges-tenger partjain a leg
hidegebb hónapok (december, január 
és február) átlagos középhőmérséklete 
— 14°; 100—150 km-re a Lappföld 
belseje felé már kétszeresére: •— 28°-ra 
süllyed az átlagos középhőmérséklet. 
Természetesen nem szabad feledni, 
hogy ugyanazon szélességi, fokon 
Szibériában — 50°-os a téli középhő
mérséklet ! De a Lappföldön is sok
szor roppant nagy a hideg, byarasjok- 
ban — 51’4°-os hideget is mértek.

Nyáron azonban a hetekig, hó
napokig le nem nyugvó Nap hatása 
alatt a felmelegedés tetemes lehet. 
Így Karasjokban + 31T°os meleget 
is mértek. A Lappföldön tehát nyár 
derekán trópusi hőmérséklet is lehet
séges, télen azonban szibériai hidegek 
fordulnak elő. A hőmérsékleti szélső
ségek tehát roppant nagyok.

A Lappföld északi partjain május 
18-tól julius 30 ig, tehát 70 napnál 
hosszabb ideig tündöklik az égen a 
Nap, természetesen, ha a felhők el 
nem takarják. Ilyenkor jönnek a 
szebbnél szebb és pazarnál pazarabb 
túristahajók a Lappföld jegestengeri 
és atlantioceáni partjaira, hogy a vi
lág minden részéből összesereglett 
turisták gyönyörködhessenek az éj
félkor is tündöklő Nap csodálatos, 
megdöbbentő jelenségében. Nemcsak

Európából, hanem Indiából, Dél-Af- 
rikából, Amerikából és Ausztráliából 
is eljönnek ide a turisták, hogy meg
bámulják az éjféli Napot. Közben 
gyönyörködhetnek Észak-Skandinávia 
és a Lofot szigetek csodálatos hava
saiban, a nagyszeiű fjordokban s — 
pezsgőt ihatnak Európa legészakibb 
fokának, az Északi-foknak (Nordkap) 
túristahazéban. Innen megfigyelhetik 
az Északi Jeges-tenger haragosan sö
tét hullámai felett ragyogó Napot ak
kor, amikor éjfélt kongatnak az órák... 
Sehol a Földön nem lehet kultúrát 
találni olyan magasan északon, sehol 
annyira kényelmesen meg nem lehet 
közelíteni az Északi Sark csodálatos, 
titokzatos és rejtelmes világát, mint a  
Lappföld partjai mentén.

S ha a jó szerencse úgy akarja, 
hogy a Jeges-tenger fagyos lehellete 
nem vonja napokig tartó sűrű köd
lepelbe a lappföldi kikötőket : a tu
risták százainak fényképezőgépei me
rednek a látóhatár fölött bágyadtan 
mosolygó, titokzatos sugarakat hintő 
Nap felé. Ilyenkor a néző és a Nap 
közölt a Jeges-tenger sötét vizén 
hosízú, fényes tükör szalad végig, 
mint valami csodálatos szőnyeg. A- 
ranyhidnak nevezik ezt a szőnyeget, 
a Nap visszatükrözését a sötét vizen. 
Az aranyhid valóban olyan, mintha 
olvasztott aranyat öntöttek volna vé
gig a Nap és a néző között. A színek 
káprázatos, hihetetlen keveréke öm
lik el mindenen. Az aranyhid pere
mét lila- és biborszinek szegélyezik, 
a vízen lila csikók villognak, az ég
bolt sötét acélkék s mélységes mesz- 
szeségű keretként hordozza az éjféli 
Napot. A felhők színei leírhatatlanok. 
Szegélyüket aranycsíkok övezik s 
beljebb smaragdzöld, majd türkiszkék 
színek teszik rikítóvá, elragadóvá és 
fenségessé. A hálunk mögötti kopár, 
szűz sziklafokok gránitján és kristá
lyos paláján bágyadt narancs-szín 
ömlik el s a távoli hófoltok úgy ra
gyognak, mint megannyi óriási csi
szolt nemesopállemez. Olyan a meleg
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és a hideg színek tobzódása, mintha 
a Nap valamilyen modern festő színeit 
akarná utánozni. Ám jöjjön ide a festő 
és próbálja meg ő utánozni az Éjféli 
Nap festette csodálatos színeket! Nem 
hiszem, hogy palettáján össze tudná 
keverni a színeknek csak egy tört 
részét is ! Ha pedig lefestené, nem 
hinnők el neki.

Az egész belátható területen cso
dálatosan misztikus, megnyugtató, 
megbékéltető enyhe fény ömlik el. 
Semmi sem vakító. Még a fénytörés 
következtében óriásira nőtt napko
rong aranytányérjára is rá lehet te
kinteni nyugodtan.

Mi, akiket a mérsékelt égöv szült, 
nehezen tudjuk átérteni azt, hogy 
éjszaka van és mégis nappal van, 
mert ott szórja sugarait és tűzbe bo
rítja a felhőket és a Jeges-tenger acé
losan csillogó vizét az éjféli Nap. 
Megszoktuk, hogy nyugaton lenyug
szik, keleten pedig néhány óra múlva 
főikéi a Nap, mindeneknek éltetője. 
Itt pedig pontosan északon, az Északi 
Sark felett ott ragyog most is. Eszünk
be jut Lope de Vega-nak hires arany
szege, amely az idő szekerét ime 
megállította. . .

A finnekről állapították meg, hogy 
az éjféli Nap misztikus csodája egész 
életükben elkíséri őket. S azok a fin
nek, akiket a sorsuk Amerikába ve
tett, haláluk előtt még egyszer haza
jönnek, hogy az északfinnországi ha
talmas, bűbájos Inari-tó partjai mellől 
elgyönyörködhessenek az éjféli Nap 
igéző jelenségében. . .

Nem csoda, ha a turisták hete
kig hajóznak, hogy csak egyszer is 
láthassák a természetnek ezt a köl
tészetét, az éjféli Napot és a fehér 
éjszakákat. Aki pedig csak egyszer 
is látta, nem felejti el soha s meg
érti, hogy az egyistenimádás mellett 
a napimádás a legszebb vallás. Va
lami titokzatos erő pedig mindig visz- 
sza-visszacsábítja a Lappföld északi 
tájaira, mintha az ősi napimádás át
öröklött ösztöne működnék lelkében...

Ám ha 70 napnál hosszabb ideig 
tart a Lappföldön a nyári nappal : a 
természet kegyetlenül bosszút áll ezért 
a tékozló adományért. A téli hóna
pokban éppen ilyen hosszú éjszakát 
borít szemfedőként a lappok hazá
jára. A Nap október közepén már 
csak a déli órákban időzik egy kis 
ideig a látóhatár fölött. Aztán no
vember elején végleg eltűnik s csak 
január végén kezdi meg itt is égi 
pályafutását. A hosszú, hónapokig 
tartó téli éjszakákon a sötétség vette 
át az uralmat. Vastag, szikrázó hó
kristályokból alkotott hólepel takarja 
be a Lappföidet. De teljes sötétség 
csak hóviharok idején van. Ha a fel
hők eltakarodnak, a Hold melleit a 
csillagok milliói világítanak. A sötét
ség eloszlatásában közreműködik a 
Lappföld téli csodája is : az északi 
fény, az aurora borealis titokzatos 
jelensége, amelyről keserűen pana
szolta nekem egy norvég filmrendező, 
hogy semmiképpen sem lehet iefo- 
tografálni. Az északi égboltozaton a  
csillagok között, mint valami rejtel
mes tüzes szivárvány csillog, mintha 
titokzatos égi hatalmak többszörösen 
meghajló selyemkendőket libegtelné- 
nek. Időrkint tüzes sugarakat lövell 
a zenit felé és varázsos fénnyel ra
gyogja be a csendes, havas világot. 
A lappokban titokzatos érzések dúl
nak ilyenkor. A lapp, akit csónak
alakú apró szánkóján (a púikká-n) a 
csengőkkel felszerelt rénszarvasok 
röpítenek a szikrázó havon, bámulva 
tekint fel az égen feltűnő csodálatos 
fényre. Mert ősi hagyományokból 
tudja és hiszi, hogy odafenn ilyenkor 
a régesrégen meghalt ősök lelkei küz- 
ködnek, viaskodnak az ősi ellensé
gekkel, főleg pedig a legnagyobb el
lenséggel, a sötétséggel. A zenit felé- 
lövellő fénynyilak pedig azt jelentik, 
hogy a küzködő lelkek most űzik 
az ellenséget nagy, hangtalan diadal
lal . .  .

A kegyetlen hideg mindent meg
bénít. Miatta a letelepüli lappok, az.
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itt élő norvégek és finnek házaikat 
összeépítették az istállóval, fáskamrá
val és egyéb mellékhelyiségekkel, 
mert a hófúvások gyakran az egész 
telepet betakarják hóval. A Lappföld 
belvízi tavai és folyói vastag jégpán
cél alatt alusszák téli álmukat. A fo
lyók sellőinek és vízeséseinek is jéggé 
dermedve kell pihenniük ilyenkor. 
Mert a tél már szeptember közepén 
beáll s megkezdődnek a hóviharok 
és hófúvások. Gyakran megesik ózon
ban, hogy már augusztus elején is 
havaz. Tavaly nyáron, amikor kutató 
utunkon egyik reggel ''sátrainkból ki
bújtunk, dideregve láttuk, hogy a 
Varanger-fjord déli hegyein vékony 
hókéreg csillog felénk. Augusztus 
nyolcadikén 1

A Lappföld tele pedig nagyon 
hosszú. A hó csak május elején kezd 
olvadni s a folyók és tavak jégpán
célja május közepére törik fel egé
szen. Május végére esők váltják fel 
a havazásokat. A tundrák, lápok, mo
csarak felolvadnak s' a néhány hétig 
tartó tavasz után hirtelen beköszönt 
a nyár olyan sajátos erővel és pom
pával, akár csak az Alpokban. Éjjel- 
nappal napfürdőben fürdik az egész 
tájék s a melegség után vágyódó élő
világ boldogan kezdi meg nyári életét. 
A tundrákat üde zöld pázsit lepi be 
s a virágos növények a sarki tájakra 
jellemző pompás színeikkel, váratlan 
bujasággal hintik be a tundrákat és 
lápokat. Megjelennek a kacsák, libák 
és a híres lappföldi madarak. A si
rályok, búvármadarak, alkák óriási 
tömegei lepik el a Lappföld jegesten
geri szigeteinek és félszigeteinek szik
láit. a híres madárhegyeket, amelye
ket oly ragyogóan írtak le a mi vi
lághírű madarászaink, a nagy Herman 
Ottó és Chernél István.

A zöld mezők és virágos tund
rák között üde zöld levélruhát ölte
nek magukra a nyírfák. Fölöttük pe
dig még hóval takartan üldögélnek 
a laposhátú, sziklatömbökke! telehin
tett hegyek, amelyeket a fir.nek „tun-

turi“-nak neveznek.
Ám az élővilágnak nagyon kell 

sietnie. A növénynek hamarosan ter
mést kell érlelnie, hiszen augusztus 
közepén már sárgulni kezdenek a 
nyírfák levelei. Itt az ősz. A mada
rak kihasználják a pompázatos fény
nyel bevonult fehér éjszakákat is s 
valóban „éijel-nappal“ szállítják az 
eleséget éhes fiókáiknak. A fény után 
szomj.úhozó ország lappja pedig aiig 
alszik valamit. Jár rénszarvasai után, 
vagy ha letelepült életmódot folytat, 
téli eleséget gyűjt tehénkéjének. Szor
galmasan halászik a fjordokban és a 
folyókban lazacfogókat állít fel.

A fehér éjszakáknak azonban 
van egy gyötrelmes ajándéka is : a 
szúnyog. A mérhetetlen kiterjedésű 
lápokban, mocsarakban ilyenkor hagy
ja el bábállapolát ez a sok szenve
dést okozó állatka. Milliói szállnak a 
levegőben. Elűzhetetlen, megsemmi- 
sithetetlen tömegei meggyötörnek em
bert, állatot. A rénszarvasok a ha
vas hegyekbe menekülnek, pedig elég 
vastag a bőrük. Az ember is alig 
tud védekezni ellenük. Hiába bur
koljuk be fejünket finomszövetű se
lyemsapkával s hiába kenjüK be ke
zünket kátrányos, kellemetlen szagú 
olajjal. Hiába szívjuk a rendkívül e- 
rős norvég dohányt rövidszárú nor
vég pipánkból. Reászállnak csupasz 
arcunkra és evésközben berepülnek 
szájunkba. Repülésük nem oly tapo- 
gatódzó, félénk, mint a mi szúnyog
jainké. Ügy vágnak rá arcunkra, 
mint a nyíl, vagy heves téli hóviha
rok idején a széltől röpített hókristály. 
Állandó zenéjüket pedig jó hama
rosan megszokni, különben megőr
jítenének és nem bírnánk ki egy 
nyarat a Lappföldön . . . Hiába, „nin
csen rózsa tövis nélkül“ még a lap
pok hazájában sem. A rózsa az éj
féli Nap és a fehér éjszakák vará
zsa, a tövis pedig a szúnyogseregek 
fullánkja.

Pedig a Lappföld belsejében is 
van sok-sok természeti szépség. Lan-
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kás hegyeit a jégkorszak nagykiter
jedésű jégmezői koptatlak, gyalulták 
le. Különös hangulat és bájos szép
ség ömlik el az egész területen, a 
zúgó folyókon, erdőkön, tavakon, pa
takokon, tundrás mocsarakon, meré
szen kiemelkedő, lecsiszolt sziklákon 
és óriási szomorkodó vándorköve- 
ken egyaránt. Hatalmas terület, szű
zies érintetlenségben. Mérhetetlen 
némaság, megdöbbentő csend. Belse
jében sehol sincsen út, csupán a 
finnországi Lappföldön vezet észak 
felé egy hadi út a Jeges-tenger part
jáig. A túrislák nem kereshetik fel, 
elriasztják őket az óriási fáradalmak, 
nagy gyaloglások és nélkülözések. 
Néhány éve a Jeges-tenger partjáról 
32 jénai egyetemi hallgató vágott ne
ki a Lappföldnek dél felé. Vezetőjük 
egy norvég volt, aki Canadát is is

merte. És itt, a lakatlan, úttalan Lapp
földön lerongyolódva, csaknem éhen 
pusztulva, rettenetesen legyöngülve 
vergődtek el egy lapp telepig. Kiáb
rándultán tértek vissza hazájukba.

Mert a Lappföldnek sok bája el
lenére is roppant komor,, zord, lé
lekre nehezedő az arca. A kopár, 
messze elnyúló, élettelen sziklás he
gyek, a roppant kiterjedésű puszta
ságok, járhatatlan őserdők és tundrák 
mérhetetlen komolysággal töltik meg 
az ember lelkét s a szivbemarkoló 
elhagyatottság vasmarokkal szorítja 
az agyát.

Az erő, szépség, elhagyatottság 
és nagy hallgatásnak ezen a terüle
tén csak néhány évig bírja ki az a 
norvég is, akit hivatása ideköt. Csak 
a lapp érzi jól magát, csak ő tud itt 
megélni.

A dán fővárosból a dán tanyákra
Irta : dr. HORVÁTH KÁROLY.

A múltkoriban Dánia nagy fél
szigetének, Jyllandnak nyugati part
jait jártuk be. Hajónk egy nap alatt 
Dánia fővárosába úszott velünk. Kjö- 
benhovn — ez a név a kereskedők 
kikötőjét jelenti.

Mint a legtöbb magyar városnak, 
a kereskedők kikötőjének alapja a 
vásár volt. Nálunk a vásárvonalon, 
a hegyvidék és síkság érintkező vo
nalán alakultak ki a nagy városok. 
Itt mint valami gigászi vámszedő te
lepült le a város ott, ahol a Sund 
a legrövidebb út a két tenger: az 
Északi- meg a Keleti-tenger között.

Kjöbenhavn a tenger városa. 
Madara a sirály, a nyílt tenger mesz- 
szeségeinek szárnyasa, ahogy Ve
lencéé az idegenforgalom galambja. 
A tenger egyszerűen beleömlik a vá
rosba és magával hozza az egész 
világ nagy óceánjóróit meg a tarka

vitorlások könnyű csapatát. A tenger 
szaga, sokszor bűze a város parfőmje. 
Egyik utcanegyede valóságos matróz
város. Még IV. Keresztély építtette. 
Az apró, egyforma sárga házak kö
zött ilyen utcanevekre akadunk : 
Krokodil, Delfin, Bálna, stb. a vizek 
állatvilágának feltűnőbb képviselői.

Bécs középpontja a Burg, a Szent 
István-templom, Budapesté a Vár, a 
Belváros, meg a hozzájuk vezető fő
utak. Kjöbenhavnban a forgalom köz
pontja a kikötő és a városháza. A ki
rályi palota és a régi nemesi paloták 
elhagyott, csendes területen éldegél
nek, egyre távolabb a ma életének 
és hatalmának szivétől.

Mi regad meg bennünket legjob
ban a dánok fővárosában ? A leve
gőben a sirály, az aszfaltozott utakon 
a kerékpár. Itt majdnem mindenki 
kerékpáron jár. Ahogy Pesten lovag-
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lóutak voltak valaha, itt külön kerék- 
pár-utak vannak. Szerelmes fiatalok 
— kéz a kézben — futnak egymás 
mellett két karcsú vasparipán. A nagy 
nyilvános helyiségekben óriási ke
rékpár-istállókat találunk. A kerékpár 
Dániában a demokrácia jelképe.

A másik jelkép : a sok gyümölcs
korcsma. Lépten-nyomon betétük üt
közünk, akár Budapesten a kávéhá
zakba és a bormérésekbe. A* gyü
mölcskorcsmában nyáron szamócát, 
földiepret adnak tejszínnel és porcu
korral. Ettől a tejszínes epertől ré
szegszik meg mindenki nyaranta. 
Csak a matrózkocsmákban és lebu- 
jokban. mérnek egyéb mámorító ita
lokat.

*

Dánia elsősorban mezőgazda- 
sági állam, a kisgazdák, a „parasz
tok' országa, ahol a kisbirtokos büsz
kén vallja magát parasztnak. Dánia 
területének 93%-a mivelhető, pedig 
a dán föld körülbelül 100 szigettel 
és félszigettel van megszaggatva. 
Mintha a mi Alföldünkön járnánk. 
De ott sem „fenékig tejföl“ minden. 
Jylland nyugati részén, a tengerpar
ton hatalmas futóhomok-pusztaságok 
és lápos-mocsarak terülnek el. Ezek
kel a dán gazdák edrlig éppen úgy 
nem tudtak megbirkózni, akárcsak 
mi a mi átkos alföldi szikes puszta
ságainkkal.

Amint ide-oda utazgatunk a pom
pás utakon, — nincs sár, „aszfalt“-tal 
van kövezve az út, táviró-, telefon- 
vezeték mindenütt, — észrevesszük, 
hogy Dánia bizony éles ellentéte Al
földünknek Mig Alföldünkön a le
nyugvó Nap sugarai nagyrészt fátlan, 
Dorfelhőben úszó rónát aranyoznak 
be : Dániában a szántóföldek söté- 
tebb színét kisebb-nagyobb üdezöld 
mezők tarkítják és minduntalan fel
bukkanó facsoportok, kis ligetek, er- 
dőcskék ékítik. A pirostetős, több
nyire zöld zsalus házak, tanyák ked
vesen válnak ki a zöld lombokból,

akárcsak a mesében. Nem hiába, ez 
a föld adta a gyermekvilágnak An
dersent.

Amily barátságos az ország, 
olyan a nép is. Tanya tanya mellett. 
Alig pár perc egyik a másiktól. Dá
niában tanyán lakik a paraszt. A fa
luba csak akkor megy be, ha dolga 
van.

A nagy udvar a tanya magva. 
Négyszögben veszik körül az istállók, 
gazdasági épületek, lakóházak. Amint 
az udvarra érünk, megjelenik a gazda, 
barátságosan fogad. Megmutatja a 
gazdaságát. Előszóra disznóólba ve
zet. Fölcsavarja a villanyt. Roppant 
koca hever az egyik rekeszben. 
Hosszú, nyúlánk a teste, nagyok, ló
gósok a fülei. Dán fajta. Rózsás húsa 
áltüzel áttetsző bőrén. Tizennégy hó
fehér szopós malac tülekszik rajta. 
Rúgják, marják, harapják egymást. 
Szívják a rózsás nagy testből a meleg 
életet !

A tehénistállóban most egy kis 
borjut találunk, a tehenek künt van
nak a mezőn. Minden tehén feje fö
löt , mint kórházban a betegek ágya 
fölött, tábla, rajta az adatok : tavaly 
adott 5076 kg tejet, az idén 5916 kg- 
ot. Tavalyi tejében 5’01% volt a zsír, 
az ideiben 5* 11°/°. És a gazda ismeri 
a tejhozam, a zsirszázalék emelke
désének föltételeit és törvényeit.

Menjünk be a házba I Az elő
szobában lerakjuk a holmikat, mi a 
szalonba kerülünk. Párnázott székek. 
A szomszédban az iroda, Íróasztal, 
könyvtár, napilapok, szaklapok. A 
gazda elmondja, miként gazdálkodik, 
miért tértek át a szemtermelésről az 
állattenyésztésre. De azért a gabona- 
termelést sem kellett csökkenteni. 
Gabona helyett a gabonán, takarmá
nyon hizlalt állatot, tejet, vajat, húst 
adja el. A szem rosszul fizet. Elbe
széli. hogy hatvanöt hektár földje 
(úgy 114 hold), negyven tehene, ösz- 
szesen nyolcvan marhája, vagy nyolc
van sertése van, nyolc bérest tart és 
két nőcselédet.
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Nálam nincs ugar — magyaráz
za, — nyolcszoros vetésforgóval dol
gozom. Az idén az a darab ott őszi 
gabona, amott répa van, mellette 
árpa, azután kétszeres, az megint 
árpa, az zab és ott lucerna meg fű.

Ami a dán kisgazdák házánál 
az idegennek legjobban feltűnik, az 
a nagy tisztaság, rend és pontosság. 
A lakásban és az udvarban minden
nek megvan a maga rendes helye. 
A dán roppant pontos minden tetté' 
ben, így a munkájában. Amily nyu
godt és csendes a dán természete, 
annál buzgóbb munkaközben. Gyor
san és „szívvel-lélekkel“ dolgozik.

Pontos időben étkeznek. Tehetik. 
Nem érik úgy rájuk a termés, nem 
szorítja őket annyira a kiima, mint a 
magyar gazdákat az Alföldön. A cse
lédek a gazda családjával együtt 
■esznek. A hangulat derűs, az érint
kezés udvarias. Este, mikor bevégez
ték a napi munkákat és megetették- 
itatták az állatokat, megmosakodnak 
a cselédek, munkások, tiszta ruhába 
öltöznek, a gazda lakosztályába vo
nulnak s vacsoráig elbeszélgetnek, 
olvasgatnak. Akárhányszor énekel
nek, zongoráznak — mert az is bő
ven akad, közben a háziasszony a 
vacsorát főzi a konyhában.

Korcsmázó dán gazda ritkaság, 
mert a korcsma inkább étkező, mint 
ív óhely. A dán nép nem igen iszik. 
Mivel csak sört termelnek, a bort

messze, távoli országokból hozatják, 
tehát drága. Dorbézolás, lárma vajmi 
ritkán esik.

Annál több a „pálmakert“ és a 
„cukrászda“. Tágas helyiség, villany
lámpákkal. Néhány — csöbörbe ál
lított pálma, citrom — babérfa adja 
a kert hangulatát. Kicsi asztalok, 
kerti székek. Semmi fényűzés, de 
mégis csodálatos derű. És a villany
lámpák fényében ott ül az egész 
falu. Ott ül az első béres, aki reggel 
6 tói este 7-ig dolgozott. Megmosdott, 
tiszta ruhát vett magára és most sárga 
szalmaszálon keresztül szívja a po
hárba töltött fagylaltievet, de itt ül a 
kisbéres is, aki bizony egész nap, 
látástól vakulásig trágyát hordott, 
közben az istállót tisztogatta, de most 
rendes, tiszta, jó ruha van rajta, ká
vét szürcsöl és krémes pitét harap- 
dál hozzá. Itt ül a gazdag nagypa
raszt fia, de ott van a tanító, a jegy
ző, a kereskedő, az iparos, az ipari 
munkás, a kereskedősegéd, mindenki 
és mellettük a lányok. Beszélgetnek, 
szórakoznak zongora, grammofon, rá
dió mellett.

A gazdasági kérdéseket is meg
tárgyalják, ismerik a tőzsdei árakat, 
elsősorban a londonit, mert az a dá
nok jó piaca. Kulturnép, mindenki 
elvégzi a nyolc osztályos elemi isko
lát, mellette a szakiskolákat. Ezért 
lettek gazdagokká, ezért állják meg 
helyüket a világversenyben.

Apró közlemények.
DÉLAMERIKA ÉS AZ UNIÓ 

IMPERIALIZMUSA.

Délamerikának nem tévén saját tőkéje, 
■gazdaságának fejlesztése érdekében kölcsö
nökhöz kénytelen folyamodni. E kölcsönöket 
leggyakrabban közmunkákra fordítják, amelyek 
ugyan közvetlen a termelésre kisebb értékűek, 
mégis közvetett úton a termelés és kereske- 
•delem haladását tudják biztosítani.

Délamerika gazdaságát tehát idegen tő
kékkel fejlesztették. Amig azonban a háború 
előtt ez az idegen tőke főként Európából 
származott, most NewYorkban keresnek köl
csönt a délamerikai köztársaságok. Csupán 
Brazília volt kivétel, amely 200 millió dollá
ros újabb kölcsönét Londonból kérte. A dél
amerikai közadósságok fele az Egyesült Ál
lamokból származik, amint ez az alábbi ki
mutatásból kitűnik :
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1912-ben 1,315.042.000 dollár Európából 
1928-ban 1.329 509 000 „

1,108.473X00 „ az Unióból-
jött Délamerikéba. Ennek legnagyobb része 
Braziliára esik ; 1928-ban 1 miiliárd 77 millió 
dollár volt. Ha azonban  azt vizsgáljuk, hogy 
mekkora az adósság fejenként, úgy az élen 
Uruguayi találjuk, ahol minden lakosra 85 
dollár jut. Utána Chile (65 dollár) és Argen
tina (61 dollár) következnek. Ezek^a gazda 
ságilag legfejlettebb országok és ezeknek van 
a legtöbb kölcsönük. *. .

Ez az adósság rendkívül súlyos, -, mert a 
newyorki feltételek sokkal terhesebbek*\ mint 
a háború előtt az Európából származók. Ma 
a kamat 6—7%, mig azelőtt átlag 5%- volt.

A délamerikai gazdaság m egalapozásá
ban tehát az Egyesült Államok 'térfoglalását 
látjuk. A yankeek egyre inkább törekszenek 
arra, hogy az európai, ekőso iban  a háború 
előtt uralkodó angol befolyást a magukéval 
váltsák fel.

Az angol tőke helyzete Délamerikában 
állandóan kedvező. Brazíliában 300, Argen-

Nagybritánnia kivitele Argentínába
az Egyesült Államok
Nagybritánnia „ Braziliába
az Egyesült Állandók
Nagybritánnia „ ^Chilébe . •
az Egyesült Államok „ „ . .

Az Egyesült Államokat azzal vádolják, 
hogy Délamerikában politikai utalómra törek
szik. Ez azonban úgy látszik, hogy a p an a 
mai csatorna szomszédságában lévő köztár
saságok kivételével nem igaz. Azt a törekvé
sét azonban nem lehet tagadni, hogy g azd a
sági és szellemi uralma alá hajtsa a földrész 
államait, A háború kedvezett abban , hogy az 
automobil- és légi közlekedésben, valamint a 
táviróforgalomban az uralmat megszerezze.
Az ő érdekében folytatják a legnagyobb pro
pagandát a sajtó, mozi és a rádió. T udom á
nyos expedíciói utazzák be az országokat, 
térképelik és ismertetik a gazdag bányákat. 
Elég átlapoznunk valamelyik északamerikai 
tudományos szemlét, hogy lássuk, milyen fon
tos terület Délamerika a yankeek előtt. Nyers
anyag-raktárukat és ipari cikkeik, valamint 
tőkéik elhelyezési területét látják benne.

Hogy mennyire nyersanyag raktáruk, azt 
a következő számok mutatják : 1929-ben az 
Egyesült Államok vették meg Kuba termelé
sének 77.8%-át (főként cukrot), 87 millió 
aranypeso értékűt vásároltak Argentinéból és 
1930 első felében 183.59 millió papír peso 
értékű terméket vettek Chilében, Még kedve
zőbb a helyzet az eladás terén. Ha a 3 
Guayanát,  Paraguayt és Argentínát nem vesz- 
szük figyelembe, azt látjuk, hogy az Egyesült

tinában 500—600 millió fontra becsülik az  
Anglia állal elhelyezett összeget. Anglia régi 
pozíciója segítségével a délamerikai piacon 
bizonyos befolyást és tekintélyt őrzött meg- 
Ezt főként Argentínában láthatjuk. Angol volt 
az első gőzös, amely a La Platán hajózott s 
angol volt az első bank Argentinéban. Ö 
hozta be ide az eiső merinói juhokat, az 
első rövidszarvú bikákat. Viszont Argentina 
is Nagybrilánniába viszi fagyasztott húster
melésének 99, gabonájának 3^%-át és egész 
exportja kVát. (1928-ban 687, 1929-ben 697 
millió papír peso értékben.) Fő kliense Angli
ának Uruguay is (1930 első felében 23 millió 
peso exporttal).-

Ezzel szemben Nagybritánnia behozatala 
sokkal kisebb jelentőségű Mindegyik oiszág 
importjában csak 15—25%-kal részesedik. 
Utána Németország következik 9— 13°/o-kal. 
Az első helyen az Egyesült Államok állanak 
20—50%-kal. Amig tehát 1913 óta Anglia 
részesedése a délamerikai kereskedelemben 
csak 24%-kal, addig az  Egyesült Államoké 
168%-kal emelkedett. Ezt a haladást a  kö
vetkező számok mutatják :

1912 1926
millió font sterling

. 23.7 23.6
. 11.8 28.1
. 12.6 18.7
. 9.8 20.7

6-1 5 9
. 3.5 9.2

Államok a délamerikai államok legelső szá l
lítói. Kivitelük Venezuelába 1914— 1929 meg
tízszereződött Chile 1930 első felében 247.33 
millió, Uruguay pedig 12 072 millió peso ér
tékűt vásáiolt . Peru bevitelének 41%-a. Mexi- 
coénak 80%-a az Unióból származik. Egvet- 
len versenytársuk sem tud velük szem be
szállni. „Az utolsó 50 év alatt felfedeztük“ 
— mondotta  Coolidge — hogy gyáraink a  
cikkek sokkal olcsóbb termelését engedik 
meg, mint máshol,“ Hozzá kell tenni, hogy 
ezek a gyárak azért tudják nagy mértékben 
ellátni a 130 milliós lakosság szükségletét, 
mert e szükségletek egyformák. Végül amig 
a szállítás Európából Délamerikába 3—4 hó
napig tart, addig az Egyesült Államokból ezt 
15 nap alatt lebonyolítják s a déiamerikai ke
reskedők is szívesebben rendelnek az Egye
sült Államokból, mert tőkéjük kevés és hi
telre szorulnak, amit az Unió szívesen bo
csát rendelkezésükre.

Említettük már, hogy a Délamerikában 
elhelyezett tőkék fele az Egyesült Államokból 
származik. 1930végéne tőkéket 1,547.895.000-re, 
a Mexicóban elhelyezettet pedig 917.093.000 
dollárra becsülték. Ezek a tőkék főként a b á 
nyákba vannak fektetve. Ismeretesek az A n
dok gazdag bányái. Gazdagságukról az alábbi 
számok adnak  képet:



A FÖLDGOMB 11. 9. 61. tábla.

A rles: A P lace de la République, a  v árosháza és a Saint-Trophime székesegyház.
(Márton B.: Aries.)

Arles': A Saint-Trophime székesegyház keresztfolyosója. (Márton’B.: Arles.)



62. tábla. A FÖLDGÖMB II. 9.

Arles : Az aren a  északi része. (Márton B : Arles.)

A r le s : Az a rena belseje. (Márton B.: Arles.)



A FÖLDGOMB II. 9. 63. tábla.

Svolvaer halászhelység a  Lofot-szigeteken. (Varga L.: A lappok földjének csodái.)

A Trold-fjord a Lofot-szigeteken. (Vaiga L; A lappok földjének csodái.)
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Lappföldi erdő, elől rénzuzm óval.
(Varga L.: A lappok földjének csodái.)

Az Északi fok az éjféli Nappal.
(Varga L.: A lappok földjének csodái.) }
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A réz a világtermés

1914/1916
o/o

1928
u/o

8.2 20.4
az ón „ 16.8 23 2
az ezüst „ 8.6 11.6
a mangan „ 10 10
a bauxit „ — 21.4
Tudjuk, hogy Mexico és Venezuela a föld 

legnagyobb pelróleumtermelői közé tartoznak. 
Venezuela 1929-ben 137 millió barel termé
sével a második helyen állott. A yankee tőke 
uralja a bánya- és petróleumtermelést. így 
Peruban a Cerro de Pasco, A naconda társa" 
ság, Chilében a Guggenheim-társaság, Kolum
biában a Tropical Oil Company. Ezt a c se n 
desóceáni hódítást egyes diktátorok is e lőse 
gítették. Gomez Venezuelában, Siles Bolíviá
ban és W ashington Luis Brazíliában nem  
féltek attól, hogy az Unió elveszi nemzetük  
gazdagságát.

Különösen meglepő Leguia eljárása Pe
ruban. 1921-ben amerikaiakat hívott meg, 
hogy a gazdasági élet fejlesztésére program- 
mot dolgozzanak ki s a vám igazgatását is 
amerikai tisztviselőre bízta. 1927-ben és 1928- 
ban a 6°/o-os kölcsön (24 millió dollár) felét 
az Egyesült Államokban a National City Bank
tól szerezte meg. 1930-ban egy amerikai vá l
lalat engedélyt kapott a Csendes óceántól az  
Amazonig menő 900 km-es vasútvonal építé
sére és ehhez még opciót nyert egy 25 
millió acre nagyságú bánya és petróleumte
rületre.

Az 1930-iki délamerikai forradalmak tu
lajdonképen az Egyesült Államok e nagysza
bású befolyása ellen való tiltakozást jelentet
ték. Ayorát, Equador elnökét egy manifes-  
tumban azzal vádolták meg. hogy az orszá
got kiszolgáltatta az amerikai imperiálizmus- 
nak. A perui diákok tiltakoznak az ellen, 
hogy az Egyesült Államok Peru politikai é le 
tébe avatkozzanak és követelik, hogy a Leguia 
elnök állal aláirt összes  szerződéseket vegyék  
revízió alá, mert elviselhetetlen terheket rónak 
az országra.

Délamerika gondolkozása egyre kedve
zőtlenebb a Washington által megteremtett 
Pánamerika eszméjének megvalósítására- Ez
zel szemben a hispanizmus erősödik, amely  
az egykori spanyol gyarmatokat volt a n y a 
országukhoz akarja közelebb hozni. Minthogy 
azonban az itt is dúló gazdasági válság köl
csönöket tesz szükségessé  s ezeket csak az 
Egyesült Álla mok nyújthatják, alig lehet re
mény arra, hogy Délamerika rövidesen fel
szabadul a yankee befolyástól.

A GAZDASÁGI VÁLSÁG DÉLAMERlKÁBAN.

Az utóbbi években Délamerikét zavarok  
nyugtalanították. Még nagyon korai, hogy ezek  
fő okait kiderítsük és általános képet nyer
jünk róluk. Vannak, akik az Unió imperiá-

lizmusa ellen irányuló visszahatást látják 
bennök, ez azonban nagyon kétséges. Le- 
guiát. Gomezt és másokat ugyan nemzetelle
nes politikájuk a tanult osztályok előtt lejá
ratta, azonban a néptömegek közömbösek  
maradtak azzal a veszéllyel szemben* amely  
anyagi és szellemi függetlenségüket v e szé 
lyezteti. Az Uniónak Délamerikába való be
hozatala 1930 első felében 37%-ra csökkent* 
ez azonban az e lszegényedes és  nem az a m e
rikai áruk c sendes  boycottjának következmé
nye. A politikai okok fontosságát e zavarok  
létrejöttében nem lehet tagadni. A délame-  
rikai államok többségének olyan alkotmánya  
van, mint az Uniónak, s ez nagyon rosszul 
felel meg a latin vérmérsékletnek. Az általá
nos szavazati jog következtében a köztársa
ság elnöke könnyen válik diktátorrá Gyako
riak az államviszályok. Az utóbbi időben a 
gazdasági helyzet elég rossz Délamerikában.  
A gazdasági okok táplálják a politikai, tár
sadalmi, ethnikai és vallási szenvedélyeket ; 
ezeket kell mindenekelőtt megoldani.

A világ gazdasági válsága Délamerikára 
is kiterjedt. Nagy nyersanyag-termelők azt 
látták, hogy európai és amerikai vevőik e l 
maradtak s ennek következtében az állatál
lomány összegyűlt kikötőikben. Argentínában  
1929 elejétől 1930 végéig a búza ára 35o/0- 
kal, a 'engerié és a zabé 50%-kal, a len
magé 25o/0-kal, a bőré 40%-kal, a gyapjúé 50 
%-kal csökkent. Buenos Airesben 1929 dec,  
31 -tői 1930 dec. 31-ig q-kent papír piasterek- 
ben a búza ára 11-ről 5.30-ra, a lené 19 60- 
ról 10.1 -re, a tengerié 6 .65-ről 3.73-ra zuhant.  
A kávé ára Brazíliában 50o/o-kal, Középame-  
rikáben 30%-kal, Peruban pedig a cukoré és  
a pamuté 50o/o-kal esett. 1928-ban Argentina 
kereskedelmi mérlege 217 millió arany peso- 
val aktiv volt, 1929-ben már csak 92 millió
val több a kivitele és 1930 első hat hónapja  
alatt az export értéke 35%-kal, mennyisége  
pedig 43.4°/o-kal csökkent. 1929 első felében 
az export 537 millió, 1930 első felében pedig 
348 millió arany peso. Uruguayban a keres
kedelmi mérleg 1929*ben passzív volt;  a
94.720,000 arany peso behozatallal szemben  
92,760 000 arany peso kivitel áll szemben. H a
sonló a deficit Chilében. Itt 1929 első felében  
az export 1,296.8 millió peso, az import 733,6 
millió. 1930 első felében az export 712.3, az  
import pedig 728 millió peso. Braziliában,  
ahonnan főként kávét visznek ki, 1929 első  
felében az export 45.992.000 livre, az import 
44.912.000. 1930 első felében az export
38.104 000, az import 30,389.000 livre volt. Ha 
tudjuk, hogy a vámbevételek milyen fontosak 
Délamerika költségvetésében, akkor r  egért
jük, hogy csökkenésük mennyire visszaveti  
pénzügyileg és politikailag ezeket az ál lam o
kat. Buenos Aires kikötőjének vámbevétele  
1929 első 9 hónapjában 274 millió arany 
peso volt, 1920 első 9 hónapjában már csak
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223 millió arany pesot tett ki. Az argentínai 
pesot 1929 decemberében 47.5 d-vel, 1930 
júliusában 40.4 d-vel és októberében már 
csak 38.3 d-vel jegyezték. Az uruguayi peso  
48 d-ről' 39.5 d-re esett.

Általánosságban a világ gazdasági vá l
ságának okát a háború után bekövetkezett  
túltermelésben látják. Bizonyos tények ezt a 
magyarázatot megerősítik, mert Délameriká- 
ban a háború után nyersanyagaidban való  
gazdagság folytán erős fellendülés"következett 
be. A délamerikai köztársaságok, miután Eu
rópában az ipari termelés megcsappant, sa 
ját iparukat fejlesztették. Argentina például  
cipőgyártásra, cukorfinomításra rendezkedett 
be, Uruguay is minden rendelkezésre álló tő
kéjét iparosodására fordította. Talán Brazíliá
ban fejlődött legkedvezőbben az .ipar. Egye
dül Sao Paolo államban, ahol az  ipari ter
melés 274 147 conto de reis (1 conto de reis 
==? 20 livre) volt, 1920-ban 795.915-re, 1925- 
ben 1,213.178 conto de reisra emelkedett. Ezek  
a mesterségesen, vámokkal védett és fejlesz
tett iparágak drága és rossz minőségű árút 
termeltek és midőn az európai és  yankee  jó 
gyártmányok nagyon olcsó áron jelentek meg  
a délamerikai piacokon, nem tudtak ezekkel  
versenyezni. Ennek szám os bukás lett a kö
vetkezménye. Ugyanez az eset az európai, 
unióbeli és a kanadai m ezőgazdasági  túlter
meléssel,  ami a búza é§ a cukor árának ha
nyatlását idézte elő. Kuba, ahol a gazdasági  
élet alapja a nádcukor, 1925 óta súlyosan  
szenved. NewYorkban a cukor ára centekben  
fontonként 1923-ban 5.24, 1927-ben 2.95, 1928- 
ban 2.46, 1929-ben 2.

Amig ezekben az országokban az áresés  
azért következett be, mert más államokban  
is megnövekedett a termelés, addig Brazília 
maga az oka a túltermelésnek is, így az ár
csökkenésnek is. Itt u. i. a kávé termelése  
állandóan növekedett. 1925—26-ban a termés 
10,087.175 zsák (1 zsák 60 kg), 1930—3 l-ben  
14,270.400 zsák volt. 1924-ben az Instituto de  
Defesa de Café do Estado de Sao Paolo-t  
alapították, amely a kévé  árfolyamát az ex
port szabályozásával  akarta állandósítani.  
Lessan-lassan a készlet hatalmasan fe lszapo
rodott (1930. jun, 30-án 25,270.767 zsák volt). 
Ennek következménye, hogy a kávé ára 50 
%-kal esett és rettenetes válság érte az or
szágot, amely Brazília egész  gazdasági é le 
tére kiterjedt.

Túltermelés van még az ezüstben Mexi- 
coban, az ónban Bolíviában, a salétromban  
Chilében. Az ón ára tonnánként 132 livrere 
csö k k en t; több bolíviai bánya csökkentette  
termelését. Chilében a Compania de Salitre 
de Chile (Cosach). amely 1930. jul. 21. óta az  
összes  chilei salétromtermelő társaságokat 
magában foglalja, 4 új telepén 2,500.000 t 
salétromot tud termelni. A nagyon kedvező  
eredményű termelés az arak esésével  járt.

1929. első felében a chilei termelés 1,618.600 
t, az export 1,531.200 t, a világfogyasztás 
2,031 000 t volt. 1930 első felében a chilei 
termelés 1,382.500 t, az export 961.000 t, a 
világfogyasztás 1.683.500 t volt.

Venezuela a világ második petróleum-  
termelője maradt. 1929-ben 137,388.270, mig 
1928-ban 106,651.481 báréit termelt.

A túltermelésen aránylag könnyen lehet 
segíteni. Van azonban másik baj, amely sok
kal nehezebb s amely fontos szerepet játszik 
Délamerika válságában. A délamerikai köz
társaságok itiindegyikében a városi lakosság  
nagy fejlődést mutat. Buenos Airesben Argen
tina lakosságának Vi-e, Montevideoban Uru- 
guayénak V3*a él. A falvak elnéptelenednek  
a városok javára. Ezt a folyamatot e lősegí
tette a közlekedési utak nagy fejlődése. Ar- 
gentmában ma csaknem az összes  termelők 
új bevándorlók.

Az európaiaknak Délamerikába való be 
vándorlása csökkenőben van, amit főként az 
ipari munkanélküliség hozott létre. 1928-ban 
129 047 bevándorló érkezett Argentínába, te
hát kb. 20 %-kal kevesebb, mint 1927-ben 
(161.548 bevándorló volt). Ugyanebben a p e 
riódusban 54.262 bevándorló hagyta el az  
országot s az aktiv egyenleg, amely l927-ben  
103.612 bevándorló volt, 74 785-re zuhant. Ezt 
a fogyást itt is, mint Délamerika többi r észé 
ben főként az  olasz kormány által k ibocsá 
tott rendszabályok okozták, melyekkel a ki
vándorlást megszüntetni törekszik. Az olasz  
bevándorlás Argentínába 1925-ben 56.000, 
1926-ban 59.000 és 1927-ben 69.000 volt. Ez 
a szám 1928-ban 29.000-re zuhant le. Ezt a 
veszteséget nagyon megérzi Argentina mező-  
gazdasága, mert az  értékes o lasz  m ezei m un
kásra nagy szüksége van. A városokban nyo
morúságos és nyugtalan proletariátus alakult, 
mig a falvakban az indiánok maradtak, akik 
a lakosság legfontosabb elemét alkotják. P e
ruban, Mexicoban az agrártörvények a nagy  
birtokokat felosztották és indián kisbirtokokká 
alakították át. Az indiánok azonban nem  
haladnak a korral. Művelési rendszerük pri
mitiv, tőkéjük nincs és nincsenek szükség le
teik sem. Ha erre a jelenségre nem vigyáz  
Délamerika, akkor mezőgazdasági termelése  
csökkenni fog és súlyos szociális és ethnikai 
zavarok zsákm ánya lesz-

A gazdasági zavarokból Brazília és  
Kolumbia kávéjuk m inőségének emelésével,  
Chile salétromtermelésének csökkentésével  
igyekszik kiszabadulni.

NEW  YORK, A VILÁG LEGNAGYOBB  
KIKÖTŐJE.

Az amerikaiak szereti« azt mondogatni,  
hogy NewYork kikötőjének forgatnia, fejló'dése 
a z  egész  Egyesült Államok, sőt Eszakamerika  
gazdasági életének lüktetését tükrözi vissza.



Ebben a mondásban tényleg sok az igazság,  
mert annak ellenére, hogy az Egyesült Álla
mok partvonalán más nagy kikötők is a la 
kultak és hogy ezek igyekeztek az idők fo
lyamán NewYork rovására a maguk részére 
mennél nagyobb forgalmat biztosítani, — 
NewYork minden időkben megőrizte uralkodó 
felsőbbségét. mert születése, léte mindig a 
legszorosabb vonatkozásban állott az Egyesült 
Államok mindenkori gazdasági fejlettségével 
és  gazdálkodásának különböző irányaival.

NewYork a kezdet kezdetén gyarmati ki
kötőnek épült s ebből a részben alárendelt 
sorból a fejlődés menetében, mig a pionérok 
munkája nagyobb gazdasági eredményekkel  
nem járt, — az Egyesült Államok nyugati ré
szének főkikötőjévé alakult. Amikor pedig 
Északamerika gazdasági tere keletről kiindulva 
nyugaton a Csendes óceánig szélesbedett,  
NewYork az egész  kontinens hatalmas g a z 
dasági körét érdeklő uralomra tett szert. New  
York fejlődése és a vi lággazdaságban való  
óriási szerephez jutása nagyon is megérdemli  
azt, hogy vele külön munka foglalkozzék s 
amikor Eysken Gaston ennek a munkának  
megírására vállalkozott,1 nagyon tanulságos  
abból a nagy világkikötő jellemzésére szo l
gáló adatok közül nehányat kiemelni.

NewYorknak az Egyesült Államok kikötői 
között elfoglalt kimagasló szerepét egy-két adat  
hamar megvilágíthatja. Pl. 1927-ben az Egye
sült Államok összes  kikötőibe befutott hajói
nak tonnatartalmából 34'9 %  jutott NewYorkra. 
NewYork után a sorrendben következő kikötő 
a csendesóceáni Seattle, de ide a hajók tonna
tartalmának már csak 9'2 °/o-a érkezett. Az  
Egyesült Államok egész  külkereskedelmi áru
forgalmának 41'6% -a a newyorki kikötőben 
bonyolódik le, a másodsorban következő  
Houston-Galveston pedig csak 6‘5 °/o-ra szo
rítkozik. Az amerikai tengerek kikötőit e lha
gyóárúk súlyuk szerint 29’8% -ban NewYork-  
ból indulnak ki, a másodsorban következő  
Orléansra 9‘2 %  jut, a behozott árúk értéké
ben 4 3 7  %, súlyában pedig 37 %  érkezik, az  
exportált árúk súlyának 24‘3, értékének 35'4 
%-a a newyorki kikötőből indul útjára. Az  
Egyesült Államok kivitelében és behozatalá
ban szereplő árúk nagyrészét saját érdekkö
rébe vonzotta, egyeseket pedig kizárólagosan  
monopolizál. A behozatalban kicsúszott ha
tásköréből a Kínából és Japánból érkező se 
lyem, mert ennek elsősorban Seattle a kikö
tője, a kivitelben a gyapot kerüli el, amikor 
a termőterületének sokkal jobban megfelelő  
mexicoi-öböli kikötőket választja kiinduló ál
lomásául. Ha az amerikai külkereskedelem
ben szereplő árúk értékét vesszük figyelembe, 
úgy NewYork — a háborús évektől eltekintve 
— kifejezetten behozatali kikötő. Ha azonban  
a külkereskedelmi forgalomban szereplő árúk

1 Gaston Eysken! Le port Hí NewYork dans son rőle 
éoonomique. Louvain. 1929. 395 1.
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súlyát és értékéi is figyelembe vesszük, úgy 
NewYorkra nagyon jellemző, hogy a Csendes  
óceán vidékéről aránylag kevés hajó érkezik 
és oda kevés indul, hogy a kivitelben és be- 
hozatalban olyan szerencsés egyensúly van, 
hogy a hajók csaknem mindig rakománnyal  
érkeznek és azzal távoznak, ami NewYork  
forgalmát nagyon előnyösen befolyásolja, mert 
így a szállítás díjtételei is kedvezőbben ala
kulhatnak ki. A közelében levő és vele  ver
sengő kikötők ilyen előnnyel nem dicseked
hetnek. így pl. Boston sokkal többet importál 
mint exportál, Newport News és Norfolk ki
vitele viszont nagyon meghaladja behozatalá
nak mennyiségét s így a hajók valamelyik  
útszakaszt kénytelenek üresen megtenni.

De NewYork nemcsak Amerikának, ha
nem az egész  földnek is legnagyobb kikötője. 
Külkereskedelmét illetően a nagy európai ki
kötők színvonalán áll. mert 1927-ben a kivi
tel és  behozatal összege  Rotterdamban
20.982.000 tonna. NewYorkban 20 942.000, 
Anversben 20.193 000. Londonban 19.349.000 
és Hamburgban 18.591.000 tonna volt. Esze
rint azonban nem'tűnik ki az amerikai kikötő 
felsőbbsége. Az európai kikötőkre vonatkozó  
számadatok az egész  nemzetközi kereskedel
met magukban foglalják, tehát az  Európa kö
rül elterülő tengerek vidékének kereskedelmét  
is, ezzel szemben a newyorki adatban csak  
a nemzetközi kereskedelem szerepel, az Egye
sült Államok atlanti, mexicói öböli és c sen 
desóceáni partvidék forgalma már nem. Már 
pedig NewYorkból Pararrtán keresztül a Ta- 
comáig vezető hajóút olyan hosszú, mint az  
Anversből Suezen át Bombayba vezető út. Ha 
tehát NewYork valódi forgalmát akarjuk m eg
kapni, a nemzetközi forgalom összegéhez  
hozzá kell adni saját partvidékének forgalmát 
is, amelyik a nemzetközi kereskedelemnél  
sokkal nagyobb, 1927-ben 41.000.000 tonna 
volt, s így NewYork kereskedelmi forgalma 
meghaladja a 60.000 000 tonnát.

A személyforgalmat illetően NewYorkot a 
világ egyetlen kikötője sem közelítheti meg. 
Mig Európában több szom szédos  kikötő ver
senyez az Amerikába igyekvő utasok szállí
tásáért, az Egyesült Államoknak csaknem  
egyedül NewYork a személyforgalmi kikötője, 
a nagy személyszállító gőzösök mind oda  
igyekeznek. 1927 jun.— 1928 jun. között az  
amerikai kikötőkben 1 754 000 személy szállt 
hajóra s ebből 1,073.000 (61 °/o) NewYorkot 
választotta kiinduló állomásának. Az 1900— 
1909 évek közepes értékében 812.848 utas 
szállt ki NewYorkban, ebből 630.141 kiván
dorló, 128 988 amerikai állampolgár, 53.719 
idegen, de nem kivándorló utas'mit. 1927-ben 
566.819 utas kötött ki és pedig 269.026 a m e
rikai, 165.510 kivándorló és 132.283 nem ki
vándorló idegen.

NewYork hatalmas forgalmát olyan sz e 
rencsés körülmények és  tényezők összejátszá
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sának köszönheti,  amelyek közül gyakran már 
egy is elegendő valamilyen kikötő életének  
fenntartásához, mint a kereskedelmi, ipari, a- 
táj nyújtotta tényezők, a teherszállítás díjtéte
lének és a személyszáll ítás előnyei. NewYorkba  
sok olyan tárgyat importálnak, amelyik a ke
reskedelemben gyakran cserélhet gazdát, mi
előtt fogyasztásra vagy esetleg további expor
tálásra kerül. A város nagy kereskedelmi  
szervezete, hatalmas tőkekészletei távoli ere
detű árucikkeket is ide vonzanak^ hogy azok  
gazdájukra akadjanak. Winnipeggel: Chicagó-  
val, Buenos Airessel és Liverpoollal ’egyetem
ben NewYork a gabona neműek, a búza, rozs, 
a faggyú és hízott marha világpiaca. Belpia
cain éppen úgy általános forgalmú á nyers 
gumi, nádcukor, kávé, kakaó, petrójeum, a 
nyers és kidolgozott bőr, festőanyagok, a cinn, 
ón és a nemes fémek Ennek köszönheti New  
York, hogy különböző cikkekének újra expor
táló és pedig igen nagy mértékben- exportáló 
kikötője lett. 1926-ban 31 millió dollár értékű 
nyers gumit, kávét, lent, dohányt stb. vittek 
ki elsősorban Angliába, Németországba és  
Gubába. Ezt a nagy forgalmat mindenek előtt 
kereskedelmi készségének köszönheti.

Természetes,  hogy a nagy nyersanyagbe
vitel nyomán NewYork hatalmas ipari közép
ponttá fejlődött. A nagyobb mértékű szállítás 
költségeit .elviselni nem tudó tömegáruk itt 
gyűlnek össze, hogy azután helyben egészen  
vagy részben feldolgozva, mint könnyebb és  
értékesebb tárgyak kerülhessenek a 'távolabb 
fekvő piacuk felé igyekvő hajók gyomrába.  
A newyonki kikötő keltette életre a magában  
a városban és  környékén kialakult, az Egye
sült Államok legnagyobb iparvidékét : a cu 
korgyártást, petroleumfinomítást, gumigyártást, 
csokoládé és cukrászipart, bútor , papiros-, 
gép-, kémiai-, festék-, szappan-, dohány-, fő
zelék- és gyümölcskonzerv gyártást, bőripart 
stb.

Mögöttes területe az Egyesült Államok  
legtermékenyebb, legiparosabb, legsűrűbben  
lakott vidéke. Erről a vidékről a kikötő táp
lálására a különböző irányban szétfutó vasút
vonalak egész  kötege áll rendelkezésre és  
ezek segítségével érdemelhette ki azt az A m e 
rikában közhellyé lett kifejezést, 1 hogy New  
York kivitele és behozatala egy egész  konti
nensnek szól. Még Canada egyes részeiből is 
NewYorkba érkeznek a gabona szállító v o 
natok. 1927-ben ezer tonnákban a legfonto
sabb beviteli tárgyai a következők voltak : 
petroleum 3 802, cukor 1.233, banán 606, fa 
557, gipsz 550, vasérc E09, olajos magvak  
423, nyers gumi 411, főzelék és gyümölcsfé
lék 398. kávé 351, nem fémes ásványi termé
kek 298, nyersvas és acél  250, bőr 230, kü
lönböző fémek 227, agyagáruk 219, állati tér
ni ékek 222. állati olajok 206. gyümölcs 191, 
kémiai anyagok 188, kakaó 179, papíranyag  
173, jutaárúk 159, nitrát 120. Ugyanebben az

esztendőben a kivitelben legfontosabbak vol
tak: gabona és liszt 3.359, petroleum és ter
mékei 2.414, vas  és acél 711, automobil 610, 
állati termékek 469. gépek 396, gyümölcsök  
327, bőr 251, olajpogácsa 243, konzerv 199, 
kémiai gyártmányok 182 000 stb.

Nagy forgalmának következménye, hogy  
állandóan alkalmat ad tengerészek, matrózok 
szerződtetésére, hajók, hajóterek bérletére, e l
adására, stb. Amint már láttuk is, roppant 
nagy személyforgalmával csaknem kizáróan 
NewYork bonyolítja le Északamerika és  az  
Óvilág közötti személyforgalmat. Több tenger- 
alatti kábel kiinduló állomása.

A newyorkiakban is gyakran felvetődik 
az a kérdés, hogy vájjon a hatalmas kikötő 
uralmát a minden irányban tapasztalható ro
hamos fejlődés menetében nem fenyegeti-e  
valamilyen oldalról veszély. Sok kisebb-na-  
gyobb jelenségből,  a versenytársak erőfeszí
téséből első pillanatban tényleg úgy lehetne 
ítélni, hogy : igen. Sokan azt hozzák fel pél
dának, hogy NewYork 1900-ban az összes  
kivitelre került cikkek értékének 44 %-át, 1927- 
ben pedig már csak 35 °/o-át exportálta. Nem 
zetgazdasági szempontból ennek a látszólagos  
csökkenésnek nemcsak hogy vesztesége  nin
csen, hanem haszna van, mert az árúk új 
utakat keresve a tengerhez, olcsóbb száraz
földi úton érik el kikötőjüket. Hog} ez az  
irányeltérülés NewYorknak veszteséget jelent, 
az kétségtelen, de azért aggodalomra nem le
het ok. Az* Interstate Commerce Commission,  
amely 1906 óta a szállítás árait maximálja,  
a vasutak szállítási díjtételeit úgy állapítja 
meg, hogy NewYorkon kívül m ás reális alap
pal rendelkező kikötők is megfelelő árúmeny • 
nyiséghez jussanak annál is inkább, mert a 
tengeri kereskedelemnek egyetlen kikötőben 
való összpontosítása a gazdasági életnek nin
csen előnyére és  az  Egyesült Államok nem- 
zetgazdászai már régen hangsúlyozzák, hogy 
mind a három partvonalnak, az  atlantinak, 
mexicóinak és a csendesóceáninak is meg  
kell legyen a maga nagyobb 'méretű, ural- 
kudó kikötője. Ezek a törekvések azonban  
egyáltalában nem fenyegetik NewYork felsőbb-  
ségét.

Nehány esztendeje Északamerikában egy 
új tengerhez vezető út kiépítésén dolgoznak.  
A Hudson öbölhöz vezető vasútvonal ham a
rosan teljes munkába fog állani és a Hudson  
öböl partján levő végállomása. Port Churchill 
a canadai búzatermő vidékek középpontjai
hoz minden más kikötőnél közelebb fekszik. 
Ugyancsak Európához is a legközelebb fekvő 
kikötő lesz, New Yorkkal szem ben 200 mér
földdel rövidebb innen az út Európába. Bár
mennyire is nagy reményeket táplálnak Port 
Churchillel szemben a canadaiak, az New  
Yorknak számottevő versenytársa sohasem  
lehet, mert évente csak öt hónapon át állhat 
a hajózás rendelkezésére, az év többi részé
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ben a jég blokád alatt tartja.
Gondolnak továbbá a Mississippi foko

zottabb kihasználására, de még ha ez eset
leg be is következnék, akkor is szükség volna  
a folyami kikötőig vasúti szállításra, ami v i
szont kétszeres átrakodást von maga után és  
Chicago még mindig közelebb volna New  
Yorkhoz mint Orléans, azonkívül Chicago a 
Nagy tavakon és az Erie csatornán át vizi 
úton is megközelítheti New Yorkot. A prérik 
gabonafölöslege tehát míndenképen inkább  
a newyorki kikötőt fogja választani,  mint az 
orléansit.

Újabban ugyancsak komolyan foglalkoznak  
azzal a gondolattal, hogy a Nagy tavak és  
az Atlanti óceán között tengeri hajók részére 
is járható hajózó csatornát építenek. A szá 
mítások szerint ezen a csatornán haladva a 
Duluthből vagy Chicagóból Liverpoolba szál
lított gabona szállításának ára bushelenkint  
(\ bushel búza a.- m. 27.215 kg.) az eddigi 
17.6 centről 8— 12.9 centre esne  le. Az úi c sa 
torna kedvéért már el is készítették a 27 láb 
mélységű W elland csatornát (az Erie és  
Ontario között). Most már csak a Szt. Lőrinc 
folyót kell az Ontario tó és Montreal között 
ugyanilyen mélységűre szabályozni. Ez az új 
útvonal csak akkor lehet NewYork forgal
mának jelentékeny csökkentője, ha végállo
mása, Montreal a megnövekedett forgalom 
lebonyolításának minden tekintetben meg tud 
felelni.

A gabonakereskedelemben Montreal az  
újabb évtizedekben NewYorknak tényleg szá 
mottevő versenytársa lett. 1927-ben Montreal
219.713.000 bushel gabonát exportált. New  
York ezzel szemben csak 166.224 000 bushelt. 
Montreal jelenleg a világ legnagyobb gabo
nakiviteli kikötője. De Montreal nagyon nagy 
hátrányban van NewYorkkal szemben. Min
denek előtt Montreal kikötőjét a jég miatt az 
esztendőnek csak 7 Vg hónapjában lehet hasz
nálni, továbbá nincsen olyan pompásan ki
fejlesztett vasúthálózata, amelyik a szállítást 
olyan gyorsasággal és rendszerességgel tudná 
elintézni, mint New Yorké. 1927-ben a New  
Yorkba érkezett 166.224.000 bushelnyi gabo-

Gyümölcskonzerv" és kivonatipar . .
Textilipar (gyapot, s e l y e m ) .......................
Bőrfeldolgozás (cipőgyártás nélkül) . .
Fa- és bútoripar .........................................
Energiatermelés és szétosztása . .

A munkások szám ának növekedése nem 
mutathatja arányosan az iparosodás menetét, 
mert ugyanebben az időszakban a gépipar 
térhódítása miatt sokkal kevesebb munkásra  
volt szükség, mint az időszak elején.

A világháború vége óta (1921-től 1928-ig) 
a behozott nyersanyagok értéke 3 millió 
egyiptomi fonttal (1 egyiptomi font a. m. 4,94

nából 134.000.000 bushel vasúton érkezett 
Montrealnak másik nagy hátránya NewYork- 
kal szemben, hogy a behozott árucikkek sú 
lya még a felét sem éri el a kivitelének és 
a szállitóhajók sokkal gazdaságosabban ra
kodhatnak meg canadai gabonával New  
Yorkban, mint Montrealban. Hogy ez tény
leg így van. bizonyítja az is, hogy 1922—27 
között, évi átlagban, a NewYorkbó! expor
táltgabona 64 °/°-a canadai gabona volt. V ég
eredményében a megépítendő Szt. Lőrinc 
csatorna a Nagy tavak vidékéről évente va
lójában leszállíthat 19—20 millió tonna Eu
rópa felé irányuló gabonát, de ebből csak  
igen jelentéktelen mennyiség származik New  
York kikötőjének rovására.

EGYIPTOM IPARÁNAK NÖVEKEDÉSE.

Egyiptom gazdálkodása újabban jelenté
keny átalakulás útjára lépett. Aránylag nagv 
nyersanyagkészlete ellenére Egyiptom egy s z á 
zadon keresztül hűségesen kitartott régi f ő  
gazdasági ága, a földművelés mellett és csak  
a háború óta kezdett az iparra is nagyobb  
gondot fordítani.

A háború és részben a politikai fe lsza
badulás forradalmat idézett elő a gazdálko
dás irányaiban. Ez az átalakulás a nyers
anyagok bősége és az ország lakható terüle
tének túlnépesedése következtében, az ország 
gazdálkodásának szempontjából nagyon sze 
rencsés változás.

A nagyobb mértékű ipar meghonosítá
sára a világháború adott alkalmat, amikor 
az iparcikkek beszerzése is nagy nehézségbe  
ütközött és a munkanélküliség miatt a la
kosság nagy tömegekben volt kénytelen kiván
dorolni.

A régebbi népszámlálások hiánya és mód
szere miatt kissé nehéz az átalakulás m ene
tét számszerűen és az egész ország területére 
kiterjedően bemutatni, de a rendelkezésre álló 
adatok is elég kifejező felvilágosítást nyúj
tanak. Pl.jKairóban és  Alexandriában nehány  
iparágban 1907 és 1927 között a munkások  
szám ában a következő e ltolódások állottak elő:

1907 1927
1.386 5.457
3.121 6.492

590 2.705
3.281 23.474
1.905 6.746

dollár) csökKent, de ennek a csökkenésnek  
nem az árú mennyiségének alászállása, ha
nem az árúk o lcsóbbodása volt az oka. Az 
előbbieket figyelembevéve a következő táblá
zat az utóbbi esztendőkben a nyersanyag be
hozatal erős növekedéséről ad számot.

A behozatal értéke egyiptomi fontok
ban :
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Nyersbőr
1921

127.403
1928

9 202
Lenolaj és szappangyár-  
tashoz szükséges zsiradék 4.822 20.165
Szén 881.555 1,221.916
Kenőolaj 6-424 20.165
Épület és butorfa (m3) 343.514 606.226
Cserző kivonat 3.344 6.034
Vas és  acél 39.384 116574

A készgyárlmányok behozatala viszont  
megcsökkent. Ez a csökkenés g»nál számot
tevőbb, mert Egyiptom lakossága 1006-tól 
1927-ig 11 millióról 15 millióra 'feriielkedett. 
Készgyártmányok behozatala 1906''■,  ̂ 1928
Cipő (pár) 1,052 591 ; 797.342
Fehérnemű (egyipt. font) 331.743' 106.035
Ruha 353.397- 109.090

A fejlődő iparnak s£k, á már régen el
avult török kormányzás hagyatékában fenn
maradt törvényes, közigazgatási és szociális  
nehézséggel kellett megküzdeni. Amikor a 
kormányzat az ipar fejlődőképességét belátta, 
külföldi tanácsadókat kért fel az ipar fejlő
dését elősegítő rendszabályok elkészítésére.

A nagyipar, nehány vállalat kivételével, 
érdekeivel erősen az országhoz kai  csőit ide
genek kezében van, ezzel szemben a kisipar 
teljesen hazai talajból fakad. A kisiparosok 
az idegenek üzemeiben» vagy az állam isko
lában tanulnak. Az egyiptomi munkás fe
gyelmezett és áldozatkész, de hiányzik a ha
gyománya s így hosszú tanulási időre és erős 
felügyeletre szorul. A nők mind nagyobb és  
nagyobb mértékben állnak az ipar szo lgá la
tában.

Kétségtelen, hogy a bőséges  bennszülött  
munkaerő, a meglevő és  könnyen megsze-

Ország :
Nagybritannia és Írország .......................
Brit domíniumok ...................................
D á n i a ............................................... .....  .
F r a n c i a o r s z á g .....................................................
N é m e t o r s z á g ..........................................................
G ö r ö g o r s z á g .............................  . . . .
Hollandia . ...........................................................
Olaszország . . . .  ...................................
Japán ......................................................................
N o r v é g i a ................................................................
S p a n y o l o r s z á g ....................................................
Svédország . . .  .........................................
Egyesült Államok ( Ó c e á n ) .............................

„ » (Nagy tavak) . . . .
A többi országok

Ö sszesen :

rezhető nyersanyagkészlet és a kitűnő piac  
révén az egyiptomi ipar nagyon gyors fejlő
dés elé tekint.

(H. Naus : L’industrie égyiptienne.)

A VILÁG KERESKEDELMI FLOTTÁJA 
1930-BAN.

A Lloyd’s Register Book statisztikai 
adatai szerint a világ kereskedelmi flottája a 
súlyosbodó gazdasági krízis ellenére is 1929- 
től 1930-ig 1,533.332 tonnával növekedett cs 
pedig elsősorban a motoros hajók építése ré
vén. A 100 tonnatartalomnál nagyobb hajók 
megoszlása  a következő volt:

1929 jul. 1. 1930. jul. 1.
Gőzösök és motorosok 66.407.393 63.023 804
Vitorlások 1 666.919 L583.840

Mig a vitorlások 83.079 tonnatartalom
mal megcsökkentek, — a használatban levők 
közül is sok le van szerelve — a gőzhajók  
148.176, a motorosok azonban 1,468.235 — 
tehát a gőzösöknél csaknem tizszerte nagyobb  
méitékben — tonna űrtartalommal szaporod
tak. A z  egyes államok közül a legnagyobb  
volt a hajótér növekedése  Norvégiában 
(443.796 t.), Nagybritánniában és Írországban 
(272.113 t.), Franciaországban (152.216 t.) és 
Hollandiában (147.248 t.) A nagyhatalmak  
közül az Egyesült Államokban, sok régi hajó 
kiselejtezése miatt, a hajótér érzékenyen meg
csappant (— 436.214 t ).

Ha csak a gépüzem ű hajókat vesszük  
figyelembe, akkor 1914 jul. 1. és 1930 jul. 1 
között a hajóterekben e következő eltolódá
sok állottak elő :

1914 1930 Különbség
18.892.000 20.322.000 +  1.430.000

1.632.000 2.788.000 +  1.156.000
770.000 1.072 000 +  302.000

1.922.000 3.471.000 +  1.549 000
5.135.000 4.199.000 — 936.000

821.000 1.391.000 +  670.000
1.472.000 3.079.000 + 1  607.000
1.430.000 3.262.000 +  1,832.000
1.703.000 4.317.000 +2.609.000

^ 1.957.000 3.663.000 +  1.706.000
884.000 1.207.000 +  323.000

1.015.000 1.594.000 +  579.000
2.027.000 10.646.000 +8.619.000
2.260.000 2.458.000 +  198.000

4,555.000 +  1.076.000

44.394.000 68.024.000 +23.630.000

A BERMUDÁK KÖRNYÉKI MÉLYTENGERI 
KUTATÁS ÉS BEERE BATHOSZFÉRÁJA.

Eddig a mélytengerek állatvilágát csak  
a különböző gyüjtőszerszámok, elsősorban  
a hálók tudták elérni. Senki sem merte el
képzelni, hogy az m ásképen is megnyílik és

megnyilhatik a kutatók szem e előtt. Hogy  
ebben az irányban is korszakalkotó kisérle- 
teket hajtottak végre, azt a newyorki zoo ló 
giái társaságnak lehet köszönni, amely m a
gáévá téve Dr. William B eebe  ajánlatát, m e
rész tervet segített a m egvalósulás állapotába  
jutni.
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Beebe már régóta szenvedélyes kutatója 
a mélytengerek világának, 1925-ben ő vezet
te az  Arcturus hajót a Szargasszó tengerre 
és többek között a Galopagos szigetek szo m 
szédságába is. Beebe  már ezen az utján is 
érdekes újítással lepte meg a világot, mert 
a kutatóhajó fenekébe üvegablakot építtetett 
be, hogy azon át a tenger felszínes állatvi
lágát közvetlenül is meg lehessen figyelni. 
Azonkívül ugyancsak ezen az utján több íz 
ben öltött magára búvárruhát, más munka
társaival egyetemben, hogy a kisebb m élysé
geket közvetlen szemlélettel  kutathassa át. 
Ezek az újabb kutatásmódok, de legfőképen 
azok eredményei,  késztették Beebét arra, 
hogy olyan megoldáslehetőségen gondolkoz
zék, amelynek segítségével a mélyebben fek
vő tengerrészeket is közvetlenül lehessen  
szemlélni. Erre a célra olyan acélgömböt  
tervezett, amelyikben két megfigyelő részére 
.van hely és megfelelő ablakokon át lehet a 
nagyobb m élységekbe leeresztett gömbből  
megfigyeléseket tenni. Egyelőre nem szánd é
kozott a legnagyobb mélységekbe jutni; de  
minden esetre olyan mélységbe, amilyenbe  
sem a tengeralattjárók, sem a búvárok nem  
tudtak eddig leereszkedni. Feltételezte, hogy  
megfelelő mesterséges világítás, erős, fény
szórók segítségével sok érdekes megfigyelést 
lehet tenni, de számított arra is, hogy sok
helyen maguk a világitó állatok fognak m eg
felelő latáslehetőségről gondoskodni. Az el
gondolás meglehetősen merésznek látszott; 
de szerencsésen sikerült minden technikai 
nehézséget megoldani.

A bathoszférának nevezett acélgömböt  
Beebe egyik barátja Olis Barton anyagi tá
mogatásával készítették el. Súlya 2 265 kg. 
belvilágának átmérője 1 '42 m. Az acélfal 
vastagsága 37 mm. A gömbbe vezető bejá
ratot köralaku, természetesen a legnagyobb  
pontossággal járó korongajtó zárta le. A 
gömb oldalára három, egyenkint 20 cm. át
mérőjű megfigyelő ablakot helyeztek. Az a b 
lakot olvasztott kvarcból öntött, tökéletesen  
átlátszó, 7 cm. vastag henger szolgáltatta. A 
gömböt azután 1000 m. hosszú és 29 tonna 
teherbiróképességű acélkábelre függesztették. 
A felszínnel a megfigyelőket két telefon és  
két vi llanyáramot vezető huzal is ö sszekö
tötte. A vi lágításon és  a fűtőtesteken kívül 
megfelelő oxigénfejleszlő készülékeket, va la
mint az elhasznált levegő széndioxidját és  
nedvességét felszívó készülékeket is e lhelyez
tek.

A zoológiái társaság és Beebe az első  
kísérletre a Bermudák korallszirtjét válasz
totta, ki A kis Nonsuch szigeten laboratóri
umot állítottak fel, a bathoszférát pedig egy  
bárkán helyezték el, a bárkába a gömb fel
vonására szükséges gépeket is beépítették s 
a bárkát a zoológiái társaság Gladisten ha
jója vontatta a kutatás színhelyére.

1930 május 27 és junius 20-a között 
összesen 15-ször eresztették le az acé lgöm 
böt a mélységbe. A négy első alkalommal  
a bathoszférát csak különböző önjelző ké
szülékkel felszerelve bocsájtották útjára, am i
kor 735 m. maximális mélységet értek el 
vele. A többi alkalommal minden esetben  
két személlyel megterhelve szállt le a m ű
szer. A legnagyobb mélységet á megfigye
lőkkel és pedig Beebével és Bartonnal meg
terhelt bathoszféra junius 11.-én 428 méter
rel érte el. A leszállás és a felemelkedés  
kb. 2 órát vett igénybe.

A kutatók fizikai állapotára vonatkozó
an Beebe azt mondja, hogy a leereszkedés  
alatt semmiféle különös érzést sem tudott 
magán észrevenni. „Nagyon jól tudtam, hogy 
az elért m élységben 33,666 tonnányi viznyo- 
m ás alatt élünk, de ez a hatalmas tömeg  
semmivel sem  éreztette hatását, éppen annyi
ra nem, mint az a 900.000 fényév» amelv  
bennünket az  Andromedáklól elválaszt." Csak 
a kiszállásnál zúgott a fülök és  reszketett 
egy kicsit a térdök. A gömb levegőjét tiszti
tó és felújító készülékek mindig kifogástala
nul működtek.

Beebe e lbeszélése  szerint a mélységek  
színeit és megvilágítását nagyon nehéz földi 
hasonlatokhoz kötni. Némelykor úgy érezték, 
mintha teljes sötétség övezné őket, máskor 
sötétkék színűnek látták a környezetet, ha a 
lámpákat eloltották. Ezekhez a szinhatások- 
hoz járultak a tengeri állatok élő világításai.  
A tengeralatti foszforeszkálás 180 m. után 
kezdődött, de azután hamarosan eltűnt, hogy 
300—315 m.-es mélységben, mint számtalan  
kis mozgó, fényes és színezett csi llag jelent
kezzék. 375 m. es mélységben a sötétkék 
környezet valóságos sivatagnak tűnt fel, de 
390—400 m.-es mélységben az állati élet 
nagyon megszaporodott és valamennyi vilá
gítva jelentkezett. Érdekes, hogy a 180 m.-es 
mélységen túl olyan teleszkopikus szemű  
halakat látott Beebe a megfigyelő ablaknak  
nekiütközni, amelyeket eddig mélytengeriek
nek gondoltak (Argyropelecus hemigymnus).  
A felszálláskor Beebének úgy tűnt fel. mint
ha igen nagy testű állatokat látott volna a 
félhomályban, megfigyelését azonban nem 
tartja egészen bizonyosnak. Általában az e l 
ső kisérlelek azt mutatják, hogy nagyon sok 
hasonló leszállásra van szükség, hogy a ten
geri lények életéből jelentős tényeket lehes
sen ellesni. Az amerikai tudományos világ  
nagyon követeli, hogy a Beebe féle újabb mód
szerű kutatásokat tovább folytassák. Ezért 
már meg is tették a szükséges intézkedése
ket a bathoszféra tökéletesítésére, újabbak  
építésére és Beebe reméli, hogy rövidesen  
kutatógömbjével 900 m.-es mélységekbe is 
lemerészkedhetik.

(Annales de Géographie, 1931. 226 )
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A JÉGHEGYEK GYAKORISÁGA.

A Titanic 1912.-ben történt katasztrófája 
óta a jéghegyek megfigyelésére állandó nem 
zetközi szolgálatot szerveztek. A megfigyelé
seket végző kisebb cirkálók tavasszal á l la 
nak munkába a transzatlanti útvonalon, az  
ennek megfelelő parti vizekben és a Nova  
Scotiától Keletre és délkeletre levő tengerré
szeken. A megfigyelés költségeit az erre v o 
natkozó londoni megegyezést aláíró hatal
mak viselik. A megfigyeléseket International 
Ice Pálról néven az Egyesült Államok parti 
őrsége hajtja végre. Több év en .  át mór a 
Tampa és Modoc gőzösök látják el ezt a 
szolgálatot. A hajóknak nemcsak az a fela
data* hogy a jéghegyeket felkutassák és  azok  
mindenkori helyzetéről. d[óttalantávirón a 
veszél>eztelett zónában "levő hajókat értesít
sék, hanem egyúttal tudományos megfigyelé
sek végrehajtásával is meg vannak bízva.

A megfigyelések eredményeiről az Egye
sült Államok megfelelő hatóságai mindig  
pontosan beszám olnak. Legújabban az 1929- 
ben végzett megfigyelések beszámolója jelent 
meg. Ezek olyan érdekes és szokatlan ada
tokat tartalmaznak, hogy érdemes róluk né
hány sorban megemlékezni. A megfigyelő  
hajók az északi szé lesség  39u— 48°, és  a 
nyugati hosszúság 43u—56° közötti területeket 
járják be. Eddig azt tapasztalták, hogy a 
48° tói délre tiz év megfigyelésének átlagá
ban, 377, a 43°-tól délre pedig, már csak  
51 jéghegy szokott április 1. és az augusztus 
1. közötti időszakban jelentkezni.  Ez előbbi  
átlagszámokkal szem ben 1929-ben a 48°-tó 1 
délre 1322, a 4 3 ‘-tóÍ délre pedig- 134 jéghe
gyet észleltek. 1929-ben a legdélebbre jutott 
jéghegyeket áprilisban az északi szé lesség  
42°-a és  a nyugati hosszúság 49° 30’ alatt, 
sőt augusztusban a 41° északi szé lesség  és  
48:i nyugati hosszúság alatt észlelték. Az  
egészen szokatlan számú és déli m egjelené
sű jéghegyekkel kapcsolatban az uszadékjég  
is aránytalanul délebbre tolakodott le, mint 
más esztendőkben, igy április 15-én az é s z a 
ki szélesség  44° 40’ alatt láttak nagyobb úszó  
jégtábla csoportokat.

Megjegyzésre tarthat számot, hogy ugyan
ebben az esztendőben a murman partvidéken 
is megjelentek a jéghegyek, ami pedig egé
szen szokatlan jelenség.

A sarkvidéki gleccsereknek ezt a nagy
mértékű borjadzásót, hogy a jéghegyek s z á 
ma a megszokott mértéket háromszorosan  
is túlhaladja, nem lehetett előre semmiből  
sem következtetni, sőt ellenkezőleg. A Mari
on nevű kutatóhajó 1928 szeptemberében  
megfordult a Davis utón, a Farewell fok 
környékén és a Baffin öbölben. Ezen az 
utón a hajó óceónográfusai mindenütt a jég
hegyek kis számát állapították meg. Tudjuk, 
hogy az Atlanti óceán nyugati részébe leeresz
kedő jéghegyek nagyobb részben a Melville 
öbölből törnek elő és a Davis utón át kerül
nek az óceánba. Mivel a Marion nagyobb  
szómban sehol sem figyelhetett meg jéghe

gyeket, fel kell tételezni, hogy azok a Davis» 
föld és North Devon közötti hátságon fenn
akadva szorultak meg, gyűltek össze  s e2 
okozta szokatlan nagy szám ban való m eg
jelenésüket Északamerika partjai előtt.

A jégtömegek a sarkvidékről leáramló  
hideg és könnyebb sós vízzel egyetemben  
a Labrador áramlással érkeznek meg. A  
szokatlanul nagy jégszállitóssal kapcsolatban  
ez a hideg áramlás is megerősödött és az  
egyik ága délnyugatnak a 43°-ig. a másik  
erősebb ág délkeletnek a 40°-ig előnyomult 
a Golf áramlás területén. Az utóbbi ág még  
júliusban is fenn tudta magát ezen a szé les
ségen tartani és hideg vizében még mindig  
szállította a jéghegyeket. Igaz ugyan, hogy 
ezek a szokatlan déli vendégek nagyon  
gyors pusztulásnak voltak kitéve. Így pl. jú
lius 17.-én egy kb. 500.000 tonna nagyságú  
jéghegyet figyeltek meg s ez a jéghegy ki
lenc nap múlva a +  16.12 C°-u vízben tel
jesen eltűnt.

Pettersson azt mondotta, hogy a perio
dikusan nagyobb mértékben megjelenő jég
hegyek a tenger felszinvizét is lényegesen  
lehűthetik. Ezzel szem ben az amerikaiak azt 
állítják, hogy a felszíni viz lehűtésében a 
jéghegyeknek nincsen nagyobb szerepük, 
mert ha az o lvadás  területén a hidegebb  
felszinviz vastagságát 15 m.-nek vesszük, az 
egész  víztömeg kb. 3795 km3-re becsülhető  
s ezzel szem ben 1300 jéghegy elolvadva  
alig jelent több vizet 0'5''km3-nél, tehát e g é 
szen jelentéktelen az előbbi víztömeggel  
szemben. A megfigyelő hajók személyzetének  
az is érdekes megállapítása, hogy a jéghegy  
közelségét, akár tiszta, akár ^ködös időben,  
a felszíni viz hőmérsékletéből lehetetlen ki" 
következtetni. Még sokkal inkább felvilágo
sítást tud adni a jéghegy közeledéséről a 
levegő hőmérséklete, de ez sem mindig m eg
bízható jel.

A megfigyelőhajók gyakorlati tekintetben 
— mert az  amerikaiak a gyakorlati dolgok
ról sohasem  hajlandók megfeledkezni — m eg
állapították, hogy a veszélyes  zónában járó 
hajók a szabályokkal ellentétben nem mér
séklik sebességüket, pedig a jéghegyekkel  
való összeütközés elkerülésének éppen a las
sú menet a legjobb biztosítéka A megfigye
lőhajók ugyanis nem tudnak minden jég h e 
gyet észrevenni, mert azok a köd miatt 
gyakran kicsúsznak a megfigyelés lehetősé
géből és igy a kereskedelmi hajóknak nem  
szabad csak a megfigyelőhajók jeladásaira  
bizni magokat.

Az amerikaiak azonkívül kísérleteket 
tettek a jéghegyek robbantásával is. Kitűnt, 
hogy a tenger hatalmas vándoraival szemben  
az akna és a gránát is teljesen tehetetlen.

(Az Annales de Géographienak az U, S. 
Treasury Department U. S. Coast Guard, Bul
letin no. 18. International Ice Observation  
and Ice Patrol Service in the North Atlantic 
Ocean (season of 1929) U. S. Governement  
Frinting Office, Washington, 1929. alapján irott 
beszámolója nyomán.)
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A Felső-Omuramba és Ovarnbo vidéki 
busmanókról.

Irta : dr. VIKTOR LEBZELTER.

A !kun-busmanok a Közép-An- 
golától a Ngami-tóig és a Déli-Kala- 
hari sivatag határáig terjedő bozótos 
pusztákon élnek. Az Otavi-hegyek 
és az Okavango között két csoport
juk él : az északi Ikunok és a keleti 
Ikunok. Én az utóbbiak törzseit ke
restem fel.

A keleti Ikunoknak régebben vol
tak a főnökök felett álló főnökeik, 
határvillongások esetén még manap
ság is egyes kiszemelt főnökök se
gítségéhez folyamodnak. Minden nem
zetségnek megvan a saját földterüle
te s ennek határait senki sem lép
heti át fegyveresen.

A Ikunok sötétebb bőrűek és 
magasabb termelűek, mint a Déli- 
Kalahári vidékén élő busmanok. Fi- 
ziognómiájukon európaias és mongo
loid vonások egyaránt felfedezhetők; 
a sok egyénen észlelhető szemöldök
dudor viszont valami ausztráloid faj
elem hatásáról tanúskodik.

A Ikunok általában nem hosszú 
életűek. Ma valamennyi betegség kö
zül főleg a tuberkulózis pusztít sora
ikban. Szapora nép, sok a gyerek s 
nagyobb részük meg is marad : fel
nőtt kort ér. A busmanok friss hús 
és friss növényi termények élvezeté
hez szoktak, valószínű tehát, hogy 
vitaminszükségletük nagyobb, mint 
más fajoké. A busman rabkoszton

M .  T .  a :v

rövid idő alatt elpusztul: általános 
elgyöngültségen kívül végtagjain a 
vízibetegség tünetei mutatkoznak. A 
kukoricapép-élelem nem elégíti ki ; 
ez az oka annak, hogy a farmokon 
nem bírja sokáig, inkább megszökik 
a vadonba. A felnőtt busman izom
ereje jóval kisebb, mint egy dolgozó 
fehér asszonyé. Szervezetének kivá
ló tulajdonságai más természetűek : 
hosszú ideig tűri az éhséget és szom
júságot és kitűnő gyalogló. Futólé
pésben hatalmas utakat jár meg. 
Másképp fut, mint az európai ember.

Asszonyaik pipáznak. Kezükben 
mindig ott az ásó-bot (méter hosszú, 
néha díszített szerszám), vállukon 
bőrzsák a vadon termő gyümölcsök 
gyűjtésére. Konyhaeszközük henger
alakú, mintegy 30 cm. mélységű, he
gyes fenekű mozsár, ütője mintegy 
40 cm. hosszú. Régebben agyagedé
nyük is volt; az ovambóktól vásárol
ták. Ma többnyire ócska konzerv
dobozok helyettesítik az edényt. Őr
lőkő alig akad ezen a kőben rend
kívül szegény vidéken. A strucc sem 
túl gyakori, tehát a strucctojás héja 
sem igen fordul elő a házi eszközök 
között.

A férfiak fegyvere nyíl és íj. A 
nyílra ma már vashegyet szerelnek, 
ezt drótdarabkákból hideg úton, egy
szerű kalapálással készítik. A nyíl-
FTTJtáraI
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méreg öt különböző anyagból ké
szül ; legfontosabb anyaga valószí
nűleg az euphorbia nedve. Bogár
álcákból nem tudnak mérget készí
teni. A nyílon kívül lándzsájuk is 
van ; ezek fémrészeit az okavangók- 
tól szerzik. A lándzsa nyele mintegy 
2 tn. hosszú, vége felé erősen elvé
konyodó. A busmanok maguk is ké
szítenek hajítóbotot, ez a'zdnbap igen 
kezdetleges. A busman- tegzében 
nyílvesszőin kívül mérgezett, pálcikát 
is hord, azon kívül a tűzgerje;sztésre 
való két fadarabot és négy össze
rakható csodarabot^ A csöveket a 
már sokszor leírt btismamkút készí
tésére használja. Busmanrevolver rit
kábban akad náluk, mint az Omu- 
rambától keletre élő busmanoknál.

Kunyhójuk nincs, csupán szél 
ellen védő szárnyékszerű építményük. 
Kedvelt ékszerük a strucctojás héja. 
Ruházatuk olyan mint más busman- 
iörzseké. Szandált is viselnek, néme
lyikük valami bőrből készült boka
védő-féle ruhadarabot is és igen so
kan hordanak bőrsapkát.

A nagyvad ma már aránylag 
igen ritka és nagyon óvatos. Apró 
vadkecskére, gyöngytyúkra, homoki 
tyúkra vadásznak. Többnyire csap
dában fogják a vadat. Nagyon gyak
ran kizárólagos növényi élelemre fa
nyalodnak. Naponta csak kétszer 
esznek. Az esti a főétkezés ; reggel 
az előző vacsora maradékát fogyaszt
ják el. A föld közös birtok, az egész 
nemzetségé, ellenben a lőtt, vagy 
talált zsákmány a vadász vagy gyűj
tögető magántulajdona. Aki méhraj
ra bukkan, valami jelet hagy, ugyan
ezt teszi az is, aki struccfészket ta
lál, vagy az az asszony, aki gyü
mölcsben gazdag helyre akadt. Aki 
az ilyen megjelölt helyről valamit el
visz, tolvajnak tekintik.

Házasságkötéshez a menyas^- 
szonynak és szüleinek beleegyezése 
okvetlenül szükséges. Az eljegyzés 
teljesen szabadon történik ; igaz, hogy 
a vőlegény szüleinek beleegyezését

is kikérik, de rendszerint csak utólag. 
Ha a leány végérvényesen igent 
mondott, kicserélik az ajándékokat s 
ezzel a házasságkötés megtörtént. A 
házasság teljesen felbonthatatlan, a férj
nek ellenben jogában áll felesége 
beleegyezésével második feleséget is 
vennie. Ez ugyan ritkán történik meg, 
mert több asszony eltartása, főleg 
élelmezése, igen nehéz dolog.

Az új házaspár egy ideig az 
asszony nemzetségénél lakik, később 
végérvényesen átköltözik a férfi nem
zetségéhez. A házasságtörő férfit ha
lállal büntetik, a házasságtörő asz- 
szonyt csupán elverik. A férj és a 
feleség teljesen egyenrangú házastár
sak. Mind az egyik, mind a másik 
elérheti akár a legmagasabb „dok
tori“ rangot is. A terhes asszonynak 
nem szabad sem savanyú növényi 
ételt, sem édességet, sem kövér húst 
ennie. Háta mögött senki sem me
het el s edényt sem szabad addig 
a tűzre tenni, míg az asszony be' 
nem keni magát az edény kormával. 
Vajúdás előtt az asszony férje lábá
ra áll, előbb azonban a férj bekeni 
lábának hajlatait orvossággal. Először 
szülő nők rendszerint a telepen bete
gednek le,a tapasztaltabbak kimennek 
a vadonba s csak a szülés megtör
ténte után térnek haza a csecsemő
vel. Az újszülöttnek apja ad nevel. 
Fiúknak rendszerint állatnevet ad
nak — igen gyakran a nagyapáét — 
a leányoknak növénynevet.

Azt, hogy az elöregedett embe
reket a vadonba tennék ki, a Ikun- 
busmanok tagadják. Az azonban 
előfordul, hogy vízben szegény terü
leteken, sivatagon át történő vándor
lásaik alkalmával kénytelenek maguk
kal tehetetlen, kimerült öreg embere
ket sorsukra hagyni. Ha valaki meg
hal, a férfiak gödröt ásnak s annak 
a fenekét gályákkal terítik be. A gá
lyákra szénát szórnak s a széna te
tejére fektetik a halottat. A holttestet 
guggoló helyzetben, hátát kelet felé 
fordítva temetik el. Ha asszony a



A F Ö L D G Ö M B 355

halott, minden rokona ajándékoz 
valami ékszert s a holttestet ezekkel 
az ajándékokkal együtt teszik sírba. 
A hullát sárga agyagfestékkel kenik 
be. A férfiakat mellükre helyezett 
fegyvereikkel, a gyermekeket játék
íjukkal temetik el. A sír köré kerí
tést emelnek. A busmanok azt állít
ják, hogy ők az eszközöket nem 
azért teszik a sírba, mintha az el
hunyt azokat a másvilágon használ
hatná, hanem mert a nekik kedves 
halott tárgyait nem akarják tovább 
használni.

Az emberi élet alapeleme a lé
lek, a „kha.“ A lélek halhatatlan. 
Ha valaki meghal, akkor a szelle
mek — akiknek a csillagok a tábor
tüzei — elviszik a lelkét a mennynek 
házába. A menny házának második 
emeletén laknak minden nép elhunyt
jainak lelkei, még a fehérekéi is. En
nek a háznak a lakói nem csinál
nak semmit és nem is esznek sem
mit. A menny háza előtt a nagy orvo
sok (varázslók) lelkei állnak őrt. A 
halott ember testét eltemetik ugyan, 
de a hús néhány nap múlva „élő“- 
vé válik s aztán eltűnik. Ebből a 
húsból az elhunytnak kicsinyített kép
mása támad. Ez a képmás kiszáll
hat a sírból, vadászik, eszik, iszik 
és jár-kel s ha elfárad, házába, a 
sírba tér vissza aludni. így születik 
meg az elhalt „gauab“-ja. Ezek a 
szellemek azonban nem bújhatnak 
növényekbe, kövekbe, vagy állatok
ba s nem is változhatnak át azok
ká. Az igazi animizmusnak nyomát 
sem találjuk a Ikun-busmanoknál.

Ahány busman törzset megláto
gattam, mind hisz egy legfőbb jó
ságos lényben. Teljes mértékben 
igazolhatom H. Veddersnek a Cu- 
meb-i Ikun-busmanokról s?erzett ta
pasztalatait. Az itt leírt busmanok a 
legfőbb lényt „Khu“-nak, azaz urnák, 
vagy nagy vezérnek nevezik. Ez 
ugyanazt jelenti, mint a „Huve“, vagy 
..Hue*' szó. Az ovambofóldi busma
noknál a „Khuva“ nevet is hallottam.

Ezt a legfőbb lényt emberi alakúnak 
képzelik : busman-formájúnak, amint
hogy !kun-busman nyelven is beszél. 
Az égben lakik, kétemeletes házban. 
Az alsó emeleten lakik ismeretlen ne
vű felesége és számos gyermeke. A 
felső emeleten laknak — mint már 
említettem — a lelkek, a kha-k. A 
mennynek háza kívülről „szőrös, 
mint egy hernyó“. Mézben, kövér 
sáskában és kövér legyekben nagy 
a bőség. Ezzel táplálkozik a nagy 
vezér. Ő szemeli ki hivatásukra a 
doktorokat, varázslókat s természet- 
feletti erővel ruházza fel őket; ő az 
eső és a villámok ura is. A vadá
szokat és a növényi eledelt gyűjlö- 
getőket is ő ajándékozza meg sze
rencsével a legfőbb szellem útján. 
Aki rosszat mond, vagy gondol róla, 
azt villámával sújtja. Busman-gyer
mekeinek egyéb cselekedeteivel azon
ban édes keveset törődik, hacsak ha
misan nem esküszik valaki. A bus
manok ugyanis szabályszerű esküt 
tesznek s ilyenkor a nagy vezérre 
esküsznek. Meghatározott szövegű 
imával fordulnak hozzá, vadászat, 
veszélyes utazás előtt, ha súlyos be
tegek, vagy ha esőre van szükségük.

A szellemek világának fejét a 
közönséges emberek „gauab“ néven 
emlegetik. Igazi neve Nava, ezt azon
ban csak a varázslók ejthetik ki. Le
het, hogy ez eredetileg valami ide
gen vallásnak a főisíene, s a Nava 
ugyanazt jelenti, amit az angolai Ikun- 
busmanok „ríva sze“ (=-új hold) sza
va. Nava jóságos is, gonosz indulatú 
is egy személyben. A vadász neki 
áldozza első zsákmányát. A beteg
ségeknek is ő az okozója. Mindenütt 
jelen van és az ég és föld közt ki
feszített fonalak az ösvényei. A szel
lemek második csoportjába azok tar
toznak, akiknek a csillagok a tábor
tüzei, a harmadikba az elhaltak ga- 
uabjai, a negyedikbe a vízben ta
nyázó gonosz szellemek, végül^ az 
ötödikbe a dszao nevű betegségokozó 
apró szellemek serege. Ezek nagy
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hasú, apró sárga emberkék, akik más 
szellemek parancsára bújnak bele 
az emberekbe, hogy megbetegítsék 
őket. Eltávolításuk az „orvosok“ (va
rázslók) - feladata.

A nagy vezér férfiakat és nőket 
egyaránt kiszemelhet az orvosi hi
vatás gyakorlására. Az orvosoknak 
nagy a hatalmuk : erejük felülmúlja 
Nava kivételével valamennyi1,-szelle
mét. A/aua-val egyenrangúak..-Az or- 
vosjelöltek eleinte az öreg orvosok 
kíséretében járnak gyógynövények 
után. Az oivosi vizsga hipnotikus 
gyógykezelésből áll^ Hitük szerint az 
orvosok ki tudják űzrfi a beteg tes
téből a betegség mérgét, vagyis a 
betegséget okozó szellemeket. Az 
idősebb orvosok a kezelés folyamán 
összegyűjtött betegségokozó mérget 
mind a jelöltekre származtatják át. 
Ha ez a kezelésbe nem pusztul be
le, a vizsgát sikeresnek tekintik. Né
mely orvosnak az esővarázslás is a 
hatalmában áil ; az ilyenek kötélen 
másznak fel a menjiy házába és 
megkérik a nagy vezért: adjon esőt.

A !kun-busmanok a Napot nő
nek, a Holdat férfinak képzelik s azt 
hiszik, hogy valamikor ezek .is a Föl
dön éltek. A nap- és holdfogyatko
zást az oroszlánok okozzák. A fogyó 
Hold beteg, sőt meg is hal, de azu
tán feltámad. A holdfény a Hold e- 
péje. Nap- vagy holdkultusznak sem
mi nyoma sincs. Ha egy csillag lehull, 
meghal valaki. Az üstökösök a nagy 
vezér csillagjai. A mennydörgést és 
villámlást az eső csinálja. A menny
dörgés a felhők beszélgetése. A 
földrengés szerencsétlenséget jelent.

A Ikun-busmanok elemi képze
tei a jóról és rosszról ugyanolyanok, 
mint a mieink. De nem hiszik, hogy 
földi cselekedeteikért a másvilágon 
bűnhődnek meg, ellenben hiszik, 
hogy a mások ellen elkövetett gonosz

ság még életükben visszaszáll rájuk. 
Társadalmi rendjük alapja az öre
gek, különösen a szülők iránti tisz
telet. Aki ez ellen vét, súlyos bűnt 
követ el. Az enyém-tied fogalmára 
úgy tanítják meg gyermekeiket, hogy 
amikor értelmük már nyiladozik, ap
ró játékijakat, ásóbotokat és egyéb 
eszközöket készítenek számukra s 
megmagyarázzák, hogy ezek ezen
túl az övéké, tehát éppen ezért má
sokét nem szabad elvenniök. 
Szeméremérzésük fejlett : idegenek
kel asszonyaik jelenlétében nem szí
vesen beszélnek nemi dolgokról. Há
zasságot korán kötnek, a házasság 
előtt érintetlenséget kívánnak. A há
zasságtörést és lopást halállal bün
tetik. A súlyos testi sértést és gyil
kosságot vérbosszú követi. A bus
manok rendkívül kezdetleges életvi
szonyai magyarázzák, hogy idegen 
törzsek tagjai ellen elkövetett csele
kedeteikben roppantul nehéz ponto
san elhatárolni, jogszerű cselekedet
ről, vagy a bosszú művéről van-e szó.

Személyes érintkezésben a bus
man igen tartózkodó. Egykedvű, sőt 
öregebb korában éppen lemondó 
arckifejezését ritkán deríti egy-egy 
mosoly. Erősebb hatásokra természe
tesen megesik, hogy szilaj érzelmi 
kitörésre ragadtatja magát, mint a 
gyermek. De ha emberségesen bán
nak vele, hűségesebb és megbízha
tóbb munkaerőnek bizonyúl, mint az 
egyébfajta bennszülöttek legtöbbje. 
Amit megőrzésre adnak neki, gondo
san megőrzi, ha üzenet továbbításá
val bízzák meg, azt lelkiismeretesen 
végrehajtja. A busmanok általában 
barátságosak és szerények, míg önér
zetükben meg nem sérti őket valaki. A 
rabszolga bánásmódot azonban nem 
bírják. Ertelmességük semmiesetre 
sem alacsonyabbfokú, mint az euró
pai átlagé.
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A Loire völgye és várkastélyai.
Irta : dr. HLAVÁTS ANDOR.
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Junius végén indultunk el két
hónapos tanulmányúira Franciaor
szágba. Tervünk az volt, hogy egy 
hónapot a Loire-menti kastélyok meg
tekintésének szentelünk, a fennma
radó időt pedig az északfranciaor
szági gótikus emlékek tanulmányo
zására fordítjuk. Párisból előbb meg
néztük a közeli környék nevezete
sebb kastélyait, majd a kissé távo
labb fekvő Chantilly, St. Germain-en 
Laye, Compiégne és Beauvais palo
táit. Azután következett a Loire völ
gye, melyet fiatalabb éveimben már 
néhányszor beutaztam.

Előrebocsátom, hogy a Loire, 
980 km hosszúságával, Franciaor
szág legnagyobb folyója. Ez a hosz- 
szúság pontosan megegyezik Francia- 
ország területének észak—déli hosz- 
szával, vagyis azzal a távolsággal, 
melyet Dunkerque melletta belga határ
tól kiindulva, légvonalban, a Földközi 
tengerbe nyúló Cerbére-hegyfokig, 
vagyis az országnak a Pyrenaeusok 
keleti szegélyén lévő legdélibb pont
jáig számítanak.

A többi európai folyóval össze
hasonlítva. a Loire hosszúságra a 
11-ik helyet foglalja el, a Volga, 
Duna, Ural, Dnyeper, Pecsora, 
Dnyeszter, Rajna, Elba, Visztula és 
Düna után. Kívüle még négy oly 
európai folyó van, melynek hossza 
a 900 kilométert meghaladja : a Tisza 
{963 km), Memel (910), Tájo (910) 
és az Odera (907 km).

Mint látjuk, a Tisza közelíti meg 
legjobban a Loire hosszúságát, bár 
vizterülete (157,186 km2) jóval na
gyobb, mint a Loire-é, amely csak 
120 000 négyzetkilométer.

A Loire hajózhatósága, kellő víz
állás mellett, valamivel Roanne város 
fölött kezdődik és innen a folyónak 
az Atlanti Óceánba való torkolásáig

825 km-nyi pályát ölel fel, melyet ki
terjedt csatornahálózat köt össze 
Franciaország több más folyójával. 
Különösen Orléans városától kezdve 
egészen torkolatáig a folyó igen élénk 
hajóforgalmat bonyolít le. A torko
latnál azonban, ahol mintegy 12 km- 
nyire kiszélesedik, a beiszaposodás 
miatt alig 2—3 méter az átlagos 
mélysége. Megfelelő mélyítési mun
kálatok és egy 15 km hosszú tengeri 
csatorna kiépítése azonban már hosz- 
szabb idő óta lehetővé teszik, hogy 
8 m mélyjáratú nagy tengeri gőzösök 
St. Nazaire felől egészen Nantes-ig 
feljöhessenek.

A Loire torkolatától északnyu
gatra nagy kiterjedésű „Landes“-ok 
következnek. Ezek kiszáradt síkok, 
valóságos sivatagok, amelyeken ta
vasszal és különösen ősszel a lefo
lyás nélküli esővizek hatalmas po
csolyákat alkotnak. Ilyenkor nagyon 
sivár és lehangoló a táj, kivált, ha 
köd is fekszik rajta. A vidék teljesen 
elhagyatott, csak itt-ott legelnek ki- 
sebb-nagyobb juhnyájak. Sajátságos 
közlekedési mód áll itt fenn, jórészt 
még ma is, a pásztorok és az el
vétve található nyomorult kunyhók 
lakói között: magas falábakon igye
keznek átgázolni a vigasztalan mo
csarakon.

Éles ellentétben áll ez a szomorú 
tájkép azzal az élénk, .mondhatni vi
dám benyomással, melyet a Loire- 
völgyi kastélyok mentén látott gazdag 
és forgalmas kulturvidék keltett a 
Páris felől érkező utasban. Ez utóbbi 
benyomás különösen lenyűgöző az 
Orleans és Angers közötti útszaka
szon, „Franciaország kertjében“, a- 
melynek birtokáért évszázadokon át 
folyt a versengés.

Tudnunk kell, hogy a Loire-nak 
Orléanstól a tengerig húzódó vidéke.
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vagy legalább ennek legnagyobb ré
sze a középkorban Brelagne-hoz tar
tozóit, amely, bár folytonos párthar
cok és örökösödési viszályok szín
helye volt, az első nemzeti király, 
Nomenoé uralkodása óta nem szűnt 
meg küzdeni önállóságáért, mígnem 
az egész Bretagne, II. Henrik francia 
király trónralépte óta (1547) el^álászt- 
hatatlan részévé vált Franciaország-, 
nak.

A pártoskodások legerősebb kor
szakaiban, nevezetesen a breton her
cegek Irónviszálya idejében,, a XI. és 
XII. században, továbbá a Mauclerc 
ház uralkodása alatt a XIV. és XV. 
században, majd a II. Ferenc uralma 
alatti és utáni örökösödési viszályok 
és önállósági harcok alatt a XV. szá
zad második felében, végül a Liga 
harcaiban, egészen a nantesi edic- 
tum kiadásáig (1598) terjedő idő alatt 
keletkezett az a megszámlálhatatlan 
sok vár és védelmi művekkel kiépí
tett kastély, amelyek legnagyobb ré
sze, — sokszor erősen restaurálva, 
néha pedig csak romjaiban, — ma 
is feltalálható a Loire völgyében, ter
mészetesen nemcsak a folyó part
jain, hanem a közeli környéken is.

Verőfényes reggel indult ki vo
natunk az orléansi pályaudvarról és 
csakhamar kibontakoztak előttünk az 
utunkba eső kastélyok és várak, me
lyeket futólag a vasúti kocsi ablakai
ból is megszemlélhettünk.

Alig 14 km-nyire Páristól feltűnt 
előttünk Choisy-le-Roy, a „Marseilla
ise“ hires költőjének, Rouget de 
l’Isle nek tartózkodási és halálozási 
helye (1836), négy évszázados régi 
várának festői romjaival.

Gyors egymásutánban következ
nek Juvisy-sur-Orge régi kastélya Le 
Notre által tervezett szép parkjával, 
azután a XV. sz.-beli Savigny kas
tély, majd kissé távolabb, egy dom
bon Monthléry tornyos vára. Ismét 
távolabb, a Mansart által épített szép 
charamande-i kastély után. egy régi, 
XII. századbeli tornyot pillantottunk

meg, mely az egykor oly hatalmas- 
étampsi várnak egyetlen maradványa. 
A városka régi házai között van 
egyébként Anne de Pisseleunek, I. 
Ferenc király kedvesének, továbbá 
Poitiers Dianának. II. Henrik kedve
sének lakóháza. Előbbi ma füszer- 
üzlet, mig az utóbb említett házban 
egy takarékpénztár hélyezkedett el.

A „Bauce“-vidék kitűnő gabona
termő platóján áthaladva, csakhamar 
megérkeztünk utunk első állomására, 
Orléansba.

O r l é a n s  (121 km-re Páristól, 
70.000 lakos), a hasonnevű, nagy ki
terjedésű erdőség alatt, utunk legér
dekesebb része. A város oly régi, 
hogy már 451-ben Attila ostromolta. 
1309-ben alapított egyetemét különö
sen a németek és hollandok látogat
ták a középkorban, a nagy forrada
lom idején azonban, 1790-ben meg
szűnt. Az „orléansi szűz“, a Dom- 
rémy községben született Jeanne 
d’Arc, Orléansból indult ki missiójára, 
mellyel hazáját az angol uralom alól 
felszabadította (1428—29-ben). Ezt a 
történeti tényt a város védőfalában 
elhelyezett emléktábla és több, a 
városban látható szobor örökíti meg.

A városnak a Loire jobb part
ján épült főrésze alakjában feltűnően 
hasonlít a mi Belvárosunkhoz, csak 
a Dunát kell fordított folyásban el
képzelnünk. Meg van ott is a Ferenc 
József-, Erzsébet- és Lánchidnak 
megfelelő három hid. továbbá az el
sőtől a harmadik hídig tört félkörben 
futó körutak, úgyszintén az Egyetem
térnek és Ferenciek terének megfe
lelő Place St. Croix és Place du 
Martroi, e két tér között pedig a mi 
Egyetem-utcánkat pótló Rue Jeanne 
d’Arc, végül az Eskü-út helyébe lépő 
Rue Royal, mely a középső hidra ve
zet. Az orléansi Központi pályaudvar, 
a városi laktanyák, a Köztemető is 
hasonló elhelyezésűek, mint itt Buda
pesten.

A múlt század ötvenes éveiben 
restaurált városháza (1530-ból), vala
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mikor II. Ferenc francia király kas
télya volt, aki ott is halt meg 1560- 
ban. Orléans legnagyobb érdekessége 
az 1287-ből származó, de 1600-tól 
kezdve több, mint két évszázadon 
át fokozatosan újjáépített székesegy
ház. Stílusa ugyan nem teljesen tiszta 
(késői) gótika, de azért egészben 
véve, különösen homlokzata nagyon 
szép, 87 méter magas két elegáns 
tornya pedig határozottan impozáns. 
Belsejének főhajója (33 m), keskeny, 
felszökkenő építkezésével a magasba- 
törő fohász megragadó kifejezése. 
Főbb látnivalók még Orléansban : a 
szép, gótikus St. Paterne templom 
(XIII. sz.), a gazdag művészeti mú
zeum, külön épületben a francia is
kola képeivel, — a történeti múzeum 
gyönyörű neversi és más eredetű 
faience-gyüjteménnyel, — végül egész 
utcák érdekes, régi palotákkal.

Orléanst elhagyva, félóra múlva 
Beaugencyben áll meg vonatunk, 
mely Jeanne d’Arc itteni győzelmé
ről emlékezetes. Vára a XV. sz.-ból 
való, szép renaissance díszítésekkel, 
ma szegényháznak használják. A 
város alatt gyönyörű, gótikus ivezé- 
sű, 440 m hosszú hid vezet át a 
Loire-on.

B 1 o i s (25.000 lakos) a máso
dik, rendkívül érdekes kastélyos vá
ros utunkban, kiterjedt, ősi erdőségek 
ölében, 182 km-nyire Páristól. Nagyon 
eredeti, régies patinájú város, kelle
mes szállókkal és nagy idegenforga
lommal, — mert saját, csodaszép, 
történeti nevezetességű királyi palo
táján kívül számos más, közeli „kas
télyos" kirándulás központja. A vá
ros nagy szerepet játszott a közép
kor derekán. Dombos-völgyes, régi, 
lépcsőjáratos városrészében ma is ta
lálunk egész utcákat szebbnél szebb 
ósdi házakkal és magánpalotákkal. 
Innen származott a Montfortok hires 
ellenfele, Charles de Blois ; itt szüle
tett 1462 ben XII. Lajos király, majd 
René de France királynő, továbbá 
a hírneves Guise (II.) Henrik herceg;

innen származott Denis Papin, a 
nagy fizikus, akinek emlékét a Loire 
hídjára vezető főutca elnevezésén 
kívül Millet gyönyörű szobra is 
megörökíti a városban, éppúgy , mint 
Iselin szép mellszobra Thierry Ágos
tonét, a bioisi születésű* kiváló hisz- 
torikusét.

A város templomait közül leg
szebb a XII. sz. ból származó, de a 
XIX. sz.-ban erősen restaurált St.-Ni
colas templom.

A bloisi királyi kastély több 
szárnyból áll, melyek a XIII. sz.-tól 
kezdődőleg különböző korban épül
tek. A főbejárathoz legközelebb esik 
a XII. Lajos-szárny a városi múze
ummal, továbbá a kevésbé díszes 
Gaston-szárny, bár ennek is a Man
sart által épített kupolája igen figye
lemreméltó. Legértékesebb, a késői 
renaissance építkezés valóságos re
meke az I. Ferenc-szárny, melynek 
különösen udvari homlokzata rend
kívül gazdag díszítésű. A szárny kö
zepéből előugró ötszögletű lépcsőház 
változatos, finommívű oszlopaival és 
az oszlopfők pompás arabeszk-mun- 
káival szinte egyedülálló műremek. 
Ebben az épületszárnyban van Me
dici Katalin pazar hálószobája, mely
ben a királynő meg is halt, — to
vábbá a börtön, egy toronyszoba, 
melyben Guise bíborost megölték. Itt 
van azután III. Henrik hálószobája 
is, melyben az ő parancsára megölt, 
úgynevezett „forradásos“ Guise her
ceg, a hires bíboros fivére sebesül
ten összerogyott és meghalt.

Bloisból, vonaton vagy autóbu
szon, több nagyon érdekes kastélyt 
kereshetünk fel.

C h a m b o r d kastély, 5400 hek
táros remek park közepén, 18 km- 
nyire keletre fekszik Bloistól. Nepveu 
mérnök építette 1519-ben I. Ferenc 
király parancsára, renaissance stilus- 
ban. A kastély 1821-ben, nemzeti 
ajándék útján, Chambord grófnak, a 
bordeauxi hercegnek tulajdonába ke
rült ; ma a Parma hercegeké. Első
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meglátásra nagyon emlékeztet a Páris 
közelében lévő compiégne i kastélyra.' 
Főszárnyának jellegzetessége a te
mérdek padlásablak, torony, csúcs 
és szobor a tetőhomlokzaton, külö
nösen annak középrészén. Másik ér
dekessége a kettős, egymásbaépített, 
de sohasem találkozó lépcsőfeljárat. 
A kastély nagyságáról fogalmát al
kothatunk magunknak, ha figyelembe 
vesszük, hogy nem kevesebb,' mint 
440 szobája és terme van. . Még a 
különálló istállók is hatalmas épüle
tek, 1200 ló befogadására alkalma
sak. A kastélyban sok értékes kép 
van, köztük Ausztriai 'Annának két 
érdekes képmása, az egyik Mignard- 
tól, a másik Le Bruntől.

Alig tiz km-re Bloistól áll a che- 
verny-i kastély, mely a XVII. sz, ele
jén épült, renaissance stílusban. A 
múlt században erősen restaurálták, 
termeiben azonban ma is sok, a kas
tély építése korából származó bútort 
láthatunk. *

C h a u m o n t szintén közel van 
Bioishoz, mintegy 17 km-re délnyu
gatra. Gyönyörű kastélya, mely ma 
a Broglie hercegi családé, a XV. szá
zadból, a francia történelemben nagy 
szerepet játszó Amboise bíboros mű
ködése idejéből való. Soktornyú, vár
szerű, impozáns épület, melynek ter
meiben temérdek műkincs, ezek kö
zött pompás francia és flamand go
belinek, továbbá Poitiers Diana és 
Medici Katalin, a kastély egykori la
kóinak emlékei vannak felhalmozva.

A m b o i s e  ismét a nantesi fő
vonalba esik, Bloistól 32 km-nyire. 
Várkastélya, a XV. sz. végéről, a leg
érdekesebb a loirementi kastélyok 
között. Fekvése a Loire balpartján, 
a hatalmas amboise-i erdőség tövé
ben, egy magas és meredek dombon 
nagyon festői és építészeti hatás 
szempontjából is párját ritkítja.
I t Hosszú hídon kell átmennünk a 
vasúti állomás felől, hogy a várba 
feljussunk. A hid, feleútján egy szi
getre támaszkodik, ami azt a benyo

mást Kelti a közelből, mintha két fo- 
lyói, vagy a Loire-nak két önálló, itt 
egyesülő ágát szelné át a hid. Meg 
kell jegyeznem, hogy Orléans alatt a 
loirementi városok, úgyszintén a ne
vezetesebb várak és kastélyok is túl
nyomórészt a Loire balpartján fek
szenek és mégis a Páris—Orléans— 
St. Nazaire vasútvonal, — takarékos- 
sági és technikai okokból, — a folyó 
jobbpartján épült; csak Tours város 
kedvéért tér át a vonal rövid dara
bon a Loire balpartjára. Ez a körül
mény arra kényszeríti a kastélyláto
gató túristákat, hogy rendszerint egy 
hosszabb hídon menjenek át, mielőtt 
célhoz jutnának.

Az amboise-i vár történetének 
legnevezetesebb fázisa 1560-ban ját
szódott le, amikor II. Ferenc francia 
király, életét féltve, a hatalmas Guise 
hercegele elől Bloisból idemenekült. 
Néhány főur, La Renaudie vezetése 
alatt, az elégedetlen hugenották rész
vételével összeesküvést szőtt a Guise- 
ek ellen. De elárulták őket, mire 
1200-at közülök a várban, a királyi 
udvar jelenlétében felkoncoltak.

A vár másik nevezetessége, hogy 
1491-ben épült gyönyörű kis ima
házában az u. n. St.-Hubert kápol
nában van eltemetve Leonardo da 
Vinci, aki 1519-ben Amboise-ban halt 
meg, ahová I. Ferenc király hívta volt 
meg udvarába.

Amboise várában született VIII. 
Károly francia király. Halála után 
egy évvel pedig utóda, XII. Lajos 
ide hozta haza feleségét, Bretagnei 
Annát, VIII. Károly özvegyét, akit 
csak úgy tudott nőül venni, hogy 
előbb a lehető leggyorsabban elvált 
addigi feleségétől, Jeanne de Francé
tól. Erre a sietségre azért volt szük
ség. mert máskép nem tudta volna 
magának az Annához hű, független 
Bretagne-t megszerezni. A házassá
gukból származó II. Henrik már za
vartalanul uralkodhatott az egységes 
Franciaország fölött. Bretagnei Anna 
lakószobája ma is látható, régies.

1
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egyszerű berendezésével.
A vár egyik szárnya a „Tour 

des Minimes“ (ez az elnevezés As
sisi Szent Ferenc remetéinek akkori
ban elismert rendjére emlékeztet), 
amelyben lépcső gyanánt oly tágas, 
szelíden emelkedő feljárat foglaltatik, 
hogy V. Károly 1539-ben lóháton vo
nult fel rajta, egészen a bástyatetőre, 
hogy a gyönyörű kilátást onnét él
vezhesse. Egyébként a vár tetőterra- 
sza, különösen bástyái úgynevezett 
„machicoulis“-rendszer alapján épül
tek, ami a chaumonti és több más 
francia várnál is feltalálható. Ez az 
építkezés a védelem célját szolgálta 
és abban állott, hogy a vár homlok
zatának, vagy bástyáinak (donjon- 
jainak) előugró, mellvédes erkélyén 
elzárható nyílásokat hagytak alól, 
amelyeken át a vár védői az ost
romló és már a falakig előrenyomult 
ellenségre felülről forró szurkot, vagy 
vizet, hatalmas köveket, vasgolyókat 
stb. zúdíthattak rá. A várnak ebben 
a részében van az állami tanácsterem 
is, amelyben a hírhedt Abd-el-Kader 
volt nehány éven át, 1853-ban történt 
szabadlábrahelyezéséig a francia ál
lam foglya. Ez a szerencsétlen arab 
emir, aki egy független arab császár
ság megszervezésére törekedett és 15 
évig hősiesen harcolt Marokkóban és 
Algírban álmainak megvalósításáért a 
franciák ellen, — 1847-ben kénytelen 
volt megadni magát a nantesi szár
mazású Lamoriciére tábornoknak, 
mire a győztes franciák előbb Tou- 
lonba, majd Pau-ba. végül Amboise- 
ba internálták. Szabadonbocsáttatása 
után kibékült a franciákkal és 1883- 
ban, teljes visszavonultságban halt 
meg Damaskusban.

Az amboise-i kastély a francia 
restauráció idejében került az orlé- 
ansi hercegek tulajdonába, utóbb el
vesztették ugyan, de 1872 óta ismét 
e család birtokában van, mely ab
ban kiszolgált tisztviselőinek és cse
lédeinek nyújt szép és kellemes ott
hont.

Gyönyörű és meglepően nagy 
kiterjedésű a vár délkeleti oldalát el
foglaló park. Ha ebben a virágokkal 
és ritka fákkal borított paradicsom
ban sétálgatunk, csakhamar ráaka
dunk a „Clos Lucé“-ra, arra a kis 
házikóra, amelyben Leonardo da 
Vinci meghalt. Azon a helyen, ahol, 
jóval halála után, a mester csont
maradványaira találtak, 1869 óta szo
bor áll.

Amboise környéke tipikus loire- 
menti táj ; hullámos, lankás, kitűnő
en művelt szántókkal és rétekkel bo
rított vidék, erdőkkel koszorúzva.

Ha a hangulatos amboise-i er
dőn át nem sajnálunk egy 12 km.-nyi 
gyalogolást, a legkellemesebb úton 
eljuthatunk egy közeli szép kastélyba, 
Chenonceaux-ba, ahová — termé
szetesei, egy kis körúttal Tourson 
át, — vasúton is eljuthatunk.

C h e n o n c e a u x  pompás kas
télya gót-renaissance átmeneti stílus
ban épült a XV. sz. elején. A kas
télyt Poitiers Diana lakta 12 évig, de 
ekkor Medici Katalin követelésére 
kénytelen voit átengedni utóbbinak, 
igaz, hogy a gyönyörű chaumonti 
kastélyért cserébe. — A ma nagy
részt elhagyott termekben remek an
tik bútorok, műtárgyak, szőnyegek és 
képek láthatók.

Amboise-ból tovább haladva a 
fővonalon, csakhamar Montlouisba 
érünk és itt, ha nem is valami pa
lotában, de nehány eredeti barlang- 
lakásban gyönyörködhetünk. Ilye
nek különben a távolabbi környéken 
is találhatók, így Fréteval, La Po
chette mellett stb. Talán csodálato
san hangzik, de tény, hogy jóré
szükben még ma is laknak emberek. 
A Vendőme melletti St.-Rimay köz
ség 500 lakosának például, a na
gyobb része ma is ilyen troglodyta.

Amboise-ból vonatunk Toursba 
vitt, amely város, éppúgy, mint Or
léans. Blois és Amboise, több napi 
tartózkodásra érdemes.

T o u r s  (70,000 lakos, 238 km.
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Páristól) Balzac szülővárosa. A római 
uralom idejében kelta turonok laktak e 
helyen, majd a IX. század óta nor- 
manok, akiknek szívós ellenállásán 
megtört a bretonok további előnyo
mulása kelet felé. — Xí. Lajos óta 
több francia királv székelt itt a vá
ros szélén épült, de ma giár, romok
ban heverő Plessis-les-Tours.várkas
télyban. Volt egy régebbi királyi vár 
is, a város mai belterületén : 'a.' Loire 
balpartján, a Quai du Vieux Pónt-on 
van egy kaszárnya, melyben ma is 
látható egy nagyon régi, utóbb a Gui- 
se-ekről elnevezett kerek torony. Ez a 
torony egyedüli maradványa a vala
mikor e helyen állott, XII. század
beli királyi várkastélynak.

Tours lakossága már a III. sz.- 
ban felvette a kereszténységet, Szent 
Gatien-nek, a város első püspökének 
buzgólkodására, akinek nevét viseli 
ma is a gyönyörű székesegyház. A 
dóm építését máraXIL sz.-ban meg
kezdették, de csak K évszázad múl
va fejezték be. Legszebb a ’homlok
zata, két díszes, renaissance stílű tor
nyával, melyek egyike 70 m, másika 
alig észrevehetőleg alacsonyabb, 69 
m. magas. — A Szent Márton-bazili- 
ka is Tours egyik ékessége, bizánci stí
lusban. — Érdekes még a város mú
zeuma, mely különösen lokális régi
ségekben bővelkedik.

Tours egyébként nagyon forgal
mas, élénk, bár kissé poros, gondo
zatlan város. Ipara igen fejlett: könyv
nyomdái termékek, kender, szőnyeg, 
szallag, selyem, viasz, bor, pálinka 
és szárított gyümölcs a főproduktu
mai. Iskolái is híresek. Van orvosi 
és gyógyszerészeti előkészítő iskolá
ja, zeneakadémiája, fiú és leánylyce- 
umai stb. — Számos középkori ház 
és főúri palota maradt fenn a város
ban, utóbbiak legszebbje a Rue du 
Commerce 35. sz. alatt lévő, „Hotel 
Gouin“ néven ismert remek gótikus 
palota 1440-ből, homlokzata a XVI. 
sz.-ból ; utóbbi időben épült gyö
nyörű, harmonikus renaissance kapu

zata is. — Szép épületek még a mo
dern városház és a dórstilusú igaz
ságügyi palota. — 1870-ben Tours 
Franciaország ideiglenes székvárosa 
volt és a nemzeti delegáció itt szé
kelt.

Toursba más, közvetlen vasúti 
vonalon át is eljuthatunk PárisbóL 
nemcsak Orléanson át. Ez a másik 
út mindössze 10 km.-rel hosszabb a 
már leírt útnál, Brétignynél tér le az. 
előbbi vonalról és Vendőme váro
sán vezet keresztül. A loirevölgyi ki
rándulók egy része ezen az úton tér 
vissza Párisba és mi is ezt az utat 
választottuk.

Számos érdekes vár és rom 
akad ezen a vonalon is. A várkasté
lyok közül a legszebbeket láttuk 
Cháteaudun-ben és Cháteaurenault* 
ban. — Vendőme városának is volt 
egy hatalmas, erősvára, deeztlV. Hen
rik, hogy a várost kezükben tartó hu
genották ellenállását megtörje, 1589- 
ben leromboltatta és az így védtelen
né tett várost César de Vendőme né
ven ismert természetes fiának aján
dékozta.

Tours közelében több érdekes 
várkastély vonul meg, melyek között 
különösen figyelemreméltó L o c h e s .  
Egy délutánt szántunk a vár megte
kintésére és már a város gyönyörű 
fekvése, az Indre folyó balpartján, 
kellemesen lepett meg bennünket. — 
Loches váráról tudjuk, hogy már a 
XIII. sz.-ban államfogház volt és úgy 
akkor, mint később több előkelő 
foglya akadt. így a milánói Sforza 
Lajos is itt raboskodott a XV. sz. 
végén. Mai alakját a vár a XV. sz. 
közepén nyerte és ez időtől fogva 
nemcsak VII. és VIII. Károly, de XI. 
és XII. Lajos is gyakran székeltek 
benne. A hosszan elnyúló épület 
különben azt a benyomást kelti, mint
ha különböző alakú donjonjait falak
kal igyekeztek volna összekötni egy
mással. Termeiben ma polgári hiva
talok vannak elhelyezve és a várnak 
csak egyik homlokzatát mutatják a
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látogatóknak.
Igen érdekes épülete még Lo- 

ches-nak a St.-Ours templom, mely 
román stílusban épült a XII. század
ban. Feltűnő kivált a díszes, masszív, 
felső részében nyolcszögletűre véko
nyodó tornya. — Ebben a templom
ban volt eltemetve Soréi Ágnes, VII. 
Károly kedvese, elegáns, gazdag ki
vitelű sírban, mely ma is látható. 
Azonban, bár Soréi, — hogy a tete
mei templomban nyugodhassanak, 
— egész vagyont hagyott a lochesi 
szerzeteseknek, ezek i793-ban még
is eltávolították tetemét a sírból.

Utunk következő napját S a u - 
m u r  városában (17,000 lakos) töl
töttük, mely a nantesi ediktum visz- 
szavonásáig virágzó egyetemi város 
volt. 1770-ben itt katonai lovasisko
lát állítottak föl, amely 400 növen
dékével és sok tisztjével ma is élénk
séget hoz a városba. Saumur kör
nyékén kitűnő búza terem, híres a 
pezsgőbora is, továbbá vászon- és 
bőripara. — A város közelében van 
a nagyhírű katonai nevelőiskola St.- 
Cyr-ben. Ha időnk engedte volna, 
megtekintettük volna még Montsoreau 
és Candes közeli várkastélyait is, to
vábbá a fontevraulti apátsági temp
lomot, amelybe egykor királyi sarjak 
temetkeztek.

Saumur-ből legérdekesebb kirán
dulásnak tekintik a délkeletre (50 km.) 
fekvő C h i n o n -t. Feleútba esik 
Azay-le-Rideau. melynek pompás, ko- 
rarenaissance kastélyát Berthelot 
kincstárnok a XVI. sz. elején építtet
te magának. Most az állam tulajdo
na, mely renaissance-kori műkincsek 
értékes és változatos múzeumát he
lyezte el benne.

Chinon a kis Vienne folyó mel
lett fekszik és lakosainak legnagyobb 
büszkesége, hogy itt született aXVI.sz. 
első felének legnagyobb írója, a finom 
szkeptikus Rabelais Ferenc. A város 
egyébként Jeanne d’Arc itteni sze
repléséről is emlékezetes, akinek 
szobra is áll a városban. Chinon

szép környezetű várkastélya három 
részből áll. Legrégibb a Coudray- 
szárny, a X. századból. Ebben lakott 
az orléansi szűz és a Grand-Logis-nak 
nevezett várteremben találkozott VII. 
Károllyal, orléansi híres fegyverténye 
előtt.

Chinonból vissza kellett térnünk 
Saumurba. hogy ismét folytathassuk 
utunkat a Loire mentén. Legközeleb
bi állomásunk A n g e r s  volt, a ré
gi Bretagnehoz tartozó Anjou egy
kori fővárosa. Meglepetéssel láttuk, 
hogy a város nem szorosan a Loire 
mellett fekszik, hanem attól mintegy 
10 km-re északra, a Maine folyó 
mellett. — A XV. századig az An
jou hercegek voltak a város urai.

Angers a XVI. század második 
felében súlyos vallásháborúk színhe
lye volt; utóbb pedig, a nagy forra
dalom alatt olymérvű pusztításnak 
volt kitéve a város, hogy a XÍX. szá
zad elején a szó szoros értelmében 
újjáépült, még pedig hovatovább igen 
nagy arányokban, terjedelmes par
kokkal. Háromtornyos székesegyháza 
a XII. és XIII. századokban épült, 
minden különösebb érdekesség nél
kül. A modern épületben elhelyezett 
városi múzeum értékes képekben, 
émaillokban és más régiségekben, 
úgyszintén az angersi származású 
David mester pompás szobraiban bő
velkedik. A város szebb épületei : 
az igazságügyi palota, a képzőművé
szeti főiskola, a városház, a prefek- 
túra. Angersnek geológiai múzeuma 
is van.

Az angersi várkastély a Maine 
balpartján fekszik. Építését még Fü- 
löp Ágost kezdte meg a XIII. szá
zadban és Szent Lajos fejezte be. 
Égbenyúló, ötszögű alakjában, hatal
mas szikla tetején valóságos felleg
vár.

Angersből felkerestük a közeli 
Champtocé várát, mely nem sok lát
nivalót nyújt, pedig arról nevezetes, 
hogy valamikor Gilles de Laval mar
sainak, a legendás hírű „kékszakáll
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grót“-nak volt tulajdona, akit kegyet
lenkedései miatt 1440 ben Nantesban
kivégeztek.

A legközelebbi loirementi város 
N a n t e s  (185,000 lakos, 430 km. 
Páristól) Cambronne tábornok szülő
városa, akitől az ismert waterloo-i 
mondás származik (1815 junius 18) : 
„A francia gárda meghál,<'de . magát 
meg nem adjak A város nagyobb
részt a Loire jobbpartján, r,észl?eú a- 
zonban a balparton és a Lojré mel
lékágai által alkotott szigeteken épült. 
Építkezése nagyon ^zabálytalan, zeg
zugos utcák váltakoznak egyenesebb 
utakkal, de nagyobb. terek és boule- 
vard-ok nélkül. A forgalom azonban 
élénk, ipar és kereskedelem virágzó 
(cukor, szardínia, tekintélyes hajó
gyárak). A gépgyártás itt nagyon fel
lendült azáltal, hogy Nantes környé
ke Franciaország egyik legnagyobb 
szén- és vasmedencéje. A város 
messze vidéknek kultúrcentruma. Van 
zenei főiskolája, orvosi és gyógysze
részi előkészítő iskolája, > országos 
kézműves-iskolája, lyceumai, a közeli 
Petit-Port-ban pedig meteorologiai ob- 
servatoriuma.

A jobbparti város déli részén 
fekszik Nantes régi vára a Loire csa
tornánál. szemben a beépített Glori- 
etíe szigettel. Eredetileg a X. század
ban épült, de mai alakja a XVI. szá
zadból való, 6 jellegzetes toronnyal, 
amelyek sokáig állami börtönökül

szolgáltak. Ezekben sínylődött a hí
res Berry hercegnő is, Chambord gróf 
édesanyja, a Vendée-vidék fellázítá- 
sa miatt.

Nantesból sövénnyel elkerített 
rétek és szántóföldek közt halad a 
vonatunk utunk végcélja, St.-Nazaire 
felé. A Loire itt mindinkább kiszéle
sedik; a balparton fekvő kis Paimboe- 
uf városkát, mely hydrographiai inté
zetéről nevezetes, csak a távolból 
látjuk. Végre, 60 km-re Nantes-tól, a 
csaknem tengerré bővült Loire jobb
partján elérkeztünk St.-N a z a i r e-be, 
a folyó torkolatánál. A 36.000 lakosú 
város elsősorban kereskedelmi és ha
di kikötő, így legnagyobb nevezetes
sége két terjedelmes kikötőmedencéje, 
továbbá óriási hajógyárai, melyek 
8000 munkásnak adnak kenyeret. A 
város rohamosan fejlődik, lakóinak 
száma az utóbbi 6 évtized alatt több, 
mint tízszeresre emelkedett. A turis
tának egyébként nem sokat nyújt a 
város.

St.-Nazairen túl, északnyugat felé, 
sósmocsarakkal borított kietlen síkság, 
majd a Landes-ok még sivárabb, né
ma vidéke következik. De a tenger
part néhány fürdőhelye annál kelle
mesebb benyomást keltett bennünk, 
különösen a St.-Nazaire-tőI alig 16 
km-re fekvő La Baule, messze vidék 
legszebb és legelegánsabb tengeri 
fürdője.

Lakodalom Dél Albániában
Irla : dr. H A N K Ó  B É L A .

Dél-Albániában a lakosság leg
nagyobb része hithű mohamedán. A 
nők bő bugyogóban, kendővel vagy 
fátyollal elfödött arccal járnak. Ha 
idegen férfivel találkoznak, félre for
dulnak ; ha európai ember közeledik,

hátat .fordítanak és leguggolnak, a- 
míg az idegen el nem ment mellet
tük. Tíz évesnél fiatalabb gyermek
lány vagy nagyon öreg anyóka az, 
akinek az arcát meg lehet látni. Más
különben igazán véletlen, hogy egy-

j
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egy női arcot futólag megpillanthas
sunk.

Hogy nősülnek hát ott az embe
rek ? Zsákban macskát vesznek ta
lán ? Körülbelül úgy van, de még 
sincsen egészen úgy.

A falvak kicsinyek, tíz-húsz ház
ból állanak. A legénynek van hát bő
ven alkalma megismerni leendő apó
sát, annak anyagi és családi körül
ményeit. Ismeri kiválasztottját még 
gyermekkorából s akad azért alka
lom arra is, hogy meglesse néha vá
lasztottja vonásait. Csak ha más fa
lubeli a legény vagy pedig „mene
kült“, akkor van ráutalva a vénasz- 
szonyok leírására. Menekült pedig 
még mindig akad Albániában bőven. 
Részben a sok kül- és belellenség 
dúlta fel egy-egy falu békéjét, rész
ben a vérbosszú vagy valamely ha
talmas basa haragja elől kell más 
helyre menekülni.

Ha a legény elhatározta magát 
a nősülésre és kiválasztotta jövendő
belijét, egyszer, alkalomadtán megáll 
lovával kiválasztottja háza előtt s il
lendően addig kiáltoz, míg kijön a 
leány apja, — mert hívás nélkül ide
gen házba belépni a legnagyobbfokú 
illetlenség.

Ha kijött a gazda, üdvözlik egy
mást, a lovat odakötik a sövényhez 
s a vendéget, akin gyanús az a kö
rülmény, hogy új ruhába öltözött, be
hívja a nyitott, tornácszerű félszer alá, 
vagy rossz idő esetén a férfi szobá
ba. A legény leteszi puskáját a sa
rokba s törökösen odakuporodik a 
gyékényre a ház gazdája mellé. El
beszélgetnek a viszonyokról, a szom
szédságról, a bajokról s egyebekről, 
közben feketekávét isznak, amit egy 
kisfiú vagy kisleány hozott ki jó for
rón a konyhából és cigarettáznak.

Egyidő múlva a legény feláll, 
elbúcsúzik, lóraszáll és elporoszkál. 
Mintegy véletlenül ottfelejti azonban 
puskáját, vagy gyakrabban egypár 
ezüstveretű régi kováspisztolyt, ame
lyeket, hogy kényelmesebben ülhes

sen, kihúzott övéből és maga mellé 
tett le. Ha a gazda egy héten belül 
vissza nem adja a látogatást és visz- 
sza nem hozza az ottfelejtett fegyve
reket, — ami kosarat jelent, — rend
ben van a dolog, mert tudomásul 
vették a leánykérést, elfogadják vő- 
nek a legényt s megkezdődhet az a- 
nyagi rész megtárgyalása.

Most kezdődik aztán a fátyolta- 
lan idős nénikék szerepe, ők hozzák 
és viszik a híreket a két ház között, 
míg meg nem egyeznek.

A legény rendesen fizet egy cso
mó birkát, egy borjas tehenet vagy 
más egyebet, esetleg aranyat az a- 
pósnak, de az rendesen legalább 
kétakkora értéket szokott adni a lá
nyával. Közben a fiatalok nem ta
lálkozhatnak, bár a legény eljár es
ténként feketézni és beszélgetni, de 
nők soha sincsenek ilyenkor jelen. Ha 
aztán az asszonyok közvetítésük út
ján rendbe hozták az anyagiakat, a 
gazda szóvá teszi a dolgot a legény 
előtt, kezet fognak és összecsókolódz- 
nak. Most aztán pár hét múlva meg 
is lesz a lakodalom.

A nevezetes napon, rendesen 
holdtöltekor este, ha a hold feljött 
már, összegyűlnek a szomszédok a 
lakodalmas háznál. A férfiak künn 
hevernek, üldögélnek a lobogó tűz
nél a ház előtt, az asszonyok meg 
benn tesznek-vesznek, beszélgetnek 
a házban. A lobogó tűzön, nyársra- 
húzva egész birka pirul, bent a kony
hán meg kalács sül és forr a fekete
kávé. Néha egy-egy üveg kukorica
pálinka is körben jár, de csak egy 
szer-kétszer. .

Éjfél után kezdődik a vacsora. 
A birkát felszeletelik, mindenki egy- 
egy darabot a kezébe fog és bicská
val faragják le róla a ropogós húst. 
Kukorica kalácsot falatoznak mellé. 
Csendben mulatnak, beszélgetnek, 
tréfálkoznak, elnevetgélnek. Szürcsö- 
lik a feketekávét, a mézből, lisztből 
és tejből készült nyulós-folyós cseme
gét és cigarettáznak. A nők odabenn
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néha dalolgatnak, a férfiak legfeljebb 
a dudás méla zenéjét hallgatják, — 
ha ugyan van dudás. így aztán el
telik az éjszaka. A reggeli mosako
dás és falatozás után az egész tár
saság hozzálát a mennyegzői menet 
előkészítéséhez.

Ügy délfelé kijön a menyasszony 
a házból, kísérve a sirató, jajveszé- 
kelő nőktől. Piros szattyán-bőr papucs, 
piros bugyogó, — ha gazdag,, selyem
ből, — piros köpönyeg és földig érő, 
az egész alakot befedő píro£ ' fátyol 
van rajta. . . '

A lovak már készen állanak. Az 
első ló fanyergére £uha piros párnát 
tesznek és fölemelik a ményasszonyt 
a nyeregbe, aki férfimódra ülve he
lyezkedik el rajta. A második lóra 
felkötik a tarka tulipános ládát, amely
ben a kelengye van, harmadikra az 
ágyneműt, a negyedikre pedig egy 
tarka tulipánokkal kifestett üres kis 
bölcsőt. A vőlegény odalép a meny
asszonyhoz és felágaskodva piros 
bőrövet csatol a derekára. Ez a jele, 
hogy birtokba vetfe. A férfiak elsütö
getik puskáikat és megindul a menet 
az új otthon felé.

Elől megy az új férj, vezeti a 
lovat, amelyen felesége ül. Az új me
nyecskét egész úton jobbról az apja, 
balról egy rokona vagy bátyja támo
gatja, felnyúlva a hóna alá. Mögöttük 
jönnek a málháslovak és a szom
szédság.

így kísérik át a legény házáig, 
vagy ha más faluba mennek, saját 
falujok határáig. Messzebb útra a 
vőlegény elhozza magával legény
barátait. A falu határánál vagy az 
új háznál aztán nagy ölelkezés és 
csókolódzás, a nők részéről való han
gos sírás között elbúcsúznak az új 
pártól.

3 6 6

Amint megérkeznek, a férj le
emeli feleségét a lóról s beviszi a 
házba. Nincsen anyakönyv, vagy 
legalább is 10 év előtt nem volt, s 
rendesen nincsen mohamedán pap 
sem jelen, hiszen papok csak a vá
rosokban vannak, a város meg mesz- 
sze van. De azért a házasság „tör
vényes“, hisz az egész falu látta, hogy 
bevitte az asszonyt a férj a házba 
s az asszonyon rajta volt a piros 
bőröv.

Nászéjszaka után, ha szűzlányt 
vett el, kiakasztja ingét az ajtófél
fára.

Van azonban a házasságnak egy 
véresebb, szerencsétlenebb formája 
is. Ha valamely legény kosarat kap 
s nem adják oda a leányt, azon ipar
kodik, hogy megszöktesse. Csakhogy 
az ilyen leányt nagyon őrzi az 
apja. A dolog vége rendesen az, 
hogy a legény mégis megszökteti a 
leányt s lelövi az apát. Az elrablóit 
asszonnyal aztán menekülhet, mert 
most aztán megkezdődik a nyomo
rúság, a pusztulás. A vérbosszú, ősi 
törvényes szokások szerint kötelező. 
Hiába menekül az új pár, bárhová 
búvik is a legény, a legyilkolt apa 
férfirokonai csak megkeresik és meg
ölik. Most aztán a férj rokonain van 
a sor, azok állanak bosszút a leány 
férfirokonságán. Drökös rettegésben, 
bujkálásban élnek a vérbosszúban 
levő családok s szaporítják a mene
külők amúgy is nagy számát Albá
niában.

Most ugyan szigorú törvény bün
teti a vérbosszút és gyilkosságnak 
minősíti, mégis eltelik majd néhány 
évtized míg megszűnik, — mint ná
lunk a párbaj, — és megváltozik a 
férfibecsületről való ősi felfogás.
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A damaszkuszi oázis.
Irta : dr. KÉZ ANDOR.

Az Antilibanon keleti lába előtt, 
a hegyvonulat esőfogó árnyékában 
nagy szárazság uralkodik. Az évi 
csapadékmennyiség összege közepes 
értékben csak 230 mm, de a mini
mum 165 mm-re is leszáll s a maxi
mum sem több 330 mm-nél. Fokozza 
még a terület szárazságát, hogy a na
gyon szegényes keretek között mozgó 
csapadék is csak december és már
cius hónapok között érkezik meg. Ha 
Damaszkusznak életét csak erre a 
szegényes és rossz eloszlású esőre 
kellene alapítani, nem is lenne élete, 
helyén csak kiégett sztyepp ülne ta
nyát és csak a szerencsésebb esz
tendőkben lehetne egy kevés búzát 
és árpát, nagyon mostoha körülmé
nyek és eredmények mellett kicsalni 
a földből.

A Damaszkusz mögötti 40 km 
hosszú és 1500 m közepes magas
ságig emelkedő, télen rendszeresen 
hóval fedett hegyvidékről lefutó Ba- 
rada folyónak köszönheti Damasz
kusz és 20 km-es szélességben kör
nyéke is, hogy ott Kelet egyik leg
szebb, régi kultúrával rendelkező 
oázisa kialakulhatott.

Az életet adó Barada két szeren
csésen összejátszó körülménynek kö
szönheti. hogy nemcsak a hóolvadá
sok idejében telik meg a medre víz
zel Az egyik az. hogy vízgyűjtőterü
lete a hegység övezetében nemcsak 
igen tekintélyes, de olyan magasan 
fekszik, hogy azon a hó elég hosszú 
ideig megmaradhat, a másik ok pe
dig, hogy vizének jelentékeny részét, 
különösen a szárazabb időszakban, 
nagyon bővizű karsztos forrásból me
ríti. A Barada állandó vizére támasz
kodva merészkedhetett az ember a 
puszta világ környezetében ősidők 
■óta nagy öntözőművek létesítésére.

A damaszkuszi oázist megtermé

kenyítő öntözőcsatornák elrendezését 
a felszín alakulata Írja elő. Mielőtt 
a Barada a síkságot elérné, 8 km 
hosszú, mélyre vágódott sziklaszoru- 
latban folyik. A csatornák tervezői 
ebben a sziklaszorulatban fogták meg 
a vizet, itt vezetik szét a különböző 
irányokba folyó csatornákat, hogy 
azok vizével a hegyoldalakat, vagy 
távolabb a sztyeppes fennsíkot ön
tözzék. A csatornákat a sziklaszoru- 
latnak igen magas részletében kap
csolták bele a Baradába, hogy ezzel 
a csatornák vizét magas szintben 
tudják tartani, olyan magas szintben, 
hogy a viz saját esésének súlyával 
tudja elérni az öntözésre szánt hegy
oldalakat, lapos területeket. Ezért a 
csatornák nagyon kanyargós útakat 
tesznek meg a meredeken végződő 
hegyoldalakon. A csatornák széles
sége 75 cm, mélységük 1.50 m és 
gyakran földalatt folyosókon, máshol 
töltéseken vezetik át. A viz magas 
szintje miatt sehol sincsen szükség a 
keleten annyira elterjedt vizemelő- 
kerekekre, a viz mindenütt saját esé
sével fut rá a földekre. A csatornák 
eredetéről, építésük idejéről nem lehet 
sokat megtudni. Csak az bizonyos, 
hogy a VII. század vége felé már 
mind megvoltak.

A damaszkuszi oázisban össze
sen 8.041 hektárnyi területet öntöz
nek. A viz szétosztásának módja 
már ősidők óta ugyanaz. A sikabb 
részeken alig lehet 200 lépést tenni, 
hogy az ember ne legyen kénytelen 
egy kisebb-nagyobb mellékcsatornán 
átugrani. Erszerűen van az egész te
rület össze-vissza árkolva. Magában 
a városban, Damaszkuszban szám
talan kis vizerecske csobog végig az 
utcákon és a házakon. A csatornák 
vizétől a levegő erősen páratelt, ezt 
a nedvességet különösen télen lehet
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jól észrevenni. Nyaranta a levegő 
páratartalma nagyon ingadozik. Nap
pal közel van a 0-hoz, de naple
mente után 2 órával már 70 körül 
jár. Az éjielek hűvösek és a nö
vényzet felett terjengő ködöt csak 
a magasabbra emelkedő Nap tudja 
felszívni.

Az oázis területén szétömlő víz 
az öntözés, a talaj átnedveeítése után 
sem vész el teljesen. Azután, hogy a 
földbe beszivárgott, igyekeznek újra 
elfogni s erre a célra földalatti csa
tornákat készítettek. £zek az érdekes 
csatornák, a foggarák, vagy kanaje- 
tek minden feltámasztás nélkül van
nak a földbe bevájva és helyenkínt 
több km hosszúságot is elérnek. A 
magasabb övezetekről így visszafo
gott vizet azután az alacsonyabban 
levő ültetvények öntözésére használ
ják fel. Ennek a berendezkedésnek 
lehet köszönni, hogy a damaszkuszi 
oázis dél és délkeleti irányban, 12 
nagyobb földművelő telepet foglalva 
magába, távolabb fekvő vidékre is 
ki tudott nőni.

Mint minden vidéken, ahol az 
élet egészen a víztől függ, .úgy a da
maszkuszi oázisban is a viz hasz
nálatának különleges joga fejlődött 
ki. Az öntözésre szánt vizet idősza- 
konkint bocsájtják az egyes községek 
rendelkezésére, minden 10 vagy 14 
napon, a mindenkori ültetvényektől 
függően. Bizonyos napokon és meg
határozott órában árasztanak el va
lamilyen kisebb vidéket, azután a 
vizet más területre irányítják. Érde
kes, hogy Damaszkuszban a vízgaz
dálkodás nem olyan szigorú törvé
nyekhez, központi igazgatáshoz kö
tött, mint más, hasonló öntözés alatt 
álló oázisban. Ennek valószínűen a 
Barada vizbősége az oka. Az is kü
lönleges dolog, hogy a damaszkuszi 
oázis egész csatornarendszere felett 
nem őrködik bennszülöttekből álló 
főigazgatóság, hanem minden főcsa
torna külön, autonom felügyelet alatt 
áll és az autonómiák összessége gon

doskodik az egész hálózat karban
tartásáról. Az összesség munkája 
azonban nem túlságosan szoros és 
folyamatos, az együttműködésnek 
nincsen közös szelleme, nem gon
doskodnak közösen rendelkezésre 
álló pénzösszegekről, hogy abból az 
esetleg bekövetkező hibákat javítani 
tudják. Közös munkát, rendesen nagy 
áldozatok árán csak akkor végeznek, 
ha annak elkerülhetetlen szüksége 
bekövetkezik. Damaszkusz vize nem 
a köz, hanem az összességet uraló 
egyedek vagyona. Damaszkusz vil
lanyvállalata a gépei részére szüksé
ges 3 liter percenkinti vízmennyiséget 
nem tudta az egyik csatornából meg
szerezni és azt nem lehetett kisajá
títani. Végezetül a vállalat kénytelen 
volt földet vásárolni, hogy ezen a jo
gon jusson hozzá a szükséges víz
mennyiséghez. A viz szétosztásának 
módja eleg egyszerű. Azért néha va
lóságos börzejáték folyik az öntözés 
idejéért, gyakran jelentkezik itt is a 
kereslet és kínálat okozta árhullám
zás. A vizjog a mindenkor élő sze
mélyekhez van kötve és örökölhető. 
Gyakori eset, hogy valamelyik család 
gazdagságát a tulajdonában levő ön
tözési órák számából állapítják meg. 
Régi családoknak 300—400 öntözési 
órájuk is van s azt vagy maguk hasz
nálják ki, vagy bérbeadják.

A Barada nemcsak a mezőket 
látja el vízzel, hanem Damaszkusz 
városát is, két csatorna, a Kanavat 
és a Bania csak a város szolgálatá
ban áll. A damaszkuszi házak ud
varában széles, szép formájú vízme
dence foglal helyet, a fogadószobák
ban kis márványmedence, bennök 
mindig csobog az életet adó viz. A 
vízmedence minden jó muzulmán 
háznak ősidők óta legbecsesebb dí
sze. Damaszkusz lakossága minde
nét a Barada állandó vízszolgáltatá
sának köszönheti. Nélküle a kis víz
esések álmosító csobogását nem hall
gathatná, nem zöldelnének a narancs 
és rózsaligetek, a jázminok nem il-
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!Kun busm anok.
(V. L ebzelter: A Felsö-Om uramba és Ovambo vidéki busmanokról )
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Amboise : a v ár a  Loire hídjáról nézve. (Hlaváts A.: A Lóira völgye és várkastélyai.)

Amboise: tipikus loirementi táj. K ilátás a várból. (Hlaváts A.: A Loire völgye és várkastélyai.)
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latoznának. A Barada nélkül nem 
végezhetnék a damaszkuszi szolgá
lók özönvizeket árasztó takarítás
módjukat. Meztelen lábbal állva a 
hűvös kőkockákon valóságos zuha- 
tagokat döntenek a lépcsők fokaira. 
A lakásokban a víznek ez a zabo
látlan pocsékolása mintegy elégtétel 
és kielégülés az általános szárazság
gal szemben. Damaszkusz vizgazdag- 
ságának köszönheti sok fürdőjét is.

Mindamellett a damaszkuszi 
oázis öntözésének szervezetét és 
gyakorlatát nem lehet tökéletesnek 
mondani. A fellah földjeit rendesen 
csordultig önteti el vízzel, ami a be
szivárgásban és elpárolgásban 80°/o- 
os veszteséget jelent. Sokkal okosabb 
volna az öntözést bujtatott csőháló
zaton át elvégezni. Az államnak nin
csen semmi joga a Baradához, sem
mi joga az ellenőrzésre, vagy ennek 
a közös vagyonnak kezelésére. A 
földműves a Barada vizét kizáróla
gos tulajdonának tekinti és kisebb 
gondja is nagyobb annál, hogy a viz 
mentében, vagy az ellenében élők 
sorsával törődjék. Amióta Szíria Fran
ciaország mandatáriátusa, a fran
ciák sokat foglalkoznak a viz prob
lémájával. A vízügyeket tanulmányo
zó mérnökök köztulajdonná szeret
nék tenni a mindenkinek megélhe
tést nyújtó vizet, szövetkezeteket akar
nak létrehozni és mindenekelőtt sok
kal gazdaságosabban akarják azt ki
használni. Arról van szó, hogy a 
bennszülöttekkel megértessék, hogy

a Barada nem egyesek, hanem a kö
zösség tulajdona és megélhetésének 
forrása. Sajnos azonban a gyakorlat 
azt mutatja, hogy az öntözött terüle
teket nem lehet bővíteni anélkül, hogy 
egy egész sereg ellentétes érdeket 
ne sértenének. Mindenki valamilyen 
előny elvesztésétől fél. A sziriai la
kosságnak olyan technikai munkához, 
amely a vízzel mostohábban ellátott 
területek vízszükségletéről is gondos
kodhatna, nincsen érzéke. Azt gon
dolja, hogy a viz szabad rendelke
zése alatt áll és nincsenek és nem 
lehetnek olyan okok a világon, ame
lyek alapján a Barada kihasználását 
meg lehetne változtatni. A legnagyobb 
gyűlölettél száll szembe a felső Ba
rada mentén tervezett, a folyó ára
dását megfékező és hasznosító 
zárógát építésének gondolatával, mert 
azt hiszi, hogy minden technikai ma
gyarázat és beavatkozás valami előtte 
láthatatlan csapdát rejteget. Sajnos, 
ma még azt kell kivárni, hogy a 
bennszülött lakosság maga ébredjen 
a technikai beavatkozás célszerűsé
gére. Kétségtelen, hogy el fog jönni 
az az idő, amikor a sziriai földmű 
vés lakosság kiválasztottjai is tudnak 
majd megfontoltabban gondolkozni 
és közvetítőknek lépnek fel a paraszt
ság tömege és az európai technika 
végrehajtói között.

(René Tresse : L ’irigatiqn dans la Ghouta 
de Damas c. a Revue des Eludes islamíques- 
ban (1929. 461—574 1.) megjelentjeikké után )

A kreol-szellem kialakulása s mai válsága.
Irta: MATOLAY TIBOR.

zonytalanba vész a horizon...!“ Ezek 
a klasszikus szavak ráillenek egész 
Dél-Amerikára s csak azzal lehetne 
kiegészíteni, hogy nem csak a fö d

Sarmiento mondja Facundo-já- 
ban : „Argentínában a végtelen ural
kodik ; nincs határa a síknak, az 
erdőnek, a vizeknek s mindenütt a bi-
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fizikai realitásai végtelenek, de e föl
dön élő ember lelki adottságai is. A 
criollo lelke ezer szállal csüng egy 
múlton, ami csak félig az övé, a je
len idegen neki s ellenszenves. Érzi, 
hogy az Unió kapitalista-tehnikai ci
vilizációjában menthetetlenül elvész 
minden lelkisége, ha idej4ben nem 
fogja meg abban azt* ami - vég-' 
télén, mint a táj, amiben" él. Rojas 
a modern criollizmus apostola köve
teli, hogy Dél-Amerika egységesen 
formálja meg minden téren a maga 
originális kultúráját,» Ezt az eszmét 
vallja a jövő legfontosabb programúi- 
jának. Ebből is látszik, hogy Latin- 
Amerikában hiányzik a nemzeti lé
lek, a nemzeti kultúrákat nemző né
pi és faji öntudat.

Valamikor pedig kialakulóban 
volt 1 A conquista korát követő há
rom koloniális század alatt Dél-Ame
rika erőszakosan el volt zárva a 
külvilágtól. Az elszigetelést csak te
tézte az az elhibázott kultúrpolitika, 
amely — a kolóniákban veszedelmek 
forrását sejtve — eltiltotta a délame
rikai népeket minden magasabb 
műveltség megszerzésének lehetősé
gétől smintegyszellemi capitis-diminu- 
tioval sújtotta a gyarmatok lakosait. II. 
Károly spanyol császár ki is jelenti, 
hogy „Nem érdemes az amerikaiakat 
nevelni 1“ Ilyen körülmények között 
Latin Amerika mind jobban és job
ban elmaradt a fejlődő Európá
tól s amikor a XIX. század ele
jén kitört a politikai emancipáció
ért megindított szabadságmozgalom, 
tulajdonképen a XVI. századvég tár
sadalma harcolt a francia felvilágo
sodás jelszavaival. Ez a századok
kal elmaradt társadalom mégis egy
séges volt. Egy népet s egy nemze
tet formáltak a históriai erők ; közö
sek voltak eszményeik, mint aho
gyan közösen érezték sivár, majd
nem érdektelen múltjukat — de meg
érezték azokat az erőket, amelyek 
egy népet fel tudnak emelni arra a 
magaslatra, hogy önmagát mint nem

zetet lássa meg a többi nép között.
Latin-Amerika népeinek három 

század alatt sikerült megtalálnia ön
magát, miután eggyé tudta olvaszta
ni a meghódolt indián s a hódító 
spanyol mentalitás között tátongó 
szakadékok áthidalásával e két kü
lön szellem két külön világát. Meg
teremtette, kitermelte önmagából a 
kreol-szellemet, amely eredeti tudott 
lenni, fejlődésképes volt s lelkiségé
ben csakúgy, mint élettanilag hoz
zásimult a tájhoz. Ez a criollo szellem 
az, ami ma veszendőben van 1 A 
kontinens a természettörvények kér- 
lelhetetlenségével alakítja ki a maga 
speciális igényeinek megfelelő fajt, s 
mint valamikor az indiánt, úgy ala
kítja ma a criollot. Az alakulóban 
lévő faj vagy simul s hozzáérik a 
fizikai adottságokhoz, vagy elpusztul.

íme az első, talán a legfőbb 
históriai e rő : a föld! Nekünk euró
paiaknak csak akkor tűnik fel ennek 
az erőnek a jelenléte, ha kivándorlás 
útján merőben más viszonyok közé 
kerülünk. Itthon ez az erő lappang, 
nem érzékelhető. A délamerikai evo
lúcióval sok tekintetben rokon jelen
séget a mai Oroszország szolgáltat, 
ahol a kommunizmus csak felerész
ben az erőszak műve, csak félig 
mesterségesen kialakított társadalmi 
rend és gazdasági, valamint kultu
rális programm, mert más oldalról 
egy természetes fejlődéssel állunk 
szemben, s ez a fejlődés annak a 
látszatéletnek a következménye, amit 
ez a jobb sorsra érdemes nép szá
zadokon át élni volt kénytelen. Amint 
a koloniális idők reakciójaként lépett 
fel a múlt század elején a fiatal dél
amerikai nemzeti államok lelkiismeret
len, önző criollizmusa, amiben a 
spanyol éra alatt mesterségesen visz- 
szafojtott életösztön bosszútlihegve 
élte ki magát s aminek örökre meg
bélyegző közmondásává vált a 
„pago de Chile . . .“, ugyanígy követ
kezett be Oroszországban is a reak
ció, mert az orosz nép sem élhette

i
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-a maga természetadta életét : euró
painak kellett lennie mindenáron — 
s a szűkreszabott európai horizon 
csődöt mondott a végtelen orosz 
pusztákon.

Délamerika is egy ilyen nagyon 
nagy Oroszország 1 Még kezdetlege
sebb amannál is. A világ második 
legmagasabb hegylánca húzódik raj
ta végig több párhuzamos vonulat
ban s ez a hegylánc, az Andok, 
büszkén hordja több ezer méteres 
vulkánóriásait, havas, gleccseres tetőit 
s míg északon áthatolhatatlan őser
dők álmodják öröknek tetsző álmu
kat a hegység oldalában, addig dé
len az örökjég mezői borítják. Ez a 
hegység két világtengert választ el 
egymástól s a kontinenst is két kü
lön részre szakítja szét. A Csendes 
óceánhoz tartozónak az Andoknak a 
tengerig nyúló harántláncain kívül 
csak a magas fennsíkokat s a parti 
Cordillerákat számíthatjuk. Az Ando
kon való átkelés a primitív kultúrájú 
népek számára nem volt lehetséges. 
S valóban Dél-Amerika egykori ha
talmas állama, az inkák birodalma, 
az Andok legmagasabb láncai előtt, 
mindenütt megtoroant terjeszkedésé
ben. De a spanyol kolóniák is meg
érezték az Andok elkülönítő erejét. 
A nyugati partvidék kolóniái égé 
szén más fejlődést mutatnak, mint 
az atlanti part gyarmatai. A kolonis- 
ta szelleme is más : szabadabb, sza- 
badságszeretőbb, több initiativával 
rendelkező, kereskedésre és iparo
sodásra hajlamos, de szakadozott, a 
caudillo-rendszerl kedvelő, innen, 
nyugatról, is indult ki az első sza
badság mozgalom.

Keleten terülnek el a végtelen 
síkságok : a pampa, a chaco és a 
liánok, vadvizes, folyamok szabdal
ta, ligetek, mocsarak, erdők borította, 
vagy aszott füves térségek egyhan
gú síkja. Míg az Andokban a lakos
ság a lakható és művelhető völgyek
ben tömörül össze s így aránylagsűrűn 
ilakott területeket választ el egymás

tól a völgyeket határoló hegylánc 
(kivétel ez alól csak a chilei Valle Lon
gitudinal), addig a keleti síkságokon 
alig él ember. Még ha a városi la
kosságot is elosztva képzeljük el a 
síkságon, akkor is csak két ember 
jut egy-egy négyzetkilométerre. Ma 
is így van ez, de még rosszabb volt 
a helyzet a koloniális időben. Akkor a 
síkság lakatlan és teljesen ismeretlen 
volt s benne a fékezhetetlen indián 
tanyázott, a lassan terjeszkedő fehér 
ember kérlelhetetlen ellensége. A sík
ságokból még ma is csak igen ke
veset hódított meg a maga számára a 
fehér faj és a criollo. A pampák nagy
része, a chaco és a liánok majdnem tel
jesen szűz terület még saz első eke ter
mékenyítő barázdáira várnak. De a 
síkság is kitermelte a maga specie
sét : a rurális gauchot, kinek évtize
des küzdelmei a kikötővárosok lako
saival, a portenosszal, Argentina 
belpolitikai történelmének érdekesebb 
mozzanatait adják.

A kontinens két nagy feladat elé 
állítja tehát lakosait: nyugaton a ha
talmas hegyvidéket kell meghódíta- 
niok, keleten a végtelen síkot. Ha 
meggondoljuk, hogy a délamerikai 
part tagozódo*tsága igen csekély s 
épen ott van hiánya a jó, természe
tes kikötőknek, ahol arra a legna
gyobb szükség volna, ha értékelni 
tudjuk kellőképpen azt a heroikus 
munkát, amit az utak és vasutak, 
valamint a hidak építése egy ilyen 
hegyvidéken megkövetel, ha végül 
vérünkké válik a nagy távolságok 
tudata s a pampákat, a chacot nem 
az apró, szinte törpe európai tájak
hoz szokott szemünkkel nézzük, ak
kor értjük meg igazán a criollo fela
datait s akkor nő meg szemünkben 
ez az embertípus óriásivá: szimbó
lummá, a hódító, tűzzel vassal pusz
tító, őserdőket írtó, gátakat emelő, 
tengerpartokat javítgató, alagutat ásó, 
a földet túró s a városok büszke 
felhőkarcolóit emelő ember szimbólu
mává. Európában a fehér ember félig:
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készen kapott már a természettől min
dent. Szinte azt merném mondani, 
hogy évezredek alatt kicsinosította 
és célszerűbbé tette a tájat s a nagy 
feladatoknak csak akkor vágott ne
ki, amikor már nem a szükség, de 
a jólét fokozása volt indító oka. Dél- 
Amerika egy század alatt az élet 
vaskövetkezetességétől hajtva dol
gozott s nem kímélte meg 'fiainak 
életét és vagyonát. Óriási anyagi ál
dozatokat hoz most is még fhinden 
állam s a befektetések csak a késő
jövőben fogják meghozni a gyümöl
csöket. Ez így van kicsiben és nagy
ban egyaránt. A kolonistá szinte 
állati életet él, amig kiírtja az er
dőt, amíg fedelet húz a nyers 
fatörzsekből összerótt ranchojára ; a 
keletkező kis telepek, önmagukra 
hagyva, alig alig erősödnek meg, de 
a fiák már kiterjesztik a gazdálko
dást, van tőkéjük s az unokák gyára
kat alapítanak. A városokban a fel
hőkarcolók mellett ott. látjuk az ala
csony, pléhfedelű faviskókat; a vas
úti fővonalaktól egy macskaugrásnyi- 
ra az érintetlen ősi tájékot; a szá
zadokkal elmaradt mezővároskában 
a rádiót. A legrikítóbb antagonizmust 
látjuk a térben, az időben, az em
berek gondolkozásában. De ez az 
antagonizmus, az ellentétek egymás- 
mellettisége és egyidejűsége típuso
sán délamerikai : eredője a még meg 
nem hódított kontinensnek, a még 
ki nem alakult fajnak.

Egy másik históriai e rő : a vér ! 
Latin Amerika népeiben három kon
tinens vére keveredett: a spanyol és 
portugál, az indián s végül a nége
rek vére. Ez a vérkeveredés nem kis 
mérvű. A déli kontinens népességé
nek zömében domináló szerepe van 
az indián vérnek. Azok az amerikai 
szociológusok, kiket a hiúsági szem
pontok nem befolyásolnak, nyíltan 
megvallják ezt a letagadhatatlan 
tényt, sőt e vérkeveredésben látják 
a jövő legszilárdabb biztosítékát, mert 

: ennek az idegen vérnek a felvétele

tette egyszersmindenkorra alkalmassá 
a criollot nagy feladatainak, a kon
tinens kulturált területté való átala
kításának s egy önálló kreol kultúra 
megteremtésének elvégzésére. Ennek 
a keveredett vérű lakosságnak ere
jétől, ellenállóképességétől, munka
bírásától, lelkistrukturájától függ nem

csak a criollonak, mint fajnak a sor
sa, de függ végeredményben a kon
tinens sorsa is. Ha a friss európai 
bevándorlók nagy tömegét a kreol 
idejében be nem olvasztja s menta
litásában át nem alakítja : megszűnik 
minden nemzeti élet Dél-Amerikában 
s a kontinens visszavedlik koloniális 
— tehát az emberi kultúra szempont
jából másodrendű — területté.

A Monroe-doktrinánál, amely ki
mondja, hogy „Amerika az ameri
kaiaké“, sokkal végzetszerűbb Latin- 
amerika jelmondata : „Dél-Amerika a 
kreoloké“ 1 Abban egy politikai elv 
van leszögezve, ebben egy biológiai 
szükségszerűség. Ha az elsőn sére
lem esik, keveset fog változni a vi
lág, ha ez utóbbin — szegényebbek 
leszünk egy egész világgal, egy sa
játos kultúrával s mindazon értékek
kel, amelyeket a criollo eddig ter
melt s még csak ezután van hivatva 
kialakítani. Ruben Dario Írja : Észak 
barbárjai Mammon és Herkules kul
tuszát űzik, lelkűk a nyers anyagias
ságé — a mi Amerikánk fény és 
tűz, virágillat és szeretet, álom és vi
haros tetterő 1“

A harmadik históriai erő : a 
mult I Itt élesen meg kell különböz
tetnünk három külön múltat, három 
históriai fejlődést s ennek máig fenn
maradt tradícióit s hatásait. Az első 
az indián múlt. A koloniális idők 
kezdetén a fehér asszony ritkább volt 
a fehér hollónál is. A családi élet s 
az utódok nevelése tehát — a ve
gyes házasságok révén — teljesen 
indián befolyás alá került. Eleinte így 
volt ez a vezető osztályoknál is s 
ott annál erősebben érvényesült ez 
a befolyás, minél előkelőbb s gazda-



A F O L D G Ö M B 373

gabb indián családból származott a 
családanya. A conquista vezető fér- 
fiai a nagy lelki kultúrával biró törzs
fők leányai közül választottak ma
guknak feleséget s a köznép még 
századokon át keveredett az indián
nal. így a nép megőrizte ennek a 
fényes múltnak minden mozzanatát. 
Ez a múlt idővel sokkal erősebben 
ragadta meg az utódok lelküíetét, 
mint a mind távolabb eső s mind 
érthetetlenebbé váló spanyol nemzeti 
múlt. Kialakult egy sajátos nemzeti 
öntudat, aminek legerősebb eleme 
éppen az indián volt. A szabad
ságharcok alatt a „patrióták“ azt 
hangoztatták már, hogy ez a harc 
csak folytatása az indián kétségbe
esett védekezésének a hódítókkal 
szemben. Ez a teljes azonosítás a 
legszebben bizonyítja a nemzeti ön
tudat indián eredetét. Tanúságot tesz 
erről a santiagói Caupolican, s a 
mexicoi Guatemoc szobor : Chile az 
aurakán hősben, Mexico pedig az 
utolsó azték törzsfőnökben látja nem 
zeti életének s népének incarnatiojtát 

A másik mult a koloniális élet 
három százada. Ez alatt szakad el 
Latin-Amerika lassan de biztosan az 
ibériai kultúra közösségétől. Ebben 
az érában alakul ki a kreol faj. A 
hódítás s a megtartás egyformán a 
végsőkig próbára teszi a népet, de 
próbára teszi a lassan beolvadó in
diánt is. Az indián sorsa sötét s mély 
tragikumokkal van teli. A köznép 
sorsa a kizsákmányolás hatására 
kezd az indián sorshoz hasonlítani, 
sőt sokszor rosszabb amazénál is. 
A sors közössége dönti le a válasz- 
falakat. Az életnívó egyformasága 
egyenlíti ki a gondolkozásbeli kü
lönbségeket. A régen lenézett — lé
lek nélkülinek hitt — indiánból cum- 
pane, barát, majd egyenrangú polgár 
lett. A demokratikus gondolkozás, a 
délamerikai lélek egyik legerősebb 
karakterisztikuma, innen veszi kez
detét. A gazdasági érdekközösség, 
minden más tényezőnél erősebben

odahatott, hogy az anyaállammal 
szemben az anyuföld problémáit 
kezdték látni s ahogy e földdel mind 
jobban és jobban összenőttek, vált 
számukra idegenné, később közöm
bössé, végül gyűlöletessé mindaz, 
ami spanyol és portugál volt.

A harmadik mult a szabadság- 
harcok néhány évtizedét s a gyer
mekcipőben járó fiatal demokráciák 
megizmosodásának idejét öleli fel. 
Ma szeretnek egyedül erre a múltra 
hivatkozni, ebben keresik nemzeti 
ideáljaikat, innen merítenek ethikai 
erőt, holott ez a múlt nem dicsősé
gesebb s nem heroikusabb a con- 
quistánál s a nemzeti élet kialakulá
sára korántsem volt olyan domináló 
hatással, mint a megelőző három 
század. Tagadhatatlan azonban, hogy 
ez a múlt már nemzeti volt a szó 
közönséges értelmében is. A nép, a 
criollo le akart számolni az évszá
zados rabtartóval, a spanyol autok
ráciával, szakítani akart az ibériai 
szellemmel, mely gúzsbakötve tartotta 
s megfosztotta a népet legelemibb 
jogától, attól, hogy nemzeti életet él
hessen. Megértette, hogy van, egy 
nemzethez tartozik s nem a lenézett 
amerikai kolonista többé, aki csak 
arra jó, hogy a henyélő portugált és 
spanyolt verítékes munkájával gaz
dagítsa. Az elfojtott nemzeti élet elemi 
erővel tört utat magának s elsöpört 
útjából minden ellenállást.

Ez az indián múltban gyökerező 
nemzeti érzés segítette a fiatal »álla
mokat további fejlődésük során is.

Hátra van még az a kérdés, 
hogy miért nem hatnak ma is még 
ezek a históriai erők úgy, ahogyan 
egykor hatottak ?

A válasz egyszerű. A criollo, 
aki hozzánőtt a földhöz, aki beol
vasztotta az arra érdemes indián tö
megeket, aki meghódította s feltárta 
Dél-Amerikát, az újonnan bevándo
roltak tömegéhez képest, megkeves- 
bedett. A szellemiekben még irány
adó, de a gazdasági életben nincs



374 A F Ö L D G Ö M B

ina már annyi szerepe s annak irá
nyításában annyi befolyása, mint az 
idegen tőkének, mely Dél-Ameriká- 
ban, csakúgy mint az Unió Mexico- 
ban, vagy mint annak idején a két 
ibériai anyaállam, kolóniát lát — az 
egész világ száméra hozzáférhető s 
kizsákmányolható kolóniát. Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Peru az Észak- 
amerikai Egyesült Államok 'ellenőr
zése alatt áll a gazdasági élet' m in
den terén, Chilében a főleg angol sa
létrom-szindikátus még nem régen 
állam volt az államban* s 'erőszakos 
eszközökkel támadt az állam' vitális 
érdekei ellen. Brazília sorsa a kávé
tól függ s a kávé ültetvények nagy 
része s a kávékereskedelem csaknem 
egészen az idegen tőke birtokában

van. A criollo államok mintha alud
nának. Ma még kezükben van ugyan 
a helyzet kulcsa, mert a föld, a nagy- 
latifundiumok nagyobb része az ős
lakók kezében van, de már a föld 
is megkezdte lassan internacionális 
vándorlását. A criollo beolvasztó s 
áthasoníló képessége pedig napról- 
napra csökken. Egy része, múltját 
tagadva, mindenáron európai akar 
lenni, másrésze az Unió pánameri- 
kanizmusában látja egész Amerika 
jövőjét. Széltöredezik az a kis ősmag 
is, melyből a nemzeti életnek kellene 
táplálkoznia. Ez ma egyik legaktuá
lisabb s szinte megoldhatatlannak 
látszó problémája a délamerikai ál
lamoknak.

Perzsia.
Irta : SOMOGYI JÓZSEF ,dr.

III.
Az ellentétekben oly gazdag per

zsa föld még érdekesebb népet nevelt 
fel. Az országnak mintegyl2 millió fő
re tehető lakossága hat különböző nyel
vet beszél. Vallásilag is, bárha a több
ség síita muhammedán, jelentős szun
nita, keresztény és párszi kisebbsége
ket találunk, nem is szólva az iszlám 
szúfí és bakai irányainak képviselői
ről. Közös faji hagyománynak nyo
mát is alig lelhetjük fel köztük : ta
lán az angolt kivéve, nincs még egy 
faja a világnak, amely nagyobb vér
keveredést tüntetne fel, mint a perzsa. 
S mégis, egyik más ázsiai országnak 
sincsen régibb kormányzati tradíciója 
és egyik sem szenvedett kevesebbet 
belső viszályoktól, mint Perzsia. Az 
átlagos perzsa, bármi legyen is faja, 
vagy hite, elsősorban mindig perzsa 
marad, s ha sokat is tűrt, szenvedett 
rossz kormányzat alatt, mégsem haj
landó azt szomszédainak talán jobb

kormányzatával felcserélni. Ez a ma
gyarázata annak a történelmi jelen
ségnek is, hogy az arab hódítást sem 
— amely pedig gyökeres változást 
hozott a perzsáknak úgy hitükben, 
mint nyelvükben — könyvelhette el 
az iszlám akkora győzelemnek, mint 
az arab félsziget meghódítását, mert 
a perzsa befolyás az Abbászidák alatt 
oly erősen ütötte rá bélyegét az arab
irodalomra és művészetre, valamint 
politikai és vallási rendszerükre, hogy 
soha hódított gyorsabban és gyöke
resebben nem hódította meg hódítóját, 
mint a perzsa az arabot.

Társadalmilag Perzsia népessége 
három rétegből áll : a városlakókból, 
a parasztokból és a nomádokból. Az 
első réteg a nemességet, a, földbirto
kos osztályt, a kereskedőket, a kor
mánytisztviselőket és a kézműveseket 
foglalja magába. Közülök a nemesek 
és a földbirtokosok jórészt vagy Eu
rópában nevelkedtek, vagy legalább-
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is bizonyos időt töltöttek el o tt: kö
zülük való a nyugaton található átla
gos perzsa. Az európai és amerikai 
egyetemeken található perzsa diák 
nem zárkózik el úgy környezetétől, 
mint a többi keleti diák, sőt azzal 
hamarabb összevegyül, mint akár
hány európai a külföldi országokban. 
S ez az alkalmazkodó képesség talán 
a legjellemzőbb sajátsága a perzsák
nak, amelyet megtalálunk kereske
dőik, s leginkább kézműveseik között, 
akik bámulatos gyorsasággal sajátí
tották el a modern gépek kezelését. 
A parasztok munkájukban kitartók, 
türelmesek, szelidmodorúak és ven
dégszeretők az idegenek iránt. Az or
szág gyér vízmennyiségét náluk gaz
daságosabban alig tudná bárki is fel
használni, mint azt a fensík szőllői 
és gyümölcsösei igazolhatják, ame
lyek a Provencenak is dicséretére 
válnának. A nomádok áldása s egy
úttal átka is Perzsiának. Áldása, mert 
testi tulajdonságaiknál fogva az or
szág legjobb erőforrásai, viszont átka 
is, mert a falusiakat és az utazókat 
támadásaikkal állandó nyugtalanság
ban tartják, csak az utóbbi években 
sikerült őket valamelyest megrend- 
szabályozni. A gazdasági élet sokat 
köszönhet nekik, mert a nomádok 
termelik jórészt a perzsa ipar és ki
viteli kereskedelem nyersanyagait : a 
gyapjút és a nyersbőrt, valamint a 
mézgát és a gubacsalmát. Tőlük függ 
a városok hússal való ellátása is. A 
hegyi erődítményekben tanyázó törzs
főnökök szikár testalkatukkal, nap
barnított arcukkal, héjjá szemű tekin
tetükkel olyan embertípust képvisel
nek, amely Nyugaton már kihalt, de 
Keleten aligha fog egyhamar eltűnni. 
De bármilyen társadalmi osztályhoz 
tartozzék is a perzsa, valamennyiüket 
emelt főtartás jellemzi és a személyi 
méltóság érzete tölti el, amely náluk 
teljesen független az anyagi körül
ményektől.

A világnak kevés országa volt 
szemtanúja annyi vallás születésének

és virágzásának, mint Perzsia. De 
nem is csoda, hiszen az árja és a 
sémi művelődési körök közti fekvé
sénél fogva mindakét oldalról nagy 
vallási eszmeáramlatokat fogadott be, 
de ezeknek mindig sajátos iráni jel
leget adott. Az irániak legrégibb val
lása a mazdicinizmus, vagy magia- 
nizmus volt: prófétája a Kr. e. VI. 
évszázadban Kyros, Kambyses és 
Dareios uralkodása alatt élt Zoroaster 
(Zarathustra, Zerdust) volt, akiről zo- 
roastrianizmusnak is nevezik e hitet. 
Alapja : a világot teremtő, egymással 
szembenálló két szellemben való hit, 
ezek Ahuramazda, aki minden jót és 
Ahrimen, aki minden rosszat terem
tett ; a két hatalom az idők kezdete 
óta szakadatlan küzdelemben áll egy
mással. A Jó hatalmát a Fény kép
viseli, különösen a Nap és más égi
testek fénye, ezek helyettesítője és 
jelképe a földön az égő tűz. A Go
nosz szellemét a Sötétség képviseli. 
Tehát helytelenül nevezik Nyugaton 
Zoroaster követőit napimádóknak, 
vagy tűzimádóknak. A fényt és a 
tisztaságot imádják, de nem a Napot. 
Ez nyilvánul meg erkölcsi felfogásuk
ban is, amely hármas tisztaságon : a 
gondolat, a szó és a cselekedet tisz
taságán alapul. — Szentkönyvük az 
Áveszta, amely különböző korú Írá
sokból áll, de egyikök sem régibb 
Zoroaster koránál. E hit követői csak 
Perzsiában és Indiában élnek. Per
zsiában gebrnek nevezik őket, Indiá
ban pedig — ahol főleg Bombayban 
élnek és kereskedelemmel és bank
üggyel foglalkoznak — pársziknak. 
Egészen sajátságos szertartásuk a 
halottak eltemetése. Hogy a föld és 
a tűz tiszta elemeit a holttestek ne 
szennyezzék be, ezeket a dakhmók- 
ban („a csend tornyaiban“) elhelye
zett vasrácsokra teszik, mígnem hú
sukat vagy a ragadozó madarak falják 
fel, vagy a Nap sugarai perzselik el. 
A visszamaradó csontok a rács alatti 
gödörbe hullanak, ahonnan később 
földalatti üregekbe viszik el. Iff* l



376 A F Ö L D G Ö M B

A Szászánidák korában (Kr. u. 
226—641) a kereszténység is elterjedt 
Perzsiában. Alii. században több mint 
20 püspökség volt Mezopotámiában 
és Perzsiában ; még az V. században 
is Rájj, Rísápur, Mérv és Hérát vá
rosok püspöki székhelyek voltak.

Egyidejűleg a kereszténység el
terjedésével hódított tért a rnenicheus 
vallás, amely részint a zoroastriánis- 
muson, részint a kereszténysé
gen alapult és különösen á világ- 
egyetem kettős (dualistikus) felfogását 
hangsúlyozta. Alapítója: Mani a hires 
szászánida uralkodó /  Bahrám Gúr 
alatt hirdette tanait, mígnem ez az 
uralkodó Kr. u. 274-ben barbár mó
don ki végeztette. Ez a vallás nemcsak 
Perzsiában terjedt el, hanem Közép- 
ázsiában is egész Kínáig, sőt Nyuga
ton is akadtak követői a XIII. szá
zadbeli albigensekben. Egészen a leg
újabb időkig erről a vallásról nem 
tudtunk többet, mint azt, ami Szent 
Ágoston és más egyházatyák iratai
ban foglaltatott róla, '  akik e tanokat 
cáfolták. A XX. század folyamán 
azonban maguktól a manicheusoktól 
származó kínai és ó-perzsa nyelvű 
írásokat is fedeztek fel : ezek megle
hetősen tiszta képét nyújtják e vallás 
rendszerének.

A Kr. u. VI. században Kaj Ku
bád uralkodása alatt lépett fel egy 
M izdak  nevű vallási reformátor. Ta
nyásai teljesen szocialisztikus jelle
gűek voltak: azt követelte, hogy a 
világ gazdagságát mindenki között 
egyenlően osszák fel. Hamarosan sok 
követője akadt, s valószínű; hogy ez 
a mozgalom igen gyorsan elterjedt 
volna, ha prófétája nem ért volna ko
rai véget. Mazdakot ugyanis társainak 
egy csoportjával együtt Kaj Kubád 
király lakomára hívta meg, amelyen 
azután álnokul legyilkoltatta őket. — 
Tanításaiból jelenleg nem tudunk töb
bet annál, amit ellenségei irataiból 
ismerünk.

De mindezek a vallások jóformán 
elenyésztek az iszlám térhódításával.

Midőn a Kr. u. VII. században az 
arabok meghódították Perzsiát, vá
lasztásukra bízták, hogy muszlimokká 
térnek-e át, vagy pedig megtartják-e 
őseik hitét, bizonyos fejadó fizetése 
mellett. A lakosság zöme áttért az 
iszlámra, a többiek jórészt Indiába 
menekültek Délkeletperzsián keresztül 
és Gujaratban telepedtek meg. Zoro
aster követőinek egy jelentéktelen tö
redéke azonban Perzsia különböző 
részeiben m aradt: számuk manapság 
mintegy 8000 lélekre tehető s főleg 
Kirmán és Jezd városokban élnek.

Alighogy az iszlám teret hódított 
Perzsiában, a muszlimok nagyszámú 
szektára bomlottak széjjel. A korai 
iszlám minden vallási vitája egy kér
dés körül forgott : hogy ki legyen 
Muhammed próféta jogszerű utóda. 
Maga a próféta is megjósolta, hogy 
az iszlám 73 szektára fog osztani. 
Eleinte e szekták semmiféle dogma
tikai vagy ethikai kérdésben nem kü
lönböztek egymástól, hanem tisztára 
a próféta utódjának kérdésében vol
tak egymástól eltérő nézeten. Az or
thodox muszlimokat, akik elfogadják 
az összes medinai, damaszkuszi 
(Omajjád) és baghdádi (Abbászida) 
khalífákat Muhammed jogszerű utó
daiul szunnitáknak nevezzük, mert 
az orthodox szunnához, azaz hagyo
mányhoz ragaszkodnak ; idetartoznak 
az arabok, jórészt a berberek, a tö
rökök és az afgánok. A másik irány
zat, amelynek főleg a perzsa musz
limok a képviselői, siila néven isme
retes. Ez a név a „Sí’at Ali“ (Ali pártja) 
elnevezés rövidítése, amely onnan 
ered, hogy a síiták Alit, a negyedik 
khalífát, aki egyben Muhammed pró
féta unokaöccse és veje volt, tartják 
a próféta egyedüli jogszerű utódjának; 
ezért — felfogásuk szerint — egyedül 
Ali leszármazóit lehet elfogadni imá- 
mokul, tehát az iszlám szellemi ve
zetőiül. A síita perzsák, akik imámi- 
táknak is nevezik magukat, azt tart
ják, hogy az igazhivőknek minden 
időben az imám az egyedüli hites
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szellemi vezetője : őt elismerni az igaz 
hit lényeges részének nyilatkoztatták 
ki. A síiták többsége azt tartja, hogy 
Alival kezdődően 12 imám volt egy
másután ; a tizenkettedik imám eltűnt 
Kr. u. 873 körül, de még ma is élet
ben van s bárha az emberek szemei 
elől elrejtve él, követőinek világi ügyeit 
állandóan irányítja s az idők teljes
ségében látható alakban fog vissza
térni az emberek közé, hogy helyre
állítsa a sí'a-hitet és a világot meg
töltse igazsággal. A síitáknak ez a 
Messiása tehát történelmi személy, 
aki valóban élt a földön, csupán — 
követőinek hite szerint — nem halt 
meg. Ettől eltekintve, minden egyéb 
tekintetben a síiták csaknem teljesen 
ugyanazon hitelveket vallják ésugyan- 
azt a, rituálét követik, mint a szunni
ták. Ők is ötször imádkoznak napjá
ban ; ők is betartják Ramadhán ha
vában a böjtöt napkeltétől napnyug
táig ; ők is kötelességüknek tekintik a 
hádzsot, azaz hogy életükben egyszer 
elzarándokoljanak Mekkába. De a síi
ták ezenkívül elzarándokolnak imám- 
jaik sírjaihoz is és ezeket a zarándok
latokat fontosabbaknak tartják a mok
kái zarándoklatnál is. A legérdemle
gesebbnek tartják elzarándokolni Hú
szain sírjához, Ali fiáéhoz, aki az iráki 
Kerbela mellett halt mártírhalált. Ezért 
minden síita kegyes kívánsága az, 
hogy Kerbelában temessék el őt s 
évről-évre ezernyi holttestet szállíta
nak oda Perzsia legtávolabbi részei
ből is.

A síiták egy ága azt tartja, hogy 
csak hét imám volt. Ez ághoz tartoz
nak az iszmáililák, akik aszaszinok 
(nevük a hasis szóból származik, a- 
mellyel bőségesen éltek) néven a XII, 
és XIII. században egész Perzsiát 
rémületben tartották. Szíriában a ke
resztes hadaknak is meggyűlt a ba
juk velük.

A XIX. század közepe táján új 
próféta támadt Perzsiában, aki „Báb“- 
nak (arab szó, a. m. kapu) hívta ma
gát, azaz : az igazhivők és a rejtett

Imám közötti érintkezés kapujának, 
akinek nevében akarta az iszlámot 
gyökeresen újjáalakítani. Csakhamar 
nagyszámú követője akadt, akik há
tuknak hívták magukat. Minthogy fő
céljainak egyike a síita papság vissza
éléseinek leleplezése volt,, ezek ter
mészetszerűleg ellenségüknek tekin
tették őt és ösztönzésükre 29 éves 
korában 1850-ben kivégezték. Halá
lának körülményei és a kivégzésekor 
tanúsított hősiesség óriási mértékben 
megnövelte a bábík számát. 1852-ben 
őket vonták felelősségre egy Nászir 
ed-dín sáh élete ellen elkövetett me
rényletért és a legborzalmasabb kín
zásoknak vetették alá őket, sokan 
vértanúhalált is haltak. Ezek közt volt 
Kurrat-ul-Ajn asszony, aki szép, rög
tönzött verseket szavalt, miközben a 
vérpadra hurcolták. 1864-ben az ősz- 
szes bábíkat kiűzték Perzsiából és 
végül is megengedték nekik, hogy a 
sziriai Akkoban telepedjenek le. 
Időközben Báb tanítványainak egyike: 
Bahá Alláh lépett fel azzal az igény
nyel, hogy ő az igazi'próféta, akinek 
a Bab csupán előhírnöke volt és a 
Báb tanításait egyetemes világvallássá 
változtatta. Követőinek — akik ba
káiknak  hívják magukat — élén ma 
Abbász efendi áll, Bahá Alláh déd
unokája, aki Haj fában székel és kö
vetői közé számíthat sok férfit és nőt 
a világ minden tájáról. Bahá Alláh 
kiküszöbölte vallásából mindazon tan
tételeket, amelyeket a Báb még meg
tartott az iszlámból. A legmagasabb 
eszmények megvalósítására és a ke
reszténység, zsidóság, buddhizmus, 
szabadkőművesség és teozofia leg
jobb irányzatainak összefoglalására 
törekedett. Végcélja a világbéke meg
valósítása e vallás elfogadása által, 
amely vallásnak se papsága, se szer
tartásai nincsenek. A bábizmus ma 
már jóformán .megszűnt létezni, a 
bahá‘íknak ellenben kiterjedt közös
ségeik vannak Perzsia minden na
gyobb városában. Riza Pehleví sáh 
vallásilag türelmes uralkodása alatt a
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bahá'ík ma Perzsiában szabadon vall
hatják elveiket és gyakorolhatják val
lásukat

Perzsiának a Közelkelet és a Tá
volkelet közötti földrajzi fekvéséből 
következik tehát, hogy a világvallá
sok áramlatai mind keresztülhaladtak 
rajta. Népének magas műveltségi fo
kára vall azonban, hogy £ vallásokat 
egyetemes tartalommal megtölteni és 
más világvallásokkal egyeztetni igye
kezett, amint azt a manicheismus és 
az iszlám újabb alakulásai .(bábiz
mus, bahá‘izmus) taiipsit-ják.

IV. -

Vegyük szemügyre végül Perzsia 
gazdasági viszonyait is.

Az ország túlnyomórésze száraz 
és köves. Az utazó zord fensikokat 
szel át és kopár sziklahátakon kúszik 
fel és a tél kivételével Perzsia a nap, 
a szél és a por országa. Faunája kö
rülbelül megegyezik Szíria és Kisázsia 
faunájával. Fákat csak egy-egy falu
ban, vagy forrás körül találunk. De 
tüstént megváltozik a kép, mihelyst 
leszállunk a Perzsa Központi bensik- 
ról a Káspi-tó partjára. Mert a tó déli 
partja egyetlen nagy erdőség, amely 
az Elburz északi lejtőjére is telhúzó
dik. A tájkép változása jóformán át
menet nélküli: emitt még kopár ka
vicsos puszta van, amelyet a szél sö
pör végig, de innen pár óra járásnyira 
már sűrű tölgy- és bükk-erdőben já
runk. Az erdőgazdaság termékei mel
lett e vidék főterménye a rizs, amely
nek a tópart talaja és vízbősége na
gyon kedvez s különösen Gílári és 
Mázenderán tartományokban olyan 
mennyiségben terem, hogy bőven jut 
a helyi szükséglet kielégítésén felül 
kivitelre is, elsősorban Oroszországba. 
A rizs egyúttal a lakosság főtápláléka 
is. Ugyancsak ez északi erdős zóná
ban, de ezenfelül Középperzsiában 
is sikeresen termesztenek gyapotot is. 
Feldolgozó iparának központja Má- 
zendeián tartománvban, Barfrusban

van. A legfontosabb gabonaneműek 
a búza és az árpa. A túlságosan ned
ves éghajlatú káspi tartományok ki
vételével az egész országban megte
remnek, ahol mesterséges öntözés, 
vagy a „dry farming“ néven ismeretes 
száraz gazdálkodás lehetővé teszi. 
Száraz esztendőkben persze a hozam 
oly gyenge, hogy az éhség veti előre 
árnyékát. A szakértők nagy jövőt jó
solnak Perzsia dohánytermelésének. 
Háromfajta dohányt ültetnek : 1. a  
iumbáku néven ismeretes hires vizi- 
pipa-dohányt, különösen Síráz kör
nyékén, 2. a tulun néven ismeretes 
cigarettadohányt a Káspi-tó mellékén 
Rest és Barfrus közelében, 3. a csu
hák nevű, közönséges pipákba hasz
nált, kézzel zúzott dohányt.

Még nem is régen Perzsia egyik 
legfontosabb kiviteli cikke az ópium 
volt: 20°/„-át az ország egész kivite
lének — a petróleumot nem számítva 
bele — az ópium szolgáltatta, amelyet 
a 26 tartomány közül 18-ban termesz
tettek. De mióta a közelmúltban Per
zsia elfogadta az ópiumtermelést kor
látozó nemzetközi megállapodásokat, 
kivitele rohamosan visszafejlődött: az 
1927-28. pénzügyi évben már csupán 
4.1 °/o*át tette az ország egész kivite
lének. A kormány azóta mindent el
követett, hogy más termelési ágak 
(búza, selyem, dohány, gyapot, cu
korrépa és cukornád, tea, len, ken
der, gyümölcs) fellendítésével segítsen 
a lakosságnak ama rétegén, amely 
eddig az ópium előállításával foglal
kozott, de természetszerűleg a mes
terséges öntözés és a közlekedés még 
mindig sok kivánni valót hagy hátra.

A legősibb és valóban nemzeti 
termelési ágak egyike a bortermelés. 
A  borkészítés felfedezését a hagyo
mány az egyik legendás uralkodó
nak : Dzsemsidnek tulajdonítja. Ez a 
király a rege szerint téli használatra 
nagy kőkorsókban szőlőt tett el, amely 
megerjedt s minthogy ilyen állapotá
ban mérgesnek tartották, félretették, 
A hárem egyik szépét betegség gyö
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törte, amely elől a halálban akart 
menedéket keresni és megitta a meg
erjedt szőlő levét, de mikor felébredt, 
nagy bámulatára egészsége helyre
állt. Midőn Dzsemsid meghallotta a 
jó hirt, maga is ivott az italból, a- 
melynek élvezete ettől kezdve terjedt 
el. E monda emlékére a perzsák még 
ma is „édes méreg“-nek hívják a 
bort. Költőik halhatatlan szépségű 
verseikben örökítették meg a bor él
vezetét, különösen a világhírű Omar 
Khajjám, aki „Rubájját“ című négy
soros verseiben valósággal apotheo- 
sist emelt neki. Az egész országban 
ültetnek venyigéket, de csak a nem- 
muszlimok (párszik, örmények, zsi
dók) foglalkoznak a bor előállításá
val. A legjobb minőségű boruk a sí- 
rázi: íze a sherryéhez hasonlít. Sző
lőből nagy kivitelük is van Oroszor
szágba, különösen a kismis néven 
ismert édes, vékonyhéjú és csaknem 
magtalan fajtából, amely szárított 
alakban szebze néven kerül forga
lomba. Számos más gyümölcsfajtá
ból is jelentős termése van Perzsiá
nak, így gránátalmából, mandulából, 
dióból, pisztáciából, barackból, kör
téből, fügéből, narancsból és dinnyé
ből, de a legfontosabb a datolyater
més, amely úgy az északi, káspi ló
parti tartományokból, mint a déli, 
perzsa öbölmenti területekről szár
mazik s jelentős, mintegy 100.000 
tonnára tehető évi kivitele is van.

A perzsa mezőgazdaságnak a 
tudományos gazdálkodási módszerek 
bevezetésével nagy jövője lehet. Pa
rasztjának intelligenciája áll olyan 
magas fokon, mint a Közelkelet bár 
mely országának földmivelőjéé ; föld- 
birtokosai is haladók és felvilágosul
tak. A mesterséges öntözés fejleszté
sével nagyot lehelne lendíteni a me
zőgazdaságon, mert ma még sok 
százezer acre-nyi terület hever meg- 
műveletlenül a vízhiány miatt.

De Perzsiának világgazdaságilag 
a legfontosabb terméke a petróleum. 
Felfedezése William Knox d’Arcy

nevéhez fűződik, aki Ausztráliában 
nagy vagyonra tett szert az arany 
termelésével és 1901-ben az akkori 
perzsa sáh részéről kizárólagossági 
joggal engedélyt nyert petróleum ki
aknázására egész Perzsiára, kivéve a 
káspi tómenti öt tartományú Az en
gedmény 60 esztendőre szólott és 
mintegy 1,260.000 km2-nyi területre 
terjedt ki. D'Arcy vállalkozása éve
ken át sikertelen maradt s miután 
saját vagyonából több mint 300.000 
fontot áldozott rá, fel akart hagyni 
vele. Ekkor segítségére sietett Lord 
Strathcona és a „Burmák Oil Com
pany“ és fáradozásaikat végül is si
ker koronázta : hét évvel az enged
mény elnyerése után, 1908 május 
26-án a bakhtiári halmok egy elha
gyatott völgyében : Majdán-i-Naftun- 
ban a fúró kemény sziklában akadt 
meg és olajra talált. Az ekként fel
fedezett olajmező megmunkálásához 
friss tőke volt szükséges : ennek elő
teremtésére 1909 április 14-én meg
alakult Londonban az „Anglo-Per- 
sian Oil Company Ltd.“ 2.000.000 
font alaptőkével, amely újabb rész
vénykibocsátásokkal hamarosan meg
növekedett. 1917—18-ban főleg Wins
ton Churchill ösztönzésére az angol 
kormány is érdekeltséget vállalt a 
társaságban, 199.000 font névértékű 
első adóssági kötvényt vásárolva 
meg, majd ezt követőleg 1919-ben 
3,000.000 font névértékű rendes rész
vényt is jegyzett. Ma a társaság tő
kéje 2,400,003 fontra rúg, évi terme
lése 6,000.000 tonna körül mozog. 
Három olajmezője van : legfontosabb- 
juk a meszdzsid-i-Szulajmáni (Sala
mon temploma) egy régi zoroasteri 
tűzoltár közelében Khuzisztán tarto
mányban, Suster városától 56 km.- 
nyire délkeletre; a másik ettől 64 
km-nyire délkeletre Neft Kel közelé
ben ; a harmadik pedig Neft Kháne 
közelében, Baghdádtól 160 km.-nyíre 
északkeletre. A meszdzsid-i-szulaj- 
máni mezőkön nyert petróleum fino
mítására Abadanban, Baszrától ke-
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Jetre a Satt-al-Arab két ága között 
modern finomítót létesítettek, ahová 
2 40 km. hosszúságú csőhálózat ve
zeti az olajat dombokon és sivata
gon kérésziül ; hogy a csövekben az 
olajat mozgásban tartsák, egymástól 
48 km-nyi távolságban négy hatalmas 
szivattyúzó állomást építettek. Aba
dan közelében kikötőt, is'-építettek, 
amelyben az olajat tankhajókra rak
ják. A társaság tevékenysége .-meg
változtatta a környék egész földrajzi 
képét. Az addigelé sivatagi területen 
néhány év aiatt 50.000 lakosú ipar
város keletkezett Aftadanban, a mo
dern technika minden vívmányával 
felszerelve. A Meszdz'sid-i-Szülejmán 
közelében elterülő kopár halmokon 
és kietlen völgyekben mintegy 510 
km2 területen ma 30.000 főnyi né
pesség lakik, amely a nyugati civi
lizáció minden áldását élvezi : első
rendű útjai és kis vasútja, villanyvi
lágítása, kitűnő lakóházai, távirója, 
távbeszélője, rádiója, iskolái és kór
házai vannak. Akhvázban is a tár
saság a saját költségére létesített is
kolákat és kórházakat, s az egész 
területen mintegy 2560 km-nyi hosz- 
szúságú úthálózatot épített.

Perzsia egyéb ásványi kincsei 
ma még kiaknázatlanok. Az Elburz 
bővelkedik alluviális arany ban (fő
leg a Nísápur és Meshed közötti he
gyek), ólomban, cinkben és rezben 
(Kirmán, Jezd és Kásán között), hi
ganyban (Zár Suran falu közelében, 
Tebríztől délkeletre és kobalt ban (Ká- 
sántól keletre). Jezdtől keletre érté
kes uaserctelepre is bukkantak. Dél- 
perzsia miocén-kori telepei gipszben 
és kősóban bővelkednek, közöttük 
kénlerakodások is gyakoriak. A drá
gakövek közül említést érdemel a 
Knh-i-Jákút („Rubinthegy“) rubinija 
Meshed közelében, valamint a Nísá- 
purtól északnyugatra fekvő Maadán 
falu türkiszbányái, amelyek termelé
sét a XIX. század végefelé európaiak 
szervezték újjá.

Ha eltekintünk az Anglo-Persian

Oil Company által létesített ipartele
pektől és a kormány által az utóbbi 
években felállított gyapot- és cukor
feldolgozó gyáraktól, Perzsia ipara 
ma még háziipari jellegű. Legfonto
sabb ága a szőnyegszövés. Eredete 
igen régi múltba nyúlik vissza, ami
kor Perzsiát pásztorkodó és nomád 
népek lakták. Az ország hideg téli 
éghajlata folytán a nomádok szüksé
gét érezték annak, hogy sátoruk pad
lóját valami meleg és vastag anyag
gal fedjék be, amelyet azonban fel 
is lehessen göngyölíteni és becsoma
golni tavasszal, amidőn a nomád fel
szedi a sátorfáját és tovább vándo
rol. Ecélra juhának gyapjából sző
nyeget szőtt, amely a szükségnek 
megfelelően kezdetben kicsiny volt. 
Mikor azután a nomád népesség fal
vakba és városokba települt, agyag
ból vagy napégette téglából építette 
fel házát. Minthogy az épületfa a fá
ban szegény országban ritka volt, 
agyagból készítette padlóját is, de 
mivel ez a száraz éghajlat folytán 
könnyen felpattogzik, befedésére va
lami meleg, tiszta és tartós anyagról 
kellett gondoskodnia, mely faltól falig 
ér. így született meg a szoba egész 
padlóját beburkoló nagy szőnyeg. S 
mivel a perzsa szereti a díszítést, a 
szint, az ékességet, szőnyegeiket is 
művésziesen dolgozták ki. Lassan
ként a szőnyegszövés nemzeti ipa
rává lett Perzsiának, amelynek hír
neve messze országokba is eljutott. 
Ma már akkora a kereslet a perzsa 
szőnyeg iránt, hogy az országban 
szőtt szőnyegek kilenctizedrészét szál
lítják külföldre.

A perzsa szőnyegeket két cso
portra : a törzsi és a városi szőnye
gek csoportjára oszthatjuk. A törzsi 
szőnyegeket nomád, vagy letelepült 
törzsek szövik, mint a balucsik, a 
kasgaik, az afsarik, a lurok, a kur- 
dok és számos Tebríztől északke
letre és a hamadáni síkságon tanyá
zó török törzs. Az egyes törzsi cso
portok szőnyegei jellemző ismérveik
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nél fogva könnyen megkülönböztet
hetők egymástól. Váltakozó nagysá
gúak, de ritkán hosszabbak 7 lábnál 
és szélesebbek 4.5 lábnál. Mintáza
tuk mértani és aránylag egyszerű : 
egy s ugyanazon motívumok és szín
kombinációk ismétlődnek meg ugyan
azon törzsi csoport szőnyegein. Per
sze alig találni két teljesen egyforma 
darabot, mert a szövők egyénisége is 
érvényesül a munkánál. Sokban kü
lönböznek tőlük az ú. n. városi sző
nyegek. Kis műhelyekben készülnek 
egy usztádh (szövőmester) felügyelete 
alatt, akinek 2—20 szövőszéke van. 
A szövőmunkások rendesen gyerme
kek. A törzsi szőnyegektől eltérőleg 
a városi szőnyegek a legváltozato
sabb mintázatúak és színezésűek. 
Minden szőnyegen rajta van a törzs, 
vagy város neve, ahol szőtték. Hét 
szőnyegközpontja van Perzsiának : 
Tabriz, Hamadán, Szultánábád,Mes
hed, Kirmán, Kásán és Síráz. E vá
rosok homályos bazáraiban és bolt
íves karavánszerájaiban kerülnek el
adásra a törzsi és a városi szőnye
gek : ott találkozik eladó és vevő és 
egy csésze tea mellett órákhosszat 
alkudoznak egy-egy szőnyegre

Perzsia szőnyegkivitelének évi át
lagban mintegy 3 millió angol font 
az értéke. A szőnyegek forgalomba- 
hozataia olyként történik, hogy Eszak- 
és Középperzsiából a rakományokat 
Batumba s onnan a Fekete tenger 
és a Földközi tenger kikötőibe szál
lítják, vagy Baghdádon át Baszrába 
és onnan tengeren küldik a Szuez- 
csatornán keresztül Nyugatra : Kelet- 
és Délperzsia szőnyegeit pedig kara
ván szállítja Duzdabig, a beludzsisz- 
láni vasút végállomásáig, ahonnan 
Karachiba vagy Bombay be kerülnek, 
vagy pedig karavánnal küldik Bender 
Abbászba vagy Busírba, ahonnan 
tengeren szállítják tovább a Szuez- 
csatornán keresztül. A világ három 
főelosztó piaca Konstantinápoly, Lon
don és New York. Közülük New York 
látja el az Egyesült Államokai, Lon

don és Konstantinápoly a világ többi 
részét. A háború előtt Konstantiná
poly jóval fontosabb szőnyegpiac volt, 
mint London, a háború óta azonban 
részint az orosz kikötők lezárása a 
forradalom következtében, részint a 
görögöknek, örményeknek és zsidók
nak a Levantéról való kivándorlása 
és a bizonytalan törökországi helyzet 
folytán London ragadta kezébe a ve
zetést.

Perzsia külkereskedelmének irá
nyait a lakosság földrajzi eloszlása 
szabja meg. A népesség kétharmada 
a Kirmánsáh-Iszfahán-Birdzsend (az 
afgán határon) vonaltól északra la
kik, azon a területen, amelyet az 
1907. évi angol-orosz egyezmény az 
orosz érdekszférába utalt: ott tehát ad
va van az oroszokkal való kereskedés 
lehetősége. Az ország többi része vi
szont a Perzsa öböl kikötőin át érintke
zik a külvilággal: külkereskedelmük ja
varészt Nagybritanniába és az Egye
sült Államokba irányul. Az Oroszor
szággal való külkereskedelem azon
ban a forradalom következtében ha
nyatlásnak indult s az így támadt 
vacuumot az angolok igyekeznek be 
tölteni. Ezt bizonyítják a statisztikai 
adatok is : ezek szerint 1913 és 1930 
között Nagybritannia részesedése az 
ország egész behozatalának 27° 0-áról 
38%-ára, egész kivitelének pedig 12 
%-áról 35%-ára emelkedett, — ezzel 
szemben Oroszország részesedése 
az egész behozatal 55%-áról 36°/o- 
ára s az egész kivitel 66°/o-áról 10 
%-á.ra csökkent ugyanazon idő alatt.

Talán a legszembeszökőbb vál
tozás ment végbe Perzsia közlekedé
se terén. A kezdetleges karavánke
reskedelem jóformán néhány év le
forgása alatt változott át modern, 
gyors közlekedéssé. A középkorban 
a karavánkereskedelem megkönnyí
tésére -számos kőutat és hidat épí
tettek, ezek egynémelyike ma is 
használatban van. A XVIII. és XIX. 
században nem fordítottak gondot 
rájuk s jórészük teljesen leromlott
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Ennek volt köszönhető, hogy még a 
XX. század elején az utasok posta
lovakon utaztak egyik relais-állomás- 
tól a másikig, az árúkat pedig 
karaván szállította. Az új utak épí
tésével azután gyorsan elterjedt a 
motorszállítás, amely hamarosan 
átalakítja az ország gazdasági képét 
sőt politikailag is jótékony hatású 
lesz, mert a legtávolabb eső periféri
ákon is biztosítja a központi kor
mányhatalom intézkedéseinek érvé
nyesítését. Ez utakat eleinte,’ a világ
háborút megelőzően, tisztára magán- 
vállalkozás létesítette.: az oroszok 
építették a Pehleoí (azelőtt Emeli)— 
Kazüin — Teherán — Hamadán-utat, 
angolok építették a Teherán—Kum— 
Szultánábád-utat. A világháború alatt 
és után 1916—19 között az angol ka
tonai hatóságok építettek egész sereg 
új utat a nagyobb városok és a ki
kötők között. 1921 óta a kormány 
vette kezébe az útépítést és 1926 
február 8-án minden belföldi útvámot 
és forgalmi illetéket megszüntetett. 
Jelenleg is mintegy 9300 km. hosszú 
autóútja van Perzsiának. Ha ezek 
minőségileg nem is hasonlíthatók 
össze a nyugati utakkal,* mégis leg
alább egész éven át használhatók.

1928-ig Perzsiának csak 431 km. 
hosszú vasútja volt. A„hálózat“ három 
vonalból állott: az orosz császári kor
mány épí ette 136 km. hosszú vonal 
Dzsulfátói Tebrízig, az indiai kormány 
építette 167 km. hosszú vonal a 
beludzsisztáni határon fekvő Mirjaioa- 
tól Duzdabig és egy, az Anglo-Per- 
sian Comoany által épített 64 km. 
hosszú vonal az olajmezőkre. Hogy 
a Franciaországnál háromszor na
gyobb területű Perzsiában miért ma
radt el ennyire a vasútépítés, azt az 
ország domborzati viszonyai magya
rázzák meg. Minden, a partoktól be
felé, vagy az országon keresztülve
zető vonalnak 900—1200 m. magas 
hegyláncon kell áthaladnia, a fensi- 
kon pedig sivatagi vagy félsivatagi 
területeken kell megépülniük, amelyek

gazdasági jövője nagy és költ
séges öntözőművek megépültétől, 
vagy ásványi kincsek felfedezésétől 
függ. De amióta Riza Pehlevi sáh 
megszilárdította az ország belső rend
jét, e téren is sok történik. így elha
tározták egy, az országot délre át
szelő, a Káspi /ótól a Perzsa öböl 
partjáig vezető transzperzsiai vasút 
megépítését. Hogy külföldi kölcsön 
felvételét elkerüljék, 1925 májusában 
a kormány felhatalmazást kapott, 
hogy minden behozott cukorra és 
teára monopólium alakjában adót 
vethessen k i: eként évente több mint 
1,000.000 angol font áll rendelkezés
re vasútépítési célokra. 1927 február
jában a kormány nekilátott a munká
nak és amerikai mérnökök közremű
ködésével elkészítette egy Bender 
Sdhtól (a Káspi tó mentén) Bender 
Sáp űrig (a Perzsa öböl mentén) ve
zető rendes nyomtávú vasút tervét. 
Habár a Káspi tó mentén Pehleoí ben 
jól megépített kikötő áll a kormány 
rendelkezésére, az ottani igen erős 
orosz befolyás elkerülésére mégsem 
ezt, hanem az Ásuráda-öböl keleti 
partján fekvő Bender Sáht válasz
tották északi végpontul. Hasonlóké
pen választották az angol befolyás 
elkerülésére Bender Sápurt déli vég
pontnak Muhammera helyett, mert 
az iráki kormány egy régebben kö
tött megállapodás értelmében felü
gyeleti jogot nyert a Satt al-Arab per
zsa partján is, az alacsony vízállás 
vonaláig. 1928 áprilisában a parla
ment két szerződést szentesített : az 
egyiket négy német céggel egy Ben
der Sdhtól az Elburz lábánál fekvő 
Áliábádig vivő 130 km hosszú vonal 
megépítésére, a másikat egy ameri
kai céggel, de 20 °/0 brit és 20 % 
francia részesedéssel, egy Bender 
Sapurtól északra Afehudzon át Dizful 
közeiéig vivő 250 km. hosszú vonal 
megépítésére: mindkét szerződés meg
állapodásokat tartalmaz a két kikötő 
megépítésére is. Ezzel együtt a vo
nal építése 40.000.000 angol fontba
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íog kerülni. A tervezett vasútvonal 
-északra halad az Áb-i-Diz folyó 
mentén Khurrámábádlól kb. 64 km.' 
nyíre keletre Lurisztán hegyláncain 
keresztül Burudzsirdig: e szakaszon 
28 km. hosszúságban alagutakat is 
kell építeni. Burudzsird[ó\ kezdve két 
útvonal között is lehet választani: 1. 
vagy Daulatábád, Hamadán és Kaz
ein érintésével vezet a vonal Tehe
ránig, ahogy eredetileg tervezték, 2. 
vagy, ami valószínűbb, egy Daulatá
bád és Hamadán közötti ponttól ha
ladna a vonal egészen Teheránig : 
így 88 km. vonalhosszt lehetne meg
takarítani, de viszont szárnyvonala
kat kell építeni a nyugati városokig. 
Teherántól kezdve a vonal északi 
irányban halad az Elburzon keresz
tül Firúzkúh érintésével a Káspi tó 
partjára: e szakaszon 40 km. hossz
ban kell alagutakat építeni. A vasút 
tervezett teljes hossza kb. 1510 km. 
lesz. A vasút katonai szempontból 
feltétlenül előnyös lesz a perzsa kor
mánynak, mert segítségével köny- 
nyebben tudja megfékezni Délnyugat- 
perzsia lázongó törzseit. Nem ily 
szembeszökő azonban a vasúttól 
várható gazdasági előny. A káspi tar
tományok épületfa-, cukor- és gyü
mölcskivitelüket az olcsóbb vízióiról 
aligha fogják délfelé a Perzsa öbölbe 
terelni. Délen ellenben a vonal ellát
hatja az egész tengerentúlra irányú 
ló kivitelt és az onnan jövő beho
zatalt mindaddig, míg a tervezett 
Hajfa—Baghdád vasút meg nem épül, 
mert ez veszedelmes versenytársa 
lehet a vonal déli szakaszának.

A legmodernebb közlekedőesz
köz is bevonult Perzsiába. A német 
Junkers-művek a Riza Pehlevi sáh 
kormányával kötött megállapodásuk 
értelmében rendszeres repülőgépjára
tokat tartanak fent Teheránból Bagh-

dádba, Busírba és Bakuba. 1930-ban 
pedig az angol Imperial Airways kö
tött megállapodást a perzsa kormány
nyal, melynek értelmében a Brit szi
geteket Indiával összekötő légi útvo
nalat Perzsia déli partvidékén veze
tik keresztül. Az út Londontól Ka- 
rachiig 8000 km. hosszú. Mezopotá
mia elhagyása után az abadani olaj
telepek fölött, majd 112 km hosszú
ságban a Perzsa öböl iszapos part
jai fölött vezet Busírig; onnan 600— 
1200 m. magas hegyláncok kopár 
gerincei fölött visz az 504 km-re fekvő 
Lingehbe, majd az omani félsziget 
csúcsához közel fekvő Kism-szigetre; 
ezután sólerakodásokban gazdag, 
mocsaras part következik a korall- 
szirteken épült Dszeskig, majd he
lyenként homokdűnéktől megszakított 
sík partok fölött visz az út Csáhbár- 
ba, majd a beludzsisztáni határon 
fekvő Gwatar következik magas táb
lahegységével. Onnan újabb mere
dek sziklatömb fölött visz az út a 
48 km-nyire fekvő Pasaiba, majd is
mét mocsaras vidék következik Ka- 
rachiig.

Amiért még egy-két emberöltővel 
ezelőtt hiába fáradoztak az európai 
diplomaták, hiába nélkülözött Vám- 
béry Ármin és annyi más bátor 
utazó, az a gépmadárnak egy csa
pásra sikerült. Irán évezredes biro
dalma megnyílt az emberiség szá
mára. A repülőgép, gépkocsi és va
sút bevonulása uj korszakot jelent 
Perzsia történetében. Ez a korszak 
talán kevésbé lesz hősies és ro
mantikus, mint az elmúlt ezred
évek voltak, de a népben és a 
földben rejlő energiaforrások mun- 
kábaállításával talán áldásosabb lesz, 
mint amazok voltak : áldásosabb 
úgy Irán népére, mint az egész 
emberiségre.
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Könyvek.
K u rt H ie ls c h e r : Deutsch land. — Land

schaft und Baukunst.  280 egészoidalas mély
nyomású kép, Gerhart H auptm ann bevezető 
soraival és Hans Thoma utolsó kézírásos le
velének facsimilijével. — Leipzig, 1931., F. A. 
Brockhaus.

„Landschaft und Baukunst“ picimet visel 
ez a pompás kiállítású képeskönyv s' való
ban, a 280 ábrán  kb. egyformán jut szóhoz 
a táj és az építőművészet. Hegyek é$. völ
gyek, városok és falvak, szűk utcarészletek, 
gótikus dómok sötét hajói, renaissance-vár- 
kastélyok udvarai és régi palriciushézak egy- 
egy hangulatos szobazuga épp olyan tarka 
összevisszaságban jelennek 'meg szemeink 
előtt, mintha a könyv szerkesztőjével .együtt 
utaznánk tájról tájra, az Alpoktól az Északi- 
tengerig, a Rajnától Mazuriáig — végig Né
metországon.

Hielsoher „Deutschland“-ja két dologért 
érdeme! dicséretet Először is nem kis munka 
olyan óriási területről, mint a Német-biroda
lom, a kínálkozó roppant anyagból a 280 
legjellemzőbb képet összeválogatni. Már pe
dig ez a könyv valóban a legjellemzőbbet 
adja mindabból, amit a természet és ember 
alkotott német földön ; egyetlen képe sem fe

lesleges, mindegyik mást mond ; némelyikére 
egy egész táj vagy egy egész kor lelke szó
lal meg. A tájak és korok hangulatának mű
vésziesen mély átérzését tanúsítja nemcsak 
a képek tárgya, hanem sokszor a felvétel 
módja, a beállítás, a távlat, a megvilágítás 
is. Egy-egy szinte már az unalomig ismert 
városképnek, völgyrészletnek, vagy épületnek, 
egészen új szépségeit fedezzük fel az új be
állításban, de természetesen rengeteg olyan 
eddig véka alatt rejtőző szépséggel is talál
kozunk, amely elkerülte a kitaposott nyomo
kon haladó képes munkák szerzőinek figyel
mét.

A könyv másik érdeme technikai termé
szetű: a képek kifogástalan tisztasága és 
plasztikus hatása dicséretére válik a fényké
pésznek is, a  nyom dának is. Nem csoda, 
hogy ez a m unka 24 m árkás ára ellenére is 
edddig 136.000 példányban kelt el.

Lapozgatása közben egyetlen vágyódó 
gondolatunk támad : mikor jelenik meg Ma
gyarországról ehhez hasonló, válogatott ké
peiben a  magyar táj hangulatát hiven é r
zékeltető, kiállí tásában pedig kifogástalan 
szépségű d íszm unka?

Apró közlemények.
A HUDSON BAY VASÚT.

C an ad a  növekvő gazdasági kihasználása 
a vasútépítéssel állott kapcsolatban. Ebből a 
szempontból a legnagyobb jelentősége volt a 
canadai Pacifik vasút megépítésének. Alig
hogy a Pacifik fővonala elkészült, W inn ipeg
ből észak felé, Pas-nak egy mellékágat épí
tettek a fakitermelés legnagyobb canadai kö
zéppontjába, hogy onnan a fa elszállítását 
biztosítsák. A XX. század elejétől kezdve ro
hamos mezőgazdasági fejlődésnek indult nyu
gati tartományok, elsősorban Alberta és Sas
katchewan, igyekeztek a monopóliumot élvező 
és ezt a helyzetét nagyon kihasználó Pacific 
vasút nyomasztó gazdasági tehertételétől meg
szabadulni.  amit csak versenyképen, újabb 
vasútvonalak építésével érhettek el. Ez a meg
gondolás vezette a canadaiakat, amikor egy 
északnak, a Hudson öbölnek tartó vasútvo
nal építését vették tervbe, amely Manitoba 
tartományban a Hudson öböl partján Port 
Nelsonnál végződött volna.

A tervezett vasút építésének előmunká

latait még a világháború folyamán meg is 
kezdették, de azután az építkezéseket kény
telenek voltak szüneteltetni. A háború után 
a terveket beható vizsgálatok után megvál
toztatták és a vasút végállomásának a sokkal 
északabbra  fekvő Churchill-t választották, 
mert an n ak  kikötőjét sokkal mélyebb járatú  
hajók is meg tudják közelíteni. Amint a ter
vet véglegesen elfogadták (1928) menten hoz
záfogtak Churchill kikötőjének megfelelő á t
alakításához és a vasútvonal építéséhez, 
úgyhogy 1929 április 3-án a P ás—Churchill 
közötti 820 km hosszú szakaszt be is fejez
ték (Churchill—P á s—Winnipeg 1573 km). A 
nagv kikötőmedencét és egy nagy dockot 
1933-ra fogják elkészíteni Az új vasútvonal 
és kikötő elsősorban az Európába irányuló 
fa- és gabonaszállí tást fogja szolgálni. Ter
mészetesen a rendszeres hajóforgalom évente 
csak 130— 150 nappal számolhat (junius kö
zepétől legfeljebb október végéig), de a ga
bonakereskedelem úgyis időszakos jellegű. 
Hogy a szállítás idejének beálltéval a m un
kát minden fennakadás nélkül tudják végezni.



Loches : A St.-Ours templom
(Hiaváls A.. A Loire völgye és várkastélyai ) A  to u rs i székesegyház.
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70, tábla. A FOLDGOMB II. 10.

A „Pavillon H enri IV.“ kastély S t-G erm ain-en Laye-ben
(Hlaváts A.: A Loire völgye és várkastélyai )

B lo is : a királj i kastély 1. Ferenc szárnya a lépcsőházzal.
(Hlaváts A-: A Loire völg>e és várkastélyai.)



A FüLDGÖMB II. 10. 71. tábla.

Dam aszkusz látképe G éz A.: A damaszkuszi oázis.)

Dam aszkuszi palota fogadóterme m árvány v ízm edencével. (Kéz A.: A damaszkuszi oázis.)



72. tábla. A FÖLDGÖMB II. 10.

f e n t : D am aszkusz A z út mellett öntözőcsatorna 1 (K^z A : A damaszkuszi oázis.)
Lent: A Barada D am aszkusz felső  határára ér.
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ä vasútvonal mentén nagy gabonaraktárakat 
létesítenek. Az új vasútvonalnak nemcsak a 
nyerstermények szállítása szempontjából van 
nagy jelentősége, hanem abban  is, hogy a 
vasútvonal mentén a földművelés határa  a 
lehetőségek szerint legmagasabbra fog észak
nak feltolakodni. Sokkal nagyobb a gazda
sági jelentősége azonban a bányászat szem
pontjából. Nemcsak az eddig feltárásban levő 
üzemek fognak sokkal nagyobb termésered
ményeket felmutatni, hanem újabb telepek 
létesítése is nagyon valószínűnek látszik, mert 
ez a terület ásványi kincsekben igen gazdag 
A La Ronge tó és Churchill folyó környéke 
réz, arany, vasércekben és lignit előfordulá
sokban, a Hayes folyó vidéke arany, ezüst, 
réz és antimon ércekben bővelkedik. Az ér
cek feldolgozásához és a bányaművek üzem
ben tartásához a Churchill hatalmas vizierő 
készletei nyújtanak megbecsülhetetlen támo
gatást A fővonalhoz Pas-ban csatlakozó mel
lékvonal Flin-Flon bányatelepeiről naponta 
kb. 3000 tonna ércet szállít és a Kississing

tó környéki bányatelepek napi termelése el 
fogja rövidesen a napi 2000 tonnát érni. A 
kihasználható vizerőkészletekel 300.000 lóerőre 
becsülik. Az említetteken kívül a vasútvonal 
mentén eddig érintetlen ólom és cink tele
pekről is tudnak. Ilyen körülmények között 
az új vasútvonal nemcsak az Európába irá^ 
nyúló fának és gabonának, hanem a jövő
ben Canada középső és déli része közötti 
ércszállításnak is jelentékeny útvonala lesz.

HAMBURG, ROTTERDAM ÉS ANVERS 
FORGALMA.

A három nagy északtengeri kikötő for* 
galma — Hamburg kivételével — az 1929 
évhez képest visszaesett. A rotterdami forga
lom csökkenésének az is oka, hogy a forga
lom egyrésze ú jabban a Nieuwe-n át bonyo
lódik le. A- forgalom alakulásáról az alábbi 
táblázat nyújt felvilágosítást :

H a m b u r g R ó t t e r d a  m A n v e r s

A hajók 
1 száma : Tonna : A hajók 

száma : Tonna : A hajók 
szám a : Tonna :

1927 16 332 19 748.745 13.155 21.242.757 11.418 19.890 16'
1928 17 629 21.438 203 12.291 20+56.344 11.333 20.057.782
1929 18.303 22245.140 12 635 21.316.853 11.582' 20.191.384
1930 20.935 22.438.257 14.409 20.412.917 1 1 . 0 0 2 19.865.221
1930+ 0 »-ban +  14.7 +0.9 - 1 . 8 - 4 . 2 - 5 . 0 - 1 . 8

VASÚTI KOMPJÁRATOK.

A vasútvonalak kiépülésével kapcsolat
ban menten felmerült sok helyen annak  a 
szüksége is. különösen ott, ahol megfelelő hi
dak építése túlságos nehézségekbe ütközött, 
hogy a vasúti kocsikat, egész vonatokat, gyak
ran még a mozdonyokat is komppal szállít
sák át egyik partról a másikra. Ilyen termé
szetű átkelőhelyek keletkeztek a folyókon, 
belső tavakon, tengerszorosokon, tengeröblö
kön és újabban néhol nyíltabb tengerrésze
ken keresztül is.

A legelső vasúti kompot a vasút szülő
hazájában, Angliában helyezték forgalomba 
1851-ben a 8 . 8  km széles Firth of Forthon. 
Később ezen a helyen a világ egyik leghíre
sebb vasúti hídja készült.

A vasúti kompok lapos, széles hajók, a- 
melyek gyakran elől és hátul is egészen h a 
sonlóan vannak építve. Ebben az esetben 
fordulat nélkül tudnak minden irányban h a 
ladni. De használnak megfelelően berendezett 
uszályokat is errea célra A fedélzeten egy vagy 
több sínpárt helyeznek el. rajtuk a vasúti ko
csikat az áthajózás idejében különleges be
rendezésekkel rögzítik. Ugyancsak különleges

berendezések szükségesek a ki- és behajózás 
zavartalan biztosítására is. A hajó és a szá
razföld sínpárjai között bekövetkezhető m a
gasságkülönbségeket sok megoldásmóddal kü
szöbölik ki. Pl. hidraulikus sajtóval működés
be helyezhető emelőtornyok, emelhető és sű- 
lyeszthető sínek, a hajótestbe víz be- vagy 
kiszivattyuzásával, emelhető fedélzettel, kü
lönböző megoldású darukkal stb.

A vasúti kompoknak a személy és a te- 
herárú forgalomban is nagy jelentőségük van, 
mert az első esetben az utast az időveszte
séggel és kellemetlenséggel járó átszállástól 
megkímélik, a második esetben pedig meg
takarítják a kétszeri átrakodást.

Európában is sok helyen használják a 
vasúti kompokat, de legnagyobb mértékben 
mégis Északamerikában vannak elterjedve.

Nálunk a Dunán Gombosnál volt a gom
bosi vasúti hid elkészültéig gőzkompközle- 
kedés.

Ausztria 1884-től 1916-ig a Bodeni tavon 
tartott fenn vasúti kompközlekedést Bregenz- 
Romnashorn (Svejc) és Konstanz (Baden) kö
zött. Ezt a kompközlekedést a háború folya
mán a svejci bodenitóparti vasútvonal verse
nye kényszerítette üzeme beszüntetésére,
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Európában a legjobban van a kompköz- 
lekedésre utalva Dánia. Jelenleg itt a követ
kező átkelőhelyek vannak üzemben :

1. Korsör (Själland)—Nyborg (Eyn) a 
Nagy BeHen át, 26 km.,

2. Dél O ddesund—Észak Oddesund (Jyl- 
land) a Lim fjordon, 2.5 km.

3. Fredericia (Jyiland) — Strib (Fyn), 2.75
km.

4. Glyngore (Jyiland) —Nykjöbing (Mors 
sziget) a Lim fjordon, 3.75 km*

5. Masnedö (Själland) —Oreho'ved (Faíster) 
a Masned sundon, 3.5 km. .

6 . Helsingör (Själland)-Hälsingborg (Svéd
ország), 5 km. '

7. Kjöbenhavn (Själland)—Malmö (Svéd
ország) az Ore sundon át, 30 km.

8 . Gjedser (Falster)—W arnem ünde (Német
ország) a Keleti tengeren at, 42 km.

9. Mommark Färge (Alsen)—Faaborg 
(Fyn)

Az előbb említett kompjáratoknak egész 
hossza 115.5 km. Segitségükkel nemcsak Dánia 
vasúthálózatát lehetett egységesíteni, hanem 
azonkívül az közvetlen kapcsolatba került a 
svéd és német vasutakkal is Érdemes meg
említeni, hogy a dániai vasúti kompok 1928 
április 1. és 1929. március 31. között 3 millió 
személyt és 2  millió tonna árút továbbítottak.

Németországban :
1. W arnem ünde (Mecklenburg)—Gjedser 

(Dánia, Falster), 42 km. Közvetlen kapcsolat 
Berlin, Hamburg és Kjöbenhavn között.

2- Stralsund—Altefähr (Rügen). A legré
gibb német kompjárat.

3. Sassnitz (Rügen)—Trälleborg (Svédor
szág), 107 km. Közvetlen kapcsolat Berlin, 
Hamburg, valamint Stockholm és Oslo vasút
vonalai között.

4. Wittower Fähre—Altenkirchen (Rügen),
0 . 6  km.

5. Grossenbroder Fähre (Oldenburg)—W u l
fen (Fehmarn sziget).

6 . Friedrichshafen (Würtemberg)-Romans- 
horn (Svejc). A Bodeni tavon át, 12 km.

Belgium (Zeebrugge) és Nagybritannia 
(Harwich) között 1924-ben nyitották meg, de 
csak a teherárú forgalom részére berendezett 
vasúti kompközlekedést. Végállomásul azért 
kellett a csatornán kívül fekvő Harwichot v á 
lasztani, mert itt a tengerjárás sokkal kisebb. 
1928-ban ezen a vonalon 18.500 megrakott 
vasúti kocsit továbbítottak 150.000 tonnatar
talommal. A komp 50 vasúti kocsit tud fel
venni.

Nagybritannia és Írország között a ked
vező helyzet ellenére (az Északi csatorna leg
keskenyebb helyén 2 2  km széles) az ir és 
angol vasútvonalak különböző nyomtávolsága 
miatt nem tudnak kompközlekedést beállítani.

Norvégiában a Horten-Moss közötti 1 0  

km. hosszú kompút az Oslo fjordon át 167 
km.-rel rövidíti meg az Oslóba vezető tisztán

szárazföldi utat.
Hollandiában Enkhuizen (Eszakhollandia) 

és Stavoren (Friesland) között a Zuider tavon 
át van kompközlekedés.

Olaszország :
1, Villa san Giovanni (Délolaszország)- 

Messina (Sicilia), 8 km.
2. Reggio di Calabria (Délolaszország)- 

Messina 15 km.
Mind a két kompjárat a Messinai ten

gerszoroson vezet át. 1928—29 kereskedelmi 
évben 130.130 teherkocsit és 11.670 személy- 
kocsit szállítottak.

A tengerentúli államok közül Japán  hely
zete nagyón hasonlít Dániához. Itten :

1. Aomari (Hondo)-Hakodate (Jesso), a 
Csugaru utón, 110 km.

2. Hondo-Sikoku, 20 km.
3- Shimonoseki (Hondo)-Komori (Kiusiu), 

2.5 km.
Vasút köti össze Ceylon sziget fővárosát, 

Colombo!, a Manar szigettel, ahová töltés 
vezet át Innen vasúti kompon szállítják ál 
a vonatokat a Palk szoroson Ramasvaran 
szigetre, ahol az Előindiai vasútvonal vég
ződik. Manar szigettől a vonal stb. hosz- 
sza 23 km.

Nagjyon kifejlődött a vasúti kompközle
kedés Északamerikában. A vasúti kompok 
százai közlekednek a Nagy tavakon, különö
sen a Michiganen, a nagy kikötőkben (New 
York), a nagy folyókon (Detroit, Columbia, 
Saint Joacquine) és a San Francisco öbölben.

A kikötőkben használatban levő kom
pokat a kikötőkben végződő vasútvonalak 
tulajdonosai tartják üzemben és azokat első
sorban a teherkocsiknak egyik állomásról 
stb. a másik állomásra való továbbítására 
használják fel. Pl. New Yorkban a Hudson 
kusza öbleiben és ágaiban Queens, Brooklyn, 
New Jersey, Hoboken városrészek és elővá
rosok között vannak használatban. Itt több
nyire uszálykompokat a lkalmaznak és a zo 
kat a szükséglet szerint, tehát nem menet
rendszerűen. irányítják különböző csa t lako
zóállomásokra.

Rendszeres kompközlekedés van :
1. A canadai pacifikvasut Detroit—W in d 

sor vonalán az Erie tavon át.
2, A félszigeten fekvő San Francisco vá* 

rosa és a kontinens között. Másik járat San 
Franciscóból Sacramentoba vezet a Carqui- 
nez tengerszoroson át (Benicia), 145 km. 
hosszúságban. A komp négy sínpárú és egy
szerre 48 üres kocsit a mozdonnyal együtt, 
vagy 24 megrakott kocsit tud fedélzetére 
venni.

Az amerikai nagytavakon levő sok v a s 
úti kompjárat közül a következőket lehet fel
említeni :

1. Frankfort (Michigan á llam )—K ew au
nee (Wisconsin), a Michigan tavon. 101 km.

2. Frankfort—Manitowoc (Wisconsin ál*



3 8 7A F Ö L D G O M B

lam), Michigan tó, 127 km.
3. Rochester—Cobourg (Canada), Onta

rio tó, 90 km.
Egészen canadai átkelő a Kap Tormin- 

tine (New Braunschweig)—Prinz Eduard szig. 
közötti.

A Csendes óceán mentén Port Mann 
(Brit Columbia) és Vancouver között van á l
landó vasúti gőzkomp közlekedés.

Azonkívül a San Francisco öblön át 
rendszeres járatot tartanak fenn San Fran- 
ciscóból Oaklandba és Alamedába, továbbá 
Sausolitóba. Az utóbbit 12 8  km. hosszú híd
dal akarják helyettesíteni. 1928-ban a San 
Francisco öbölben 58 millió személyt és 2.3 
millió tonna árút szállítottak kompokon.

Cubának két hatalmas méretű vasúti 
kompvonala van. Az egyik Habanából Key 
Westre, a Floridától délre, Habanától 176 km. 
távolságra fekvő szigetre vezet. Key W est 
azután 180 km. hosszú vasútvonallal van a 
szarazföldhöz kapcsolva, amely Miamitól 
Florida partján, korellszigeteken, nagyszerű 
töltéseken és hidakon ót közelíti meg Key 
West szigetét.

Habanát egy másik kompjárat New Orle- 
ansszal köti össze. Ez a világ legnagyobb 
kompjárata. 1929-ben helyezték üzembe, a 
komp négy fedélzetén 82 megrakott és 30 
üres vasúti kocsit lehet elhelyezni, az útvo
nal hossza pedig 1100 km. Ezt a vonalat el
sősorban a cubai nyerscukornak vonatrako- 
mányokkal való továbbítására használják.

Délamerikában Buenos Aires és Ibicuy 
között a Paránán van kompközlekedés.

A felsorolt példák mutatják, hogy a v a s 
úti kompközlekedésnek a világforgalomban 
milyen nagy, szinte alig ismert jelentősége 
van. Általában azt lehet mondani, hogy a 
közlekedésnek ez a módja nagy fejlődéslehe- 
lőségeket rejteget és ma már sok olyan terv
vel foglalkoznak, amelynek még a puszta fel
tevését is néhány évtizeddel ezelőtt a legna
gyobb merészségnek tartották volna.

Az automobil közlekedés rohamos fejlő
dése is nagyon hozzájárul a motorikus erő
vel hajtott kompok nagyobb mértékű elterje
déséhez. Nálunk erre példát a Tihany és 
Szántód közötti balatoni komp szolgáltat.

(E. Weinberg: Die Eisenbahnfähren in ihrer weltwirt
schaftlichen Bedeutung c- a Mittig, d. Geogr. Gesellsrh. 
n Wien, 73 köt. 10—12 fűz.-ben közölt értekezése alapján).

TÖLTÉS RÜGEN ÉS STRALSUND KÖZÖTT.

A svéd óllamvasútak támogatósával a 
régóta lervezett Rügen és Stralsund közötti 
töltés építését már legközelebb meg fogják 
kezdeni. Erre a célra a svéd óllamvasútak 
18 millió svéd koronát — hosszú lejáratú 
kölcsön formájában — bocsójtottak a német 
óllamvasútak rendelkezésére, amivel a Né
metország és Svédország közötti forgalom

gyorsabb lebonyolítását akarják elősegíteni, 
mert így a 2'5 km. széles csatornán eddig 
37—45 percig tartott átkelés jelentékenyen 
meg fog rövidülni. A töltést 3V3  év alatt re
mélik megépíteni s az a stralsundi kikötő 
déli részétől indul ki és a kis Dánholm szi
get északi részét érintve Rügen szigetét Alte- 
fáhr jelenlegi állomásánál fogja elérni. A 
töltés a lapjának 1 0 0 , koronájának 18 m. lesz 
a szélessége, ebből 9 m-t a vasút, 9 m-t 
pedig a közút fog elfoglalni. A vasútvonal 
így közvetlen összeköttetést fog a sassnitzi 
révvel létesíteni. A hajózás részére a Stral
sund—Dánholm és a hosszabb Dánholm — 
Rügen közötti szakaszon is hidalt nyílásokat 
készítenek.

A FONTOSABB VASÉRCTERMŐ ÁLLAMOK 
TERMELÉSE 1930-BAN.

A német vas- és acélipari vállalatok 
szövetségének becslései alapján közölt a d a 
tokból kitűnik, hogy 1930-ban a vastermelés
ben a múlt esztendőhöz képest a várható nö
vekedéssel szemben jelentékeny visszaesés 
mutatkozik-

A nyersvastermelés a kereken 1 0 0  millió 
(98.2) tonnáról 80 millió (78'5) tonnára süllyedt, 
a nyersacél pedig 122 millióról 96 millió 
tonnára. Az Északameiikai Egyesült Államok 
nyersvas termelését 44’6-ról 33 millió tonnára 
csökkentette, nyersacél termelését pedig 59 
millióról 44 millió tonnára Európában Né
metország nyersacéltermelése 16'2-ről 11'5-re, 
a nyersvasé 13‘5-ről 9 7 millió tonnára ; Nagy- 
britanniában az acélra vonatkozó megfelelő 
értékszámok: 10' 1-ről 7'8-ra, a vasra vonat
kozóak 7‘7-ről 6'3-ra csökkentek. Aránylag 
sokkal kisebb volt a csökkenés a francia ne
héziparban, mert itt a nyeisacél a korábbi 
9'8-ról 9‘5-re, a nyersvasé 10'3-ról 9.3 millió ton
nára való csökkenést mutat. Európa kisebb acél
termelő államai kénytelenek voltak termelé
süket csökkenteni és hasonlóképen vissza
fejlődésről tesz bizonyságot Ausztrália és né
hány ázsiai állam termelése is. A szovjet h a 
tóságai az általános csökkenéssel ellentétben 
a múlt évivel szemben növekedő eredmé
nyekről számolnak be.

PETROLEUMVEZETÉK KIRKUKBÓL 
TRIPOLISBA ÉS HAIFÁBA

Előázsia az átmeneti forgalom szempontjá
ból, az újabban építendő hatalmas petróleum- 
vezeték révén, további jelentőségre fog szert 
tenni. Az újabb előhaladás legfőbb mozgatói 
az iraki petroleumtelepek. Ez év márciusában 
ugyanis hosszas és roppant nehéz tárgyalások 
után az Irak Petroleum Co. megegyezett 
az iraki kormánnyal,  a kelettigrisi kirkuki 
(Kerkuk) petroleumtelepek birtokosával. Az
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újabb megegyezés szerint az 1925 márciusá
ban a mösszuli és bagdadi tartományra vo
natkozó 75 évre kötött koncessziós megálla
podás érvényét veszti s az újabb koncesszió 
csak a Tigris keleti partján fekvő petróleum- 
mezőkre szorítkozik. Ilyen módon Irak újabb 
kiadható koncessziós területek felett rendelke
zik. A koncessziós társaságnak az új meg
állapodás szerint kötelessége, hogy — az a n 
gol és francia érdekekkel is számotvetve — 
hatalmas petroleumvezetéket fektessen le. 
Ennek értelmében a koncesszió közep'pont-* 
jából, Kirkukból, kiinduló csővezeték’ Kjrkuk- 
tól délnyugatra 240 km, távolságrp, Hadithá- 
nál el fog ágazni és egyik ága az  angol P a 
lesztina mandatáriátusság területén Haifánál, a 
másik ág a francia mandafáriátüsságnak, Szíri
ának területén, Tnpolisnál fogja . a Földközi 
tenger partját elérni. Így kf>, -2000 km hosz- 
szúságú petroleumvezetéket kell 'lefektetni és 
pedig oly méretben, hogy* mindegyik ág é- 
vente 2 millió tonna petroleum vezetésére 
legyen képes. A csővezeték elkészítéséhez 
egymagában 500.000 tonna csőanyagra van 
szükség, kb. 80 millió pengő értékben. A pet- 
roleumvezeték építését 1935-re kell befejezni 
és pedig azzal a feltétellel, hogy a 180 km- 
rel hosszabb haifai vezetéknek legalább 6 hó
nappal a tripolisi vezeték elkészülte után 
szintén munkaképes állapotban kell lenni. 
A csőhálózat építési költségeit összesen 264 
—320 millió pengő értékben irányozták elő. 
A koncessziós társaság, amelyben az Anglo- 
Persian Cie., a Royal Dutch-Shell, a Cie. Fran- 
Qaise de Pétroles és egy amerikai csoport 
van érdekelve, az iraki kormánynak évente 
400.000 fontot, továbbá adó és Vámmentes
séget biztosító járulékot fizet.

AZ ÓRAIPAR ÉS ÓRAKERESKEDELEM.

A \ilágon a legtöbb órát jelenleg az 
Kszakamerikai Egyesült Államokban állítják 
elő Nagy órákból (nagy órának számítják a 
zseb- és karkötőórákon kivül az összes ó rá 
kat) évente átlag 1.3 Vg millió, kis órákból 16 
millió darabot áll ítanak elő. Legnagyobb 
számban ébresztő (9 5 millió) és zsebórákat 
(10 millió) gyártanak. Az amerikai óraipar 
csaknem kizáróan a belföldi szükséglet fe
dezésére dolgozik. Régebben igen jelenté
keny volt az órabehozatal Németországból 
és Svejcból. Újabban ezt a behozatalt na
gyon magas vámokkal korlátozzák.

Ha csak a nagy órák gyártását vesszük 
figyelembe, úgy ebben a tekintetben Német
ország áll a világtermelésben első helyen, 
mert Németországban évente kb- 15 millió 
nagy órát állítanak elő (ebből 9 — 10 millió 
ébresztőóra), A kis órák gyártásában viszont 
Svejcot eddig.egyik ország sem tudta felül
múlni (évente 20 millió darab). De igen fej
lelt a német kisóragyártás is, s az évente a

világtermelés 20°/o-ét szolgáltatja. Aztán a 
gyártott órák összegét tekintve sorrendben
Franciaország következik. Ezt a háború fo
lyamán nagyon gyorsan fejlődött japáni ó ra
ipar követi. Az olaszországi két nagy óra
gyár közül az egyik német tőkések kezében 
van. Azonkívül Cseh-Szlovákiában van két 
nagy és Ausztr iában ugyancsak németorszá- 

. gi vállalat kezében egy nagy óragyár.
1928-ban a világkereskedelemben a nagy 

órák 88 millió, a kis órák 250 millió r. már
ka..értékben kerültek kivitelre. A zsebórák
ban Svejc áll a  világkereskedelemben az el
ső’ helyen 92—94°/o-os arányszámmal. 1930- 
ban Svejcból több mint 18 millió darab órát 
szállították ki 192 millió r. márka értékben. 
Ez az összeg Svejc egész ipari kivitelének 
16.5%-át képviseli A svejci óraipar elsősorban 
Nagybritanniának dolgozik, 1930-ban egész 
kivitelének 28%-a ide vándorolt (4.9 millió 
óra, 27 millió r. márka értékben), azután az 
Egyesült Államok (2 millió darab) és Német
ország (862.000 darab) a legnagyobb fel
vevők.

Németország 1928-ban nagy órákból 
63.7 millió márka értékben (a nagyórák vi
lágforgalmának 72%-a) exportéit. Azóta az 
általános gazdasági krízis itt is érezhető. A 
német óraipar legnagyobb vásárlója Nagy- 
britannia, amely 1929-ben a német kivitel 20.4 
% -á t fogyasztotta. Azután a jelentőség sor
rendjében Hollandia, Svejc, Egyesült Államok, 
Argentina stb. következnek.

Újabban a mindinkább emelkedő védő
vámok az óraipart is erősen sújtják. Azon
kívül a kereskedelemben az általános gaz
dasági állapotok is nagyon éreztetik a kivi
telben hatásukat.

Újabban az órákra kivetett luxusvámo
kat Belgiumbanl5°/o-kal, Nagybritanniában és 
Írországban 33 V 3, Hollandiában 8. Oroszor
szágban 300, Britindiában 30, Kínában 12 Vg, 
Japánban  100, az Ausztráliai Államszövet
ségben 45, Canadában  30%-kal emelték. Az 
Egyesült Államok és Japán nagyon magas 
védővámokkal az órabehozatalt , igyekeznek 
egészen megakadályozni.

ELTŰNT SARKI KUTATÓK.

A Kjöbenhavnből 1929 juniusM-én útnak 
indult és a darmstadti Krueger, Drescher, a 
heidelbergi Nieland és a dán Bjare-ből álló 
expedíció 1929 nyarán az u. n. hesseni első 
grönlandi expedíció Nyugatgrönlandban meg
kezdett geológiai és ásványtani kutatómun
káját folytatta. Az ősz folyamán Drescher és 
Nieland visszatért Németországba, míg Krue
ger és Bjare a telet Északgrönlandban a 
yorkfoki eszkimók egyik törzsénél töltötte. 
1930 március 30-án Krueger és Bjare a ca- 
nadai Bache rendőrállomásról Ellesmere föld
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re indult, azóta nincsen hír felőlük. A két 
kutató pusztulását nagyon valószínűvé teszi 
az, hogy a canadai hatóságoknak eszkimók 
az expedíció tudományos felszereléséhez tar
tozó tárgyakat szolgáltattak be.

NORVÉGIA TÉRFOGLALÁSA 
KELETGRÖNLANDON.

A norvég és a dán kormányok közötti 
hosszas jegvzékváltás után. anélkül, hogy 
ez a két állam között megegyezésre vezetett 
volna, Norvégia julius 10-én Keletgrönland 
partvidékének az É-i szélesség 71° 30 és a 
75° 40’ közötti szakaszát birtokában levőnek 
nyilvánította. Megelőzően norvég hajósok és 
fókavadászok is megszállottnak jelentették ki 
ezt a területet. Norvégia eljárásával szemben, 
— Norvégia vezetőkörei ugyanis hivatalos el
járásuk folyamán • Keletgrönlandot gazdátlan 
területnek tekintették — a dánok egész Grön- 
landra kiterjedő birtokjogaikat vitatják. A vi
tás kérdéssel a hágai békebiróság is foglal
kozni fog.

A MÜSELYEM A VILÁGGAZDASÁGBAN.
A mai idők gyorsan változó divatja n a 

gyon elősegiti a műselyem felhasználásának 
módjait. Részben ez is oka annak, hogy a 
műselyemtermelés a természetes selyemter- 
melést már négyszeresen felülmúlta.

A műselyem nyersanyagának bősége az 
oka annak, hogy a műselyemgyártás terjesz
kedésének ebből a szempontból — a többi 
textilárukkal szemben — egészen korlátlan 
lehetőségei vannak.

Közvetlenül a háború előtt Nagybritannia 
állította elő a világon a legtöbb műselymet, 
a háború folyamán azonban ebben az Egye
sült Államok túlszárnyalták. A termelés meny- 
nyiségében a legújabban már Olaszország 
áll a második helyen, mig a fogyasztó orszá
gok között Németországé a második hely. 
Érdekes jelenség, hogy újabban a nagy ter
mészetes selymet előállító országok közül 
Japán  és Kína is állítottak fel műselyemgyá- 
rakat és hogy Japán a műselyemgyártásban 
igen tekintélyes helyet szerzett magának a 
versengő államok között. A világgazdaság 
megnövekedett műselyem kereslete hatalmas 
tőkéket mozgatott meg. annyira, hogy a ter
melés erősebben növekedett, m in t 'a  kereslet. 
A túlgyártás okozta árútorlódás a^továbbiak- 
ban az árak leszállására vezetett. A műsé- 
lyemgyártás eddig 1929-ben érte el maximu
mát, 1930-ban, az általános gazdasági hely
zet következtében, itt is csökkenés állott be, 
a csökkenés az 1929 és 1930 évi termelés 
mennyisége között 6%-ot ért el.

A nevezetesebb műselyemgyártó államok 
termelése tonnákban?:

1913 1928 1929 ,1930
Egyesült Áll. 1710 44 500 56.000 50.000
Olaszország 150 26 000 32 350 30.000
Németország 3.500 19 000 23.000 23.000
Nagybritannia 5,205 24.680 25.850 22.050
Franciaország 2.900 r.o o o 19.000 19.000
Japán 7.000 10.000 12.000
Hollandia 8.500 9.000 8.500
Belgium 2.850 7.500 7.500 5.500
Svájc 140 6.250 6.500 5.000
Lengyelország 2.250 2500 2.500
Cseh-Szlovákia 2.000 2 250 2,000
Canada 1.250 1.500 1.500
Spanyolország 800 1-000 1 000
Oroszország 200 ?300 1.000
Ausztria 2.000 2.000 750
Brazília 400 450 500
Magyarország 480 500 300
Svédország 180 200 200
Görögország 80 100 100

A NEWYORK-ISTANBUL1 REPÜLÉS,

Julius végén Russel Broadmannak egy 
Bellanca rendszerű, Wright motorral felsze
relt gépen sikerült a New York Istanbul kö
zötti hatalmas távolságot egyhuzamban be
repülni. Az útra a repülőgép 3260 1. benzint 
és 55 1. olajat vitt magával.

A repülőgép julius 28-án, kedden reggel 
4 órakor indult útjára a newyorki repülőtér
ről. Átkelve Long ls landon északnak fordult 
és a gép súlyának majdnem kétszeresét ki
tevő megterhelése ellenére minden nehézség 
nélkül fenn tudta tartani repülésmagasságát. 
Bostontól nyugatra vette útját, átrepült Port
land felett azután Ui Skóciának tartott, ahol 
a köd fölé emelkedve Sidneyt balról hagyta el, 
követte New Foundland partjait, átrepült a 
Cap Race felett s az Atlanti óceán felett 
egész éjjel nagy ködben folytatta útját. Hajót 
egész óceáni utjokon nem láttak.

A következő napon, szerdán, 29-én, reg
gel 9 órakor Irland zöldelő partjai felett re
pültek át, de a felhők olyan vastagok vol
tak, hogy egészen 4000 m. magasságig, na
gyon hideg légrétegekbe kellett felemelkedni
ük. Ebből a magasságból csak akkor eresz
kedtek lejebb, amikor fagyos jégkéreg kez
dett a monoplán szárnyaira rakódni. A piló
ta becslése szerint eközben repültek át Ang
lia felett. 13 óra 30 perckor Londont látták 
maguk alatt, ahonnan Páris felé vették a re
pülés irányát. 16 órakor észrevették az Eifel 
tornyot, a bourgeti repülőtéren ledobták a 
New York Times számait. Meglehetős kétsé
gek között indultak neki az éjszakának, am i
kor az Alpokat is át kellett szelniök. A látási 
viszonyok meglehetősen rosszak voltak és 
minden pillanatban vihar kitörésétől is tar
tani lehetett.“ A Hold felkelt, de hamarosan 
el is tűnt és a következő hat óra volt a re
pülés legkritikusabb időszaka. A bizonytalan
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félhomályban alig lehetett a felhőket és a 
hegyeket egymástól megkülönböztetni. Végre 
szerencsésen elérték Münchent, majd Salz
burgot, ahonnan nekikanyarodtak az Alpok 
gerincétnek. A Dunát Belgrádnál érték el, és 
egészen az Orsovai hegységig követték. Itt 
csaknem meg kellett útjokat szakítani, mert 
a vidéket alacsony felhők borították és nagy 
\o lt  a szél is. Szerencsére a felhők fe lszaka- . 
dozlak, a repülőgép ismét m agasabb  régiók
ba merészkedeti, minden nehézség nélkül 
átrepült a Balkán hegységen*, és nyugodtan 
folytathatta útját. * > '

Amikor a merész repülők , meglátták a 
Fekete tengert, a Marmarát és *4&Táxibul m e
csetjeivel méltóságteljesen kibontakozott a 
látóhatáron, végre szerencsés'en befejezettnek 
tekinthették útjokat.

A Yeshilkeay repülőterén-kikötött Broad- 
mant és mechanikusát a török h á t s á g o k  
nagy ünnepséggel fogadták.

(Terre, Aire, Mer. 1931. nov.)

A DÁN GRÖNLAND EXPEDÍCIÓ TUDOMÁ
NYOS EREDMÉNYEI 1931-BEN.

A Dr Lauge Koch vezetése alatt álló 
Keletgrönland expedíció munkatervét három 
esztendőre dolgozta ki. A hatalmas méretek
ben tervezett expedició" költségeit 1.5 millió 
dán koronára irányozták elő. s ezt a tekinté
lyes összeget magánosoktól és részben állami 
hozzájárulásból szerezték meg.

Az expedíció célja, hogy Keletgrönland 
északi vidékét, a Scoresbysund-és Danmark- 
hafen között részletesen tanulmányozza. El
sősorban geológiai, paleontologiai, zoológiái, 
botanikai és archeológiái kutatásokról van 
szó, de azokkal kapcsolatban a terület pon
tos topográfiai felyételéről is gondoskodni kell.

Az expedíció ebben az esztendőben 65 
tagjával két hajóval indult el Keletgrönland- 
ra. Az uszadékjég a partok előtt három hétig 
kényszerű fogságban t a r to t t  a hajókat, mig 
végre julius elején a Clavering sziget köze
lében el tudták érni a partvidéket. Elsősor
ban különböző helyeken két nagyobb és több 
kisebb rádióval is ellátott állomást létesítet
tek, ezek az állomások lesznek azoknak a 
résztvevőknek főbb támpontjai, akik a tél fo
lyamán is Grönlandon maradnak, hogy a ku
tatásokat ebben az időszakban is folytassák.

Kezdetben az állomások felállításéban 
az expedíció egész személyzete résztvett, de 
azért maradt még annyi idejök, hogy a nyár 
folyamén a tudományos munkát is megkezd
hették. Természetesen a nyári munka közép
pontjában az expedíciótól érintett terület ge
ológiai felvétele állott.

Frebold geológusnak a Hochstetter, W ol
laston elővidék, a Hold with Hope és a Dú
sén fjord mentén végzett munkájából kitűnt,

hogy Keletgrönlandnak k ialakulásában a d e 
vonkori rétegek lerakódása után egy észak 
déli irányban a karbonban, tehát az európai 
variszkuszi zavarokkal egyidőben, keletkezett 
nagy törésvonal játszik fontos szerepet. Ezt a 
törésvonalat 1926/27-ben Koch. 1929-ben 
Backlund is észlelte s ú jabban Koch-féle tö
résvonalnak nevezték el. Továbbá kitűnt az 
is, hogy a harm adkorban Keletgrönlandot 
sokkal nagyobb tektonikus zavarok érték, 
mint ahogyan azt korábban elgondolták. Nem
csak törések, hanem kisebb mértékű gyűrő
dések is végbementek, s a rétegek Közötti 
elmozdulások a 2000 m-es magasságot is 
meghaladták. Általában Keletgrönland fiatal 
tektonikus mozgásai nagyon hasonlítanak 
Németország hasonló kori zavaraihoz. A n a 
gyobb fjordok közül is több kialakulását a 
fiatal hegyképző erőknek köszönheti és azok
kal kapcsolatos.

A bejárt terület ásványkincsei közül n a 
gyobb jelentősége van a Hochstetter elővidé- 
ken feltalált, jurakori, meglehetős vastagságú 
kőszéntelepeknek. Ezek a telepek még a grön
landi viszonyokat tekintve sem értelének, 
amit bizonyít az is, hogy a Godthaab expe- 
diciós hajó egy nap alatt kőszénkészletét, 
minden bányatechnikai berendezés nélkül, 
36 tonnával egészíthette ki.

A petróleumgeológus vizsgálatai negativ 
eredménnyel jártak, amennyiben bebizonyo
sodott, hogv az adott geológiai viszonyok 
között petróleumra egyáltalában nem lehet 
számítani. Az expedíció paleontológusa k ü 
lönösen a nagyon érdekes devonkori páncé
los halak  feltalálásával járulhatott hozzá a 
terület kialakulásmenefének tisztázásához. A 
partvonalon a fiatalabb parteltolódások iga
zolására egész sorozat parti szinlőt sikerült 
megállapítani. Az említetteken kívül ez első 
esztendőben jelentékenynek lehet mondani a 
botanikus és topográfus munkáját is. A to
pográfiai felvétel nemcsak a geológiailag ta
nulmányozott területre szorítkozott, hanem 
azon kívül terjedve alkalmat ad  az eddigi 
térképek helyesbítésére-

Általában a részvevők megállapították, 
hogy az egyéb munkák elvégzése miatt lerö
vidült munkaidő alatt az expedíció az első 
esztendőben is olyan jelentékeny eredmények
ről tud számot adni, hogy azok alapján Koch 
nagyszabású terveit a számbavett három esz
tendőn belül v ég reh a j th a tn ak  gondolják s 
ebben az esetben Keletgrönlandnak ezt a 
szakaszát a Föld jól átkutatott területei közé 
lehet majd számítani.

(Forschungen und Fortschritte. H. Frebold. Greifswald )

A TENGERI KERESKEDELEM VÁLSÁGA.

A tengeri kereskeoelem válsága nem a 
legutolsó évek szülöttje, immáron tizenkét
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esztendős múltra tekinthet vissza. A világ
háború alatt a tengeri hajózás kitűnő üzle
teket csinált, a hajótér kevés volt, ami pe
dig rendelkezésre állott, azt részben a nagy 
kereslet, részben a szállítás kockázatos volta 
miatt nagyon jól meg kellett fizetni. A háború 
elején a részben a hadianyagok, részben a 
szárazföldi szükségletek gyártására beállított 
gyárakat a háború második szakában agyon
halmozták eredeti hivatásukat szolgáló meg
rendelésekkel. A háborút közvetlenül követő 
időszakban a hajótér iránti kereslet egyidőre 
még erősebben megnövekedett. A nagy ipar- 
vállalatok vezetői a háború utáni időszakban 
csodálatos kereseti lehetőségeket képzeltek 
maguk elé. Az optimista — de azóta teljesen 
csődöt mondott — kereskedelmi felfogás ki
a lakulásában  az egyes államok vezetői is 
előljártak példaadásukkal, amikor a háborús 
erkölcsöket követve, a fizetést halogatva, nagy 
nyersanyag tömegek vásárlására adtak utasí
tást, szinte szükségtelen rendelésekbe bo
csátkoztak és mindenütt fokozott munkát kö
veteltek. Sok államban a kereskedelmi hajó
park továbbra is állami rendelkezés alatt m a
radt, azt teljes mértékben kihasználni nem 
lehetett s így a kereskedelmi forgalom mes
terségesen korlátozódott. A hajótér iránti ke
reslet meghaladta tehát a kínálatot és a szál
lítási díjtételek a háborúban feltornászott m a
gaslaton állottak.

Azután az ébredés kegyetlen meglepeté
sekkel szolgált. Rövidesen kitűnt, hogya nor
mális forgalom kialakulására hosszú idő és 
még nagyon sok fáradságos munka szüksé
ges, Még jóval azelőtt, hogy a világkrizis je 
lentkezett volna, a tengeri forgalom érverése 
kezdett gyengülni. A vigasztalan helyzetet az 
érezte meg legkorábban, mert a  tengeri for
galom a világkereskedelem szivének legmé
lyében gyökeredzik. 1920-ban a nehézségek 
már mindenütt a leggorombábban mutatkoz
tak, a hajóbérek kezdettek lemorzsolódni s 
azzal párhuzamosan a nyomasztó árúhiány 
is felütötte fejét.

1931-ben a hajóbérek már kereken 50 
%-kal állanak az 1913 éviek alatt, hasonló 
mélypont csak 1908-ban fordult elő a tengeri 
forgalomban. Ha figyelembe vesszük, hogy 
1913 óta a vállalatok egyéb kiadásai 80°/o-kal 
növekedtek, akkor nyilvánvalóan szembeötlő 
a vállalatok súlyos helyzete.

Ha a háborút követő első u. n. normális 
esztendőnek, az 1923 évinek átlagos díjtéte
leit 100-nak vesszük, akkor az 1924-ben 101.9, 
1925-ben 93,03, 1927-ben 98,6, 1928-ban 89.7, 
1929-ben 89.3-as arányszámot ért el, hogy 
azután 1930-ban hirtelen 72-4-re, 1931-ben 
pedig 67-re, tehát az 1924 évinek, amelyet a 
vállalatok általában stabil állapotnak gon
doltak, 23°/o-ára zuhanjon le.

Még valahogyan a változott viszonyokat 
a tengeri hajózás kibirná, ha az említett á t

lagosan alacsony díjtételek mellett mindig 
elegendő munkára akadna. A háború végén 
8.000.000 tonnányi hajótér állott kihasználat
lanul, de ennek a hajótérnek nagyrésze tény
leg használhatatlan is volt. 1926 végén 4 mil
lió tonna állott foglalkozás nélkül, azután ez 
valamennyire csökkent, de a múlt esztendő
ben ugrásszerűen 8.300.000-re emelkedett, je 
lenleg pedig 9.650-000 tonna, tehát az egész 
világ hajóterének 14%-a munkanélküli . Ez a 
szám annál is inkább veszedelmesen nyug
talanító, mert ebben elavult, régi hajók nem 
szerepelnek.

A válságot előidéző okokról már sokat 
beszéllek. Természetesen a hajótérnek a 
szállításra váró árúkkal szemben való a- 
ránytalan növekedését szokták elsősor
ban emlegetni, de nem jogosultan. A háború 
után évente a világ hajótere átlag t 370.000 
tonnával növekedett, a háború előtt 1-575.000 
tonnával. A valóságban ez a növekedés sok
kal lassúbb, mint ahogyan az előbbi számok 
mutatják. Mig ezelőtt 30 évvel 1.500.000 ton
nás növekedés az egész világ akkori hajóte
rének évente 8°/o-os szaporodását jelentette, 
addig a mai növekedés csak  2°/o-os. Tehát 
egyáltalában nem lehet szó a hajótér észte- 
len növeléséről.

A hajótér egyáltalában nem egészségte
len növekedésével azonban szerencsétlen
ségre a szállí tandó árúk nemcsak hogy nem 
növekednek, hanem csökkennek. Sok vona
lon az 1914 évi árútömeget a háború után 
csak 8 évvel érték el, de sok más vonalon 
még meg sem közelítették azt. A rendelke
zésre álló hajótér és a fuvarozásra váró áruk 
között tehát nagyon nagy aránytalanság mu
tatkozik. A hajótér nagy kínálata így a díj
tételek leszállítására kellett hogy vezessen, 
annál is inkább, mert a vállalatok között 
nincs olyan kartel, mint á ltalában az az ipar
ban szokásos és a rakományért harcoló h a 
jóterek tulajdonosai között gyilkos versengés 
folyik. Ez volt az oka annak, hogy a szállí
tás díjtételei két év alatt 25°/o-ot estek.
, Az árúforgalom gyors csökkenését iga
zolja a statisztika azzal a ténnyel is, hogy a 
három legnagyobb európai szárazföldi kikötő, 
Anvers, Rotterdam és Hamburg átlagos havi 
forgalma 1930-ról 1931 -re Anversben 1.845 000 
tonnáról 1,662 000 (11°/o) tonnára. H am burg
ban 2.185.000 ről 1.982.000-re (11.5°/o) és Rot
terdamban 3.008-000-ről 2.407.000-re (14.5°/») 
apadt. Az előbbiekhez hasonlóan a Suezen 
és P anam án átvitt árúk mennyisége is é s p e 
dig a suezi forgalomban a havonkint átlagos 
2.288.000 tonnáról 1.860.000 tonnára (19°/o). a 
panam aiban  2.402.000-ről 1.867.000 tonnára 
(22°/o) fogyott. Az utóbbi két esetben a rako
mányok súlya a hajóterek egységében csak 
6—7°/o-kal csökkent, ami a válság kettős ar* 
culatát mutatja, t. i. hogy a szállító hajók 
száma is kevesebb és hogy a hajók hiányo*



A F Ö L D G Ö M B392

san voltak megterhelve.
Mindezek a tények azt mutatják, hogy 

a válság okai a tengeri kereskedelem saját 
körén kívül fekszenek és hogy azok az á l
talános válsággal kapcsolatosak. Az á lta lá
nos válságon kívül érezhetően fokozza még 
a tengeri kereskedelem válságát Oroszország, 
de különösen Japán  iparosodása és a távol
kelet, legfőképen Kina zilált politikai állapo
ta, ami sok millió fogyasztót von el a világ- 
termeléstől.

A tengeri kereskedelem "“A’eze tő i. termé
szetesen nagyon jól látják, hogy a rájuk sza
kadt válságot egymagukban elhárítani a raj 
tűk kívül fekvő okok miatt nem tudják, de 
mindenesetre érdekes megtudni,, hogy hogyan 
akarnak ezzel az általános világégéssel szem
ben legalább annyira váflekezni, hogy a jobb 
jövőig, végső pusztulásuk előtt, legalább azt 
mentsék át, amit lehet.

Megfelelő mennyiségű rakományt előte
remteni nem lehet, tehát a hajóteret kell 
csökkenteni, le kellene szerelni az összes 
hajókat, hogy a bőségesen ajánlkozó hajótér 
a szállítás díjtételeit tovább már ne sülyeszt- 
hesse. Erre több megoldásmód vetődött fel. 
A skandináv államok érdekközösségében 
(Baltic and International Maritime Conference! 
Andresen-nek az a javaslata, hogy havonta 
tonnánkint 1 shilling kártérítést fizessenek 
mindazoknak a hajótulajdonosoknak, akik h a 
jójukat önkéntesen leállítják. Andresen azt 
reméli, hogy ez a kártérítés elég nagy eh 
hoz, hogy a hajótulajdonosokat csatlakozásra 
bírja, minden egyéb drákói rendelkezés nél
kül. A költségeket a szövetkezéshez csatlako
zó hajótulajdonosok a forgalomban levő h a 
jóik tonnatartalma után arányosan viselnék.

Pollich a Navigazione Libera iriestina 
igazgatója az előbbi tervvel ellentétben h a 
talmas, Londonban székelő és minden na
gyobb kikötőben egy megbízottal képviselt 
szervezetet akar létesíteni. A megbízottak
nak a szabályok betartását kellene ellenő
rizni. A hajókat nem szerelnék le, hanem 
minden út befejezése után néhány napig pi
henőre térnének, a pihenő napok után pedig 
kártérítést kapnának, hogy ne siessenek „min
den á ro n “ szállítmányhoz jutni. A szabályo

kat megszegőket bojkottélnák. A kártérítése
ket a hajóterek után évente tonnánkint 2.6 
shilling befizetésekből szándékoznának fi
zetni.

Sokkal radikálisabb tervvel állottak elő 
a német hajótulajdonosok. A németek azt 
ajánlják, hogy a jelenlegi hajótér 22%-át sem 
misítsék meg. A megsemmisítést a 25 eszten
dőnél idősebb hajótereken kellene kezdeni. 
A megsemmisítendő hajókat nemzetközi bi
zottság választaná ki. A hajótulajdonos meg
kapná a megsemmisített hajó ócskavasárát 
és azonkívül egyelőre meghatározatlan össze
gű kártérítésben is részesülne.

Legújabban az északi államok még az* 
zal a tervvel állottak elő, hogy a hajók kö
zül egyet se szereljenek le és vonjanak ki a 
forgalomból, hanem valamennyit használat
ban tartva kötelezzék, hogy befogadóképessé
gének csak 85°/0-áig vállaljon fuvart.

Mindezeknek a terveknek valóraváltását 
nagyon megnehezíti, hogy a hajósvállalatok
nak nincsen összefogó, a határozatokat tény
leg érvényesítő szervök, nincsen meg a szük
séges szolidaritás és mindig számolni kell a 
külön utakon járók tekintélyes tömegével, 
akik minden feltételezett eredménynek útját 
vághatják.

A nemzetközi beavatkozás terveitől füg
getlenül felvetődött az a gondolat is, hogy 
minden hajós állam saját hatáskörében, el
sősorban az állam közbejöttével, állami tá
mogatás stb- révén segítse át a jelentékeny 
nemzeti vagyont és érdeket képviselő hajós
vállalatokat a súlyos válságon és állami be
avatkozás akadályozza meg. hogy a válla la
tok a válságba belepusztuljanak.

A védekezés módjai mindenesetre még 
teljesen nyíltak és nagy kérdés, hogy még 
valamelyik megvalósítása esetén is megfe
lelő sikerrel alkalmazhatók-e. Végleges meg
oldással csak az általános gazdasági válság 
bizonytalan időre várható javu lása  szol
gálhat.

(Terre, Aire, Mer 1931 nov.-i füzetében G. I. Roeri 
közölt tanulmánya alapján.)

Magyar Tudományos Akadémia
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